
Regio - De restauratie van 
stoomgemaal de Cruquius in 
de Haarlemmermeer is van start 
gegaan. Het ruim 160 jaar ou-
de stoomgemaal, Nederlands 
meest bekende monument van 
de industriële revolutie, was er 
slecht aan toe. Om deze reden is 
de noodklok geluid en een be-
roep gedaan op de expertise van 
Vereniging Hendrick de Key-
ser, de vereniging die zich inzet 
voor behoud van historische ge-
bouwen, aan wie het gemaal op 
de valreep van 2009 is overge-
dragen. Met steun van overhe-
den en fondsen, waaronder de 
BankGiro Loterij, is de restaura-
tie nu gestart. 

Restauratie
Het indrukwekkende stoomge-
maal is inmiddels in een gro-
te stellage gezet. Op de steigers 
wordt gedurende de zomer ge-
werkt aan herstel van metsel- 

en voegwerk. Doordat bij eer-
dere restauraties verkeerde ce-
mentvoegmortels zijn toegepast 
is er veel schade ontstaan. Deze 
keiharde voegen zijn de oorzaak 
van verpulvering van de zachte-
re baksteen. De voegen worden 
nu zo voorzichtig mogelijk ver-
vangen door voegwerk op ba-
sis van hydraulische kalk. Ook 
het pleisterwerk van de neogo-
tische kantelen op het gebouw 
en in het interieur wordt her-
steld. De bijzondere 19e-eeuw-
se gietijzeren ramen en deuren 
worden ontroest, behandeld en 
opnieuw geschilderd. Specta-
culair is het werk aan de houten 
stortvloer rondom het gemaal. 
Deze is zo lek als een mandje en 
ernstig verrot. De balklaag en de 
vloer worden gedeeltelijk ver-
vangen en waar mogelijk traditi-
oneel aangelast. Tenslotte wordt 
ook de lantaarn op de grote 
machinehal gerestaureerd en 
het schilderwerk van de ketel-
hallen gedaan.
 
Het Museum
De belangrijkste werkzaamhe-
den zullen gereed zijn voor de 
zomer van 2011. Museum De 
Cruquius blijft tijdens de restau-
ratie gewoon geopend zodat dit 
‘wonder van de industriële re-
volutie’ voor iedereen te bele-
ven blijft. Wel zal de grote ma-
chine soms niet kunnen functi-
oneren, maar daar staat tegen-
over dat de bezoekers informa-
tie over de restauratie krijgen. 

Via de website van het museum 
wordt het publiek op de hoogte 
gehouden. Op termijn streeft het 
museum naar uitbreiding en re-
constructie van oorspronkelijke 
details uit de stoomperiode van 
het gebouw.  
 
Steun
De restauratie van dit monu-
ment van de Hollandse strijd te-
gen het water is mogelijk ge-
maakt door steun van de Bank-
Giro Loterij, de Provincie Noord-
Holland, het Rijk, de gemeen-
te Haarlemmermeer, het Hoog-
heemraadschap van Rijnland en 
Stichting De Cruquius.
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Restauratie stoomgemaal Cruquius 
van start - Museum blijft geopend

Tuinenwedstrijd
De Oosteinde

Ditmaal de inzending van Bart 
en Cock Heemskerk, De Ruy-
terlaan 105 in Bennebroek.

“Bijgaand een foto van onze 
tuin met name de vijver en de 
begroeiing er omheen. Het zijn 
allemaal vaste planten die er 
omheen staan, die het elk jaar 
heel goed doen. Het is heer-
lijk om zo bij die vijver te zit-
ten en de naar de vissen te 
kijken. Er zitten verschillen-
de vissen in, o.a. een goud-
vis, zilverwinde, 2 koikarpers, 
shibounkin en een klein vis-
je met een heel mooie gro-
te staart waarvan ik de naam 
niet weet. Kortom, een heerlijk 
plekje om bij te komen!”

Bennebroek – Wie heeft de mooiste tuin? Onder die noemer 
wordt ook dit jaar weer gezocht naar de inzending die daar het 
juiste antwoord op is! Bent u trots op uw tuin? Maak een fo-
to, vermeld er bij waarom u blij bent met uw voor- of achtertuin 
of met uw balkon met planten en stuur die op naar: redactie@
heemsteder.nl
De Heemsteder drukt de mooiste foto’s af in de krant maar de 
vakman, William Dobbe van Tuincentrum De Oosteinde aan de 
Zandlaan op de grens van Hillegom en Bennebroek zoekt de 
prijswinnaar uit.
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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 zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Heemstede – Op dit moment is men druk in de weer met de nieuw in dubbele hoogte sta-
pelbaar te realiserenfietsenstalling. Het is geen overbodige luxe, er was al jaren niet genoeg 
plaats voor treinreizigers die hun fiets fatsoenlijk overkapt wilden plaatsen.

Eindelijk uitbreiding!

City Spa in 
Heemstede
Heemstede - Zaterdag 26 juni 
jl. opende Rituals Cosmetics de 
City Spa aan de Binnenweg. De 
spa is een uitbreiding van het 
slow shopping winkelconcept 
dat Rituals negen jaar geleden 
introduceerde. 
De Rituals City Spa gevestigd 
aan de Binnenweg 130 in Heem-
stede is geopend op maandag 
van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 10.00 
tot 18.00 uur, donderdag van 
10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. De eerste 
zondag van de maand van 12.00 
tot 17.00 uur. Ga naar www. 
rituals.com voor meer informatie 
over de behandelingen.

Snelheidscontroles
Heemstede – De politie hield 
zaterdagmiddag 17 juli een snel-
heidscontrole op de Javalaan. 
Van de 799 passanten reden 19 
harder dan de toegestane 50 km 
per uur. De hoogste snelheid 
was 74 km per uur. De betrokken 
bestuurders krijgen binnenkort 
hun bekeuring thuisgestuurd.

Hoofdletsel voor 
77-jarige
Heemstede – Een 77-jarige 
man uit Heemstede is maan-
dagochtend 19 juli gewondge-
raakt bij een aanrijding. De man 
reed rond 11.30 uur op zijn fiets 
op de kruising van de Binnen-
weg en de Zandvaartkade tegen 
de oplegger van een vrachtwa-
gen. Hij liep daarbij hoofdletsel 
op, dat hij moest laten behande-
len in het ziekenhuis.

Kerkdienst
protestantse gemeente
Heemstede - Zondag 25 juli:
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pieter 
Terpstra.
Kennemerduin: 10.30 u. zang-
dienst.
Pinksterkerk: geen dienst.

Fair Trade armbandjes 
Wereld Winkel ware hit
Heemstede - In de aanloop 
naar het WK Voetbal ging de 
campagne van start om Fair 
Trade armbandjes te verkopen. 
Hierdoor werd werkgelegenheid 
voor Zuid-Afrikaanse vrouwen 
gecreëerd. De doelstelling was 
om 100.000 exemplaren te ver-
kopen. Die doelstelling is met 
succes gehaald. Ook in Heem-
stede deden mensen enthou-
siast mee aan deze actie. Na 
het lezen van een artikel in de 
Heemsteder kwamen mensen 
gericht naar de Wereldwinkel 

aan de Raadhuisstraat om de 
oranje armbandjes aan te schaf-
fen. Er zijn er 450 verkocht, een 
geweldig resultaat.
Fair Trade houdt, ook na de WK, 
nauwe banden met Afrika. In 
de Wereldwinkels  worden Zuid 
Afrikaanse wijnen, levensmid-
delen en, natuurlijk, kunstnij-
verheidsartikelen verkocht. Pro-
ducten worden onder andere  
via STER-spots onder de aan-
dacht gebracht.
Wereldwinkel vindt u aan de 
Raadhuisstraat 29.

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
één van de medewerkers van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede. Zij zijn bereikbaar 
van dinsdag t/m donderdag tus-
sen 9-12 uur: 023 – 548 38 24. 
Op de website www.vrijwilli-
gerswerkheemstede.nl kunt u 
nog veel meer leuke vacatures 
vinden!

Zwemvrijwilliger
Voor een instelling met epilep-
siepatiënten zijn wij op zoek 

naar een toegewijde, gedul-
dige en standvastige zwem-
vrijwilliger voor het begeleiden 
van de zwemactiviteiten. Wat is 
er mooier dan heerlijk plonzen, 
spetteren en genieten in het wa-
ter, samen met u wordt dat mo-
gelijk gemaakt!

Vrijwilliger Vriendschappelijk 
Huisbezoek 
Als vrijwilliger bezoek je elke 
week of om de week een cliënt 
om een praatje te maken, een 
luisterend oor te bieden of ge-
zellig een wandeling te maken 
in de omgeving. In deze functie 
wordt je goed begeleid door een 

coördinator en tevens worden er 
cursussen aangeboden vanuit 
de organisatie.

Zangers/zangeressen voor 
Zanggroep
Ter ondersteuning van onze be-
wonersgroep zingt de Zang-
groep mee tijden de kerkdien-
sten 
in onze verpleeghuizen. Wij zijn 
op zoek naar zowel zangers als 
zangeressen om ongeveer 
10 keer per jaar op de zondag-
ochtend van 11 tot 12 uur mee 
te zingen.

Zomersluiting Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk van 26 juli t/m 23 au-
gustus 2010.

Koperdief
aangehouden

Regio – Een alerte getuige be-
trapte maandagmiddag 19 juli 
rond 12.30 uur een man op de 
diefstal van koper op een be-
drijfsterrein aan de Haarlem-
merstraatweg in Halfweg. De 
verdachte is door politiemen-
sen aangehouden. Hij bleek een 
35-jarige Spaarndammer. De 
man bekende de diefstal. Tegen 
hem wordt proces-verbaal op-
gemaakt.



Carmani nu ook met trimsalon!

‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
in Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - Onder de ti-
tel ‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
gaat het  Zomerleesprogramma 
van start in alle vestigingen van 
Bibliotheek Duinrand, waaron-
der die de Bennebroekse bieb! 
Lekker lezen in de zomermaan-
den voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar.
Centraal staan boeken waar-
in de grens tussen goed en fout 
verkend wordt. Wat is braaf, wie 
is stout en waar gaat het één 
over in het ander? Er zijn boe-
ken over lieverds en slechteri-
ken, vechtjassen en vredesdui-
ven, booswichten en brave Hen-
driken. Dus voor elk wat wils! 

Leesheld
De boeken van het Leespro-
gramma staan duidelijk herken-
baar bij elkaar. Wie vijf boeken 

uit het leesprogramma heeft ge-
lezen is een echte leesheld en 
krijgt natuurlijk een heuse on-
derscheiding. Voor deze lees-
held is er een oorkonde en een 
leuke verrassing.

Meedoen
Meedoen kan van 6 t/m 12 jaar 
en is gratis. Kinderen die mee 
willen doen aan het Leespro-
gramma ‘Akelig Braaf & Lekker 
Stout’ kunnen zich opgeven bij 
de informatiebalie van de vesti-
ging Bennebroek, Voor meer in-
formatie:  www.bibliotheekduin-
rand.nl.

De vestiging Bennebroek vindt 
u aan de Bennebroekerlaan 3.
Tel. 023-5847712
bennebroek@bibliotheekduin-
rand.nl
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Living History Kennemerland 
speelt in Bad Pyrmont
Heemstede – Living History 
Kennemerland – theater in his-
torische setting – gaat op uit-
nodiging tussen 1 en 4 juli naar 
Bad Pyrmont, de zustergemeen-
te van Heemstede in Duitsland. 
Aldaar wordt een stuk opge-
voerd op het ‘Furstentreffen’.
Het verhaal vertelt over Frederik 
van Bohemen en zijn vrouw Eli-
zabeth.

Adriaan Pauw en Anna van Ruy-
tenburgh reizen af naar Bad
Pyrmont met een sleutel, die 
Adriaan zal overhandigen aan 
de Gemeinde van Bad Pyrmont.
Elizabeth heeft geen prettig tijd 
gehad op het slot, het spookt 
zegt ze en haar man heeft een 
maitresse...

Meer info: www.livinghistory-
kennemerland.nl

Michael Jackson workshop 
Milly Oosterberg bij RTL
Bennebroek - Vrijdagavond jl is 
de Bennebroekse Milly Ooster-
berg met haar Michael Jackson 
dansworkshops te zien geweest 
in een item van het RTL journaal, 
om 19.30 uur. Milly geeft in Lis-
serbroek speciale Michael Jack-
son workshops. In deze work-
shops kun je van Mill Godlieb 
de speciale ‘Michael Jackson’ 
moves leren.
RTL Nieuws heeft Milly bena-
derd om een Michael Jackson 

Workshop te filmen die zij het 
afgelopen jaar meerdere malen 
gegeven heeft. Dit in het kader 
van ‘een jaar na de dood van Mi-
chael Jackson’.
Zijn sterfdag is 25 juni, vorig 
jaar. RTL maakte daarom een 
item over hoe Michael Jack-
son een jaar na zijn dood nog
steeds ‘leeft’ onder alle lagen 
van de bevolking. In dat item
dus ook de workshop met kin-
deren.

Nordic Walking met begeleiding- extra avondtocht (55+)         
Het lijkt er op dat de warme zomeravonden er aan komen. Heer-
lijk voor bijvoorbeeld een avondwandeling Nordic Walking in de 
duinen. Heeft u al enige ervaring met Nordic Walking, dan kunt 
u iedere woensdagochtend met poles mee lopen door de dui-
nen.
Lekker ontspannen Nordic Walking met eventueel wat aanwij-
zingen door begeleider 
Ad Ulijn. U bent heerlijk buiten in beweging en werkt ook aan 
uw conditie. 
Op woensdagavond 14 juli is er een extra tocht met begeleiding 
van Ad Ulijn. 
Vanaf de Waterleidingduinen in de Zilk lopen we naar de in-
gang van Vogelenzang voor koffie en iets lekkers en muziek van 
hoornblazers. Via een kortere route gaan we terug. Wilt u liever 
korter lopen? Start dan om 19.00 uur bij ‘t Panneland met de an-
dere groep. 
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats Waterleidingduinen 
aan de Joppeweg in de Zilk. Of: voor de kortere wandeling om 
19.00 uur Waterleidingduinen ingang  ‘t Panneland in Vogelen-
zang.
Kosten: 5,- of knip van uw knipkaart. Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28-1.

Zomerbios voor alle leeftijden bij Casca
In de zomervakantie heeft Casca een speciaal zomerbios-pro-
gramma. In de filmzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
worden prachtige, ontroerende, spannende, komische of film-
huis films gedraaid op 8 juli, 18, 19 en 26 augustus, en op 1 en 
9 september. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 8 juli is er een heerlijke romantische film in het 
film & lunch programma voor 55-plussers. Na de film wordt er 
in de gezellige foyer gezamenlijk geluncht en eventueel over de 
film nagepraat. Het film & lunch programma is populair, dus geef 
u snel op! Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclu-
sief lunch: 10,00 euro, 65+ betaalt 9,00 euro. Reserveren in ver-
band met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 6 juli. 

Film
Op woensdag 18 augustus is er om 20.00 uur een bijzondere met 
Oscars bekroonde dramafilm. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 19 augustus is er een mooie film, een waarge-
beurd verhaal, in het film & lunchprogramma voor 55-plussers. 
U kunt genieten van een heerlijke lunch in de gezellige foyer 
van de Luifel en eventueel met elkaar over de film napraten. Veel 
mensen vinden het film & lunch programma leuk, dus bel snel 
om u op te geven!
Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclusief lunch: 
10,00 euro, 65+ betaalt  9,00 euro.
Reserveren in verband met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 17 
augustus.

Film
Op donderdag 26 augustus is er om 20.00 uur een dramatische 
boekverfilming.
Op woensdag 1 september is er een romantisch drama om 20.00 
uur.  
Op donderdag 9 september is er een animatiefilm naar een boek 
van Roald Dahl, de film begint om 20.00 uur. De stemmen zijn in-
gesproken door bekende sterren! 

Entree per film: 5,00 euro. Film & lunch voor 55+: 10,00 euro en 
voor 65+ 9,00 euro.
Voor informatie over de titels van de films, alle data en tijden van 
het Zomer Biosprogramma of reserveren kunt u bellen op werk-
dagen van 9 tot 12 uur naar de receptie van Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede: 023-548 38 28 – 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl. 

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal organiseert een duin-
wandeling op 5 juli. U wan-
delt samen met een vrijwillig-
ster door het duingebied. Ver-
trek bij ingang ’t Panneland om 
10.00 uur.
Mocht het vervoer vanuit Ben-

nebroek een probleem zijn, 
dan kunt u dit aan Welzijn
Bloemendaal doorgeven. De 
vrijwilligster kan maximaal drie 
personen meenemen in de
auto, zij vertrekt om 9.50 uur 
van gemeentehuis van Benne-
broek.

Dinsdag 6 juli staat de activiteit 
‘Nordic Walking in de duinen’
op het programma. De wande-
lingen duren ongeveer ander-
half uur. Er wordt geen les ge-
geven.
Start 10 uur vanaf ’t Panneland 
van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen.
Informatie: tel. 023-584 5300.

Aanstaand
weekend: 

Heemstede Jazz 
met Yvon Weijers
Heemstede - Zondag 4 juli 
is de derde editie van Heem-
stede Jazz op het Wilhemin-
aplein in Heemstede. Dit 
keer weer in de open lucht 
en dat komt goed uit, want 
de weervoorspellingen zijn 
‘tropisch warm’. 

Dat betekent: swingende Jazz 
op het oudste plein van Heem-
stede met prachtig weer, waar 
je met een koud glas bier of 
wijn in je hand voor de vakan-
tie nog even al je vrienden te-
genkomt. Wat willen we nog 
meer?
Van 18.45 tot 19.45 uur speelt 
Yvonne Weijers met haar band. 
Een thuisoptreden, ze woont 
letterlijk om de hoek. Zij spelen 
hun swingende combinatie van 
jazz en latin.
Met bossanova, rumba, samba, 
bolero, swing, gezongen in het 
Engels, Spaans of Braziliaans.
Pieter van Santen speelt piano, 
Hans Beun drums, Niels Tau-
sk contrabas en Ruud Eeuwen 
speelt saxofoons. 
Wie zijn er verder op het fes-
tival? Variatie genoeg. Er is 
elk uur een ander optreden, 
o.a. Jzzzzzp, Haarlem Shuffle, 
Jazzberry (wat waren die vori-
ge keer goed) en Hans Dulfer 
zorgt weer voor de finale.
Kijk op www.heemstedejazz.nl, 
daar vind je het hele program-
ma.
Trouwens, de entree voor deze 
zomereditie is weer gratis.
Heemstede Jazz begint om 
13.00 uur. Yvonne Weijers Jazz 
& Latin  treedt op om 18.45 
uur op het  Wilhelminaplein in 
Heemstede.
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Wandeling Fortenroute (55+)
Heemstede - Samen wandelen: sportief, gezellig en gezond be-
wegen in de buitenlucht! Twee keer per maand, op donderdag, 
wordt een wandeling uitgezet van zo’n 5 tot 9 km. voor een vas-
te groep senioren. Op donderdag 29 juli gaat u met bus 3 naar 
Spaarndam. U wandelt vanaf eindpunt het Visserseinde bij Sluis 
Boezemkanaal langs de westkant van het dorp en door recrea-
tiegebied Spaarnwoude. 
Verzamelen om 10.00 uur bij het Spaarne Ziekenhuis, locatie 
Heemstede. 
Vertrek bus 3: 10.14 uur. Kosten 2,00 euro. U kunt per keer mee-
lopen. 
Graag vooraf (telefonisch) aanmelden: tel: 023-548 38 28-1. 
Vergeet u uw kortingskaart of OV-chipkaart niet?
De volgende wandeling is op 12 augustus en gaat door de 
Amsterdamse Waterleidingduinen in De Zilk. 

Koningin Beatrix te gast 
bij SEIN op 3 september
Heemstede - Stichting Epi-
lepsie Instellingen Neder-
land –SEIN- viert 3 septem-
ber 2010 een groot feest! De 
9 schitterende nieuwe woon-
voorzieningen zijn af. De cli-
enten zijn inmiddels allemaal 
verhuisd. SEIN is bijzonder 
vereerd om tijdens dit feest 
Hare Majesteit de Koningin 
te mogen verwelkomen. De 
Koningin zal de officiële ope-
ningshandeling verrichten.

SEIN kent een lange historie van 
epilepsiezorg en bestaat inmid-
dels 128 jaar. Enige jaren gele-
den is SEIN gestart met het ver-
vangen van de woningen voor 
al haar cliënten. In 2004 zijn de 
gebouwen op locatie Meer en 
Bosch in Heemstede geheel ver-
bouwd tot moderne apparte-
menten. In 2008 werd Fontein-
kruid geopend, een woonvoor-
ziening nabij de kliniek in Zwol-
le voor 40 cliënten. Eind 2008 is 
gestart met de laatste fase van 

de vervangende nieuwbouwac-
tiviteiten die in 2010 is afgerond. 
Op De Cruquiushoeve staan 8 
gebouwen voor 240 cliënten 
en het Logeerhuis, op Meer en 
Bosch een gebouw voor 40 cli-
enten. 

SEIN is een expertisecentrum 
gespecialiseerd in observatie, 
diagnose, voortgezette behan-
deling en wetenschappelijk on-
derzoek van en naar epilepsie. 
SEIN heeft 2 klinieken, 12 poli-
klinieken, woonvoorzieningen, 
speciaal onderwijs en een slaap-
centrum. In Nederland leven on-
geveer 150.000 mensen met epi-
lepsie. De meeste mensen met 
epilepsie kunnen een normaal 
leven leiden, maar er zijn situ-
aties waarbij gespecialiseerde 
zorg nodig is. Voor deze groep is 
het mogelijk opgenomen te wor-
den in een van onze woonvoor-
zieningen. SEIN biedt huisves-
ting aan 410 cliënten in Heem-
stede, Cruquius en Zwolle. 

Picknicken op het water 
dankzij BotenBen
Regio - Wie denkt dat een eigen 
boot buiten financieel bereik is, 
kent BotenBen waarschijnlijk 
niet. BotenBen biedt met de bo-
ten van Boats2Go een scala aan 
sloepen, motorboten en zelfs 
een kajuitjacht aan tegen vakan-
tieprijsjes. En ook zonder vaar-
bewijs mag men het water op, 
met een boot minder dan 10 pk 
en als je niet sneller vaart dan 
20 km per uur. Afgezien daarvan 
is een vaarbewijs natuurlijk wel 
een aanrader, want het verkeer 
op het water kent andere regels 
dan die op de weg.
Boats2Go fabriceert onder-
houdsarme polyester boten in 
verschillende maten en uitvoe-
ringen, waarmee men op bin-
nenwater of zee alle kanten op 
kan. Alle boten zijn in Duitsland 
TÜV gekeurd. Door de opbouw 

van de boot met luchtcompar-
timenten aan de zijkanten zijn 
zeer veilige boten ontstaan. De 
boten zijn onzinkbaar en kun-
nen haast niet omslaan. De luxe 
en inrichting van de boot bepaalt 
men uiteraard zelf. Er zijn stan-
daard (vissers)boten waaraan al-
leen nog de motor ontbreekt. De 
sloepen kunnen met of zonder 
kussens, afdekzeil of motor wor-
den geleverd. Bij het grootste ty-
pe, de 530, heb je zelfs een ka-
juitboot met slaap- en bergruim-
te, zodat een vakantie voor de 
hele familie haalbaar is. Ook de 
motoren in diverse uitvoeringen 
en trailers zijn bij BotenBen te-
gen prima prijzen verkrijgbaar.
Met het Havenfestival en Sail 
2010 op komst realiseren we ons 
weer hoeveel plezier je op het 
water kan hebben. Hetzij om te 

vissen, te roeien, te spelevaren 
of voor een vakantie. Met boten 
vanaf 795 euro en een kajuitjacht 
voor iets over de 5.000 euro, is 
een picknick op het water echt 
niet zo duur als je zou denken. 
BotenBen biedt een prijsvrien-
delijke assortiment betrouwbare 
boten, kano’s en kayaks. Op al-
le boten en motoren geldt een 
jaar garantie. Ook onderhoud 
kan desgewenst door BotenBen 
worden uitgevoerd.
Bij BotenBen zijn diverse model-
len van Boats2Go te bewonde-
ren. Het goede nieuws is boven-
dien dat alle boten op voorraad 
zijn en op korte termijn kunnen 
worden geleverd. Dus nog de-
ze vakantie kan men met een 
van die fantastische sloepen het 
water op. BotenBen is te vinden 
aan Egmondstraat 18, een zij-
straat van de Kromhoutstraat, 
de weg naar Seaport Marina, in 
IJmuiden, 06-25141306 of 06-
53952797. Zie ook www.boats-
2go.nl.

Relatiebemiddelingsbureau Mens en Relatie, 
al 25 jaar uitstekende resultaten

“Gelukkig is het taboe op re-
latiebemiddeling zo goed als 
weg”, vertelt Ellen, consulent van 
Mens en Relatie. “Vroeger spra-
ken we van de Mythe van de 
Vrolijke Vrijgezel, als mensen de 
schone schijn ophielden en hard 
riepen hoe goed ze zich toch al-
leen konden redden. Gelukkig is 
er de afgelopen jaren een om-
mezwaai geweest en mag je nu 
gewoon ronduit toegeven dat je 
het in je eentje niet zo leuk vindt 
en graag een maatje wil om sa-
men mee door het leven te gaan. 
Dat maakt de drempel om ons 

in te schakelen een stuk lager.” 
Daar waar internet vooral fijn is 
voor mensen die gewoon een 
beetje vrijblijvend contact willen 
leggen, is de persoonlijke be-
middeling bestemd voor diege-
nen die serieus op zoek zijn naar 
een levenspartner voor een vas-
te relatie. De vakantieperiode is 
bij uitstek voor veel mensen het 
moment dat ze zich bewust wor-
den van de keuze die ze hebben: 
“Je kunt je vakantiegeld uitgeven 
aan een reis in je eentje of met 
kennissen, maar je kunt er ook 
voor kiezen om het te investeren 

Regio - De kameraadschap van het WK, de gezelligheid, het 
samengevoel... het is voorbij. De vakanties zijn al begonnen. 
De zomer, het seizoen van liefde en romantiek, is in volle gang. 
En dan voel je het “single-zijn” extra scherp. Maar daar sta je 
niet alleen in.  Uit onderzoek van het CBS blijkt  dat het aan-
tal singles in Nederland sterk toeneemt. Waar er nu nog 2,6 
miljoen singles rondlopen, in 2025 zullen dat er maar liefst 
3,3 miljoen zijn. Het aantal alleenstaanden neemt dus in snel 
tempo toe.

in een toekomst met een leuke 
partner. Je boekt als het ware 
een reis naar de toekomst”.
Het relatiebemiddelingsbureau 
Mens en Relatie bestaat al meer 
dan 25 jaar en onderscheidt zich 
door de persoonlijke aanpak en 
de uitstekende resultaten: ‘We 
werken in drie stappen. Ik kom 
thuis bij je langs voor een per-
soonlijke gesprek. We praten 
over jou, wat je belangrijk vindt in 
je leven en je relatiewensen. Ver-
volgens zoek ik binnen mijn re-
gio en met mijn collega’s elders 
naar die persoonlijke match’, legt 
ze uit. ‘Eenmaal gevonden krijg 
je allebei een partnervoorstel en 
kunt u met elkaar kennismaken. 
En kun je als het meezit volgend 
jaar samen van de zomervakan-
tie genieten! Want drie van de 
vier slaagt!”
Contactgegevens: mevrouw El-
len Lok, tel 023-5478584 of kijk 
op www.mensenrelatie.nl.
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Wandelen in het National Park.

Zomerse excursies in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland

Maandag 19 juli 22.00 uur: 
Vleermuizen kijken op land-
goed Elswout – vanaf 8 jaar 
(ouders mogen mee!)
Ga mee op vleermuisexcursie 
op Landgoed Elswout. Alleen 
voor kinderen (en ouders) van-
af 8 jaar die niet bang zijn voor 
het donker. De gids vertelt eerst 
over de verschillende vleermui-
zen die op het landgoed wo-
nen. Daarna op pad met batde-
tectors: spannend! Doe stevige 
schoenen aan.
Verzamelen bij de witte bank 
achter de entreepoort van het 
landgoed Elswout, Overveen. 
Kosten: 2,50 euro voor volwas-
senen en 1,50 euro voor kinde-
ren/ 65+. Neem vooral gepast 
geld mee. Aanmelden is ver-
plicht via www.npzk.nl of bij Be-
zoekerscentrum De Zandwaaier 
via 023-5411123 (niet op ma).  

Woensdag 21 juli 14.00 uur: 
Fee in het duin – 4 tot 8 
jaar (ouders mogen mee!)

In het duinbos gebeuren won-
derbaarlijke zaken… Kom mee 
spannende avonturen beleven 
in het duin. Maximaal 1 ouder 
per kind. 
Verzamelen bij Bezoekerscen-
trum De Zandwaaier, Overveen. 
Kosten zijn 2,50 euro voor vol-
wassenen en 1,50 euro voor kin-
deren/ 65+. Neem vooral gepast 
geld mee. Aanmelden is ver-
plicht via www.npzk.nl of bij Be-
zoekerscentrum De Zandwaaier 
via 023-5411123 (niet op ma).  

Woensdag 21 juli 15.00 uur: 
Speuren naar sporen –
alle leeftijden
Samen met de boswachter als 
echte natuurdetectives op zoek 
naar sporen van dieren. Van 
wie zijn die plukjes haar? Of die 
keutels? En wie hebben hier ge-
knabbeld?
Ontdek zonder de dieren te hoe-
ven zien, hoe ze leven. 
Verzamelen bij Bezoekerscen-
trum De Zandwaaier, Overveen. 

Kosten zijn 2,50 euro voor vol-
wassenen en 1,50 euro voor kin-
deren/ 65+. Neem vooral gepast 
geld mee. Aanmelden is ver-
plicht via www.npzk.nl of bij Be-
zoekerscentrum De Zandwaaier 
via 023-5411123 (niet op ma).  

Vrijdag 23 juli 21.15 uur: 
Vleermuizen kijken op 
Bleek en Berg – vanaf 8 
jaar (ouders mogen mee!)
Een avondexcursie op Bleek en 
Berg. De gids vertelt over de 
duinen in de nacht en gaat als 
het echt donker begint te wor-
den op zoek naar vleermuizen 
met een batrecorder. 
Alleen voor kinderen (en ou-
ders) vanaf 8 jaar die niet bang 
zijn voor het donker. Doe stevige 
schoenen aan.
Verzamelen bij het informatie-
paneel bij ingang Bleek en Berg, 
Santpoort-Zuid. Kosten zijn 2,50 
euro voor volwassenen en 1,50 
euro voor kinderen/ 65+. Neem 
vooral gepast geld mee. Aan-
melden is verplicht via www.
npzk.nl of bij Bezoekerscentrum 
De Zandwaaier via 023-5411123 
(niet op ma). 

Regio – In de zomer zijn er diverse excursies in het duingebied 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Voor jong en oud zijn de 
excursies leerzaam en vooral leuk en ontspannend.

‘Place du Tetre’ in Zandvoort
Regio - Een van de oudste 
straatjes in de badplaats krijgt 
even een Franse invulling. De 
Poststraat wordt op zaterdag 14 
augustus omgedoopt tot ‘Place 
du Tetre’. Met Franse muziek, ter-
ras en natuurlijk kunstenaars in 
actie voor hun marktkraampjes. 
Naast de 15 beeldende kunste-
naars van kunstvereniging BKZ 
komen er kraampjes met biolo-
gische delicatessen zoals kaas 
en wijn. Voorts kunnen bezoe-
kers door middel van het leggen 

van Tarot kaarten antwoord krij-
gen op persoonlijke vragen. Be-
zoekers kunnen ter plekke door 
een tekenares een portret van 
zichzelf laten maken. Om hele-
maal tot rust te komen is er een 
massagestoel op de markt aan-
wezig. 

De markt wordt gehouden op 
zondag 14 augustus van 14.00 
tot 21.00 uur in de Poststraat, 
vlakbij het Kerkplein in het 
dorpscentrum van Zandvoort.

Vakantiekoor geeft concert
Regio - Op zondag 1 augus-
tus geeft het vakantiekoor ‘het 
Bijgeluid’ onder leiding van de 
bekende Haarlemse dirigente 
Leny van Schaik in de Groen-
marktkerk te Haarlem om 16.00 
uur een gratis en voor iedereen 
toegangkelijk concert.

Na afloop is er een collecte ter 
bestrijding van de onkosten.

Het gemengde vakantiekoor be-
staat uit ruim 70 zangers en zan-
geressen. Het koor heeft onder 
de even enthouisaste als des-
kundige leiding van Leny van 
Schaik in de daaraan vooraf-
gaande zangweek op de Veluwe 
gedurende vele uren gerepe-
teerd ten einde een gevarieerd 
programma ten gehore te kun-
nen brengen.

Projectkoor zoekt zangers 
voor oude én nieuwe muziek

Regio - Najaar 2010 orga-
niseert Projectkoor 023 een 
nieuw koorproject voor er-
varen koorzangers uit Haar-
lem en omgeving. Thema is dit 
keer: Brumel en Manneke. In 
dit project staat polyfone ou-
de muziek centraal van de 15e 
eeuwse Franse Renaissance-
componist Antoine Brumel, 
daarnaast ook muziek van 
de 20e eeuwse Nederland-

se componist Daan Manneke. 
Van beide componisten wordt 
een bijzondere mis gezongen. 
Alle stemsoorten zijn welkom. 
Op vrijdagavond 3 en 17 sep-
tember a.s. zijn de audities. U 
kunt zich hier nu al voor aan-
melden!
Informatie: kijk op www.pro-
jectkoor023.nl of bel 023-
5248391. Deelname project 
120,- euro.

Laatste kans vroegboekactie Casca!
Heemstede - Onlangs heeft u 
– als u in Heemstede woont - 
het nieuwe cursusprogramma 
van Casca ontvangen. Voor al-
le cursussen en activiteiten die 
hierin staan kunt u zich nu al 
aanmelden. Casca heeft voor 
verschillende cursussen een 
vroegboekactie. Dit staat bij de 
betreffende cursus in de bro-
chure vermeld. Deze vroeg-
boekactie geldt voor de volgen-
de cursussen: Toneelproduc-
tie of Toneelspelen, Zelf beleg-
gen, Gordon trainingen, Adem-
bewustwording/Aandachtscur-
sus, de Kunst van het Spiertes-
ten en Touch for Health work-
shops, Mindfulness-medita-
tie, Het ‘stuur’ in eigen handen-  
basis, training ‘Je eetbuien de 
baas’, Tarot, verschillende nieu-
we Kunstgeschiedenis cursus-
sen, Borstbeelden, Zilversiera-
den, Nana’s en Zelf glaskralen 
maken, Tuinarchitectuur, ver-
schillende computercursussen 
en computerspecials, Country 
Line Dance (50+), 
Sport en Bewegen (55+), en 
Koersbal (55+). 
Als u zich vóór 1 augustus aan-

meldt voor één (of meer) van 
deze cursussen ontvangt u een 
toegangskaart voor het Cas-
caNova programma met een 
waarde tot maximaal  6,00 eu-
ro van de toegangsprijs. U krijgt 
dit toegangskaartje op de eer-
ste lesdag van uw cursus uitge-
reikt. Het CascaNova program-
ma kunt u vinden op www.cas-
ca.nl. 

Heeft u de cursusbrochure niet 
ontvangen of woont u buiten de 
regio, dan kunt u hiervoor te-
recht bij de receptie van Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Of u kunt hem even ophalen 
bij activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, de 
Princehof, Glipperweg 57, de bi-
bliotheek of het Raadhuis van 
Heemstede.

Voor informatie en aanmeldin-
gen kunt u Casca bellen van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur, tel: 023-548 38 
28-1. Meer informatie en aan-
melden kan ook via de website: 
www.casca.nl

In zomer geen inloopuren 
Spaarne Ziekenhuis

Regio - In verband met de zomerperiode zullen er in de maan-
den juli en augustus geen inloopspreekuren in het Spaarne Zie-
kenhuis Hoofddorp plaatsvinden. Het betreft de inloopuren voor 
mensen met Coeliakie, Gaucoom, rugklachten, Parkinson en MS. 
Uitzondering hierop is wel de stand van de Nederlandse vereni-
ging van blinden en slechtzienden op de oogpoli. Zij komen op 
donderdag 29 juli en 26 augustus van 9.00 tot 12.30 uur.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de afde-
ling patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis (023) 890  
83 60. U kunt bij de afdeling patiëntenvoorlichting terecht voor 
gerichte achtergrondinformatie over gezondheid, ziekte en het 
totale zorgaanbod. Meer informatie vindt u op www.spaarne-
ziekenhuis.nl

Diefstal kleding
Regio  - Maandag 12 juli rond 
13.30 uur kreeg de politie een 
melding dat winkelpersoneel 
van een winkel uit de Grote 
Houtstraat twee jongens had 
aangehouden. De verdachten 
hadden diverse kledingstukken 
uit de stelling gepakt en renden 
hierna hard de winkel uit.
Na een korte achtervolging kon-
den de jongens uit Velserbroek 
(14 en 15 jaar oud) worden aan-
gehouden. De kleding is in be-
slag genomen. De jongens zijn 
overgebracht naar het politiebu-
reau. Zij krijgen een strafafdoe-
ning via bureau HALT.
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Einde actie Help Tante 
Maria in Armenië
Na ruim een jaar van actievoeren hebben we 
zaterdag 3 juli onze laatste activiteit gehad: een 
benefiet tennistoernooi met buffet en veiling 
van speksteenbeeldjes en andere ingebrachte za-
ken.
Het geweldige buffet werd geheel gratis verzorgd 
door de ploeg van restaurant ‘Vlam in de pan’  uit 
de Smedestraat in Haarlem, terwijl ook voor de 
tennisbanen niets werd gerekend. Hierdoor werd 
het fantastische bedrag van 1.892 euro opgehaald 
voor ons goede doel, namelijk de renovatie van 
al het sanitair in een kleuterschool in Jerevan, de 
hoofdstad van Armenië.
Deze renovatie was een project van de Neder-
landse Maria Goris (Tante Maria), die zich met 
haar organisatie Little Bridge al jaren inzet om in 

het straatarme Armenië hulp te bieden in allerlei 
schrijnende situaties. Dit project is aanvaard door 
Wilde Ganzen in hun z.g. MeerWaarde-acties, wat 
inhoudt dat zij het bedrag dat wordt in gezameld 
met 70% vermeerderen.
Dankzij de goede giften van heel veel Heemste-
denaren en anderen hebben wij nu het benodigde 
bedrag bij elkaar. Wij willen iedereen die ons ge-
steund heeft heel hartelijk bedanken. Met elkaar 
hebben we dit bereikt. Ook gaat onze dank uit 
naar de redactie van de Heemsteder, die steeds 
bereid was publicaties van ons op te nemen.
Met dit stukje willen we laten weten dat onze ac-
tie nu officieel is afgesloten. Voor iedereen die 
Maria Goris toch nog wil steunen, geven wij hier 
een bankrekeningnummer: Pax Kinderhulp Eem-
nes, rek.nr. 554040271, inzake Little Bridge Ar-
menië.
Actiecomité ‘Help Tante Maria in Armenië’
Van der Weidenlaan 7, 2101 PT  Heemstede.

INGEZONDEN

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Mariska
Ik heb met Mariska gezworven

Langs wegen en paden
Twee echte nomaden

Nooit is pioniersgeest gestorven.

Wij voelden ons echt metgezellen
Bij tegenslag, blijheid
En grensloze vrijheid

Hetgeen nooit is na te vertellen.

Snel is ons na terugkeer gebleken
Hoe`close`we ook waren

Véél hebben ervaren
Dat we thuis alles anders bekeken.

Loek
Op vakantie in Quartier Frigoulet

Ging boer Loek altijd heel vroeg naar bed
‘Na een jaar’ zei hij ‘ploeteren’

‘Mag mijn vrouw niet meer foeteren
Alles bloot, maar ‘k alleen wél mijn pet’.

Coba
Robuste Coba van der Zanden

Heeft lange haren op haar tanden
Ze overheerst de hele buurt

Men weet niet hoe lang dat duurt
Maar blijft geduldig en wacht dapper

Op een bekwame, snelle kapper.

Ongewis
‘t Is allemaal zo ongewis

Zei Barend van Breda
Als ik de pijp uit ga

Weet ik niet waar de uitgang is.

Feest
Een héél jonge kater uit Beesd

Is voor ´t eerst eens uit ´stappen´geweest
Met een poesje vol vlooien

Evenwel toch een mooie
Maar het werd wél een ´jeukerig´ feest.

Autorijden met jou
Je gaat voorzichtig zitten

Ik help je als een heer
Tot aan de auto zijn we maatjes
Maar daarna nauw´lijks meer.

De snelheid baart je zorgen
Dat roep je keer op keer

Tot aan de auto zijn we maatjes
Maar daarna nauw´lijks meer.

Je slaakt voortdurend kreten
Schuift schichtig heen en weer
Tot aan de auto zijn we maatjes
Maar daarna nauw´lijks meer.

Pak fijn je eigen auto
Echt, dat verblijdt mij zéér

Tot aan de auto zijn we maatjes
En daarna nog véél meer!

Dichtstorten
special Jack Voermans

(uit de bundel ‘Rijmsels VIII’)

Waarom de Indische 
wijk isoleren van 
openbaar vervoer?
Sinds 11 juli 2010 is er erg veel gewijzigd op ge-
bied van het openbaar vervoer van en naar Heem-
stede. Maandag 12 juli j.l. wilde ik rond 12.30 uur 
naar Schalkwijk met de bus. Wonende in de In-
dische wijk, moet ik dan naar de Heemsteedse 
dreef ter hoogte van de haven. Ik ben slecht ter 
been dus dat valt al niet mee! Daar aangekomen 
bleek dat ik alleen met lijn 6 naar Schalkwijk kon 
maar die was te vroeg  en dus al weg. De bus 
gaat om het uur dus besloot ik om dan maar naar 
Haarlem centrum te gaan. Met lijn 140 kan dat. 
Gelukkig had ik een aardige chauffeur die me met 
mijn strippenkaart wilde meenemen. Want eigen-
lijk kan dat niet, op deze lijn moet je een ov-kaart 
hebben. Om 14.00 uur hadden we de boodschap-
pen gedaan en wilden weer naar huis. Omdat ik 
al erg veel gelopen had met twee slechte benen, 
wilde ik op het Verwulft opstappen. Om 14.13 uur 
zou er een bus komen die ons naar Heemste-
de zou brengen. Echter niet verder dan de Zand-

vaartkade! Dus dat betekende nog verder lopen 
vanaf de halte naar de Balistraat. Maar we moes-
ten naar huis dus besloten deze bus maar te ne-
men. Om 14.00 uur bij de bushalte maar om 14.13 
uur geen bus! Om 14.28 uur wel een bus 3 maar 
die ging maar tot Schalkwijk! Dus we moesten 
wachten tot 14.45 uur.
De bus reed door heel Schalkwijk en we kwamen 
op plekken die we nooit gezien hadden,er stap-
te niemand in of uit voor we weer bij het winkel-
centrum aankwamen. Dus waarom wel door heel 
Schalkwijk en de Indische wijk in Heemstede iso-
leren van openbaar vervoer? Uiteindelijk stapten 
we om 15.50 uur ons huis weer in. We waren van-
af 14.00 uur bezig geweest om thuis te komen.
Met de fiets is het een ritje van nog geen 20 minu-
ten maar ja, het regende nogal hard die dag.
En het openbaar vervoer wordt toch zo gepro-
moot? Leve het openbaar vervoer! Maar je moet 
wel heel veel tijd en geduld hebben.
Maandag heb ik direkt een mail naar Connexxion 
gestuurd maar die hebben niet eens het fatsoen 
om te antwoorden. Raar he dat er steeds minder 
mensen met de bus gaan. Je zal er maar afhan-
kelijk van zijn!
Mevr. G.A.M. Winius, Heemstede

INGEZONDEN

Bezoek aan onze 
zusterstad Bad Pyrmont
Op uitnodiging van de Stádtepartnerschaftverein 
uit Bad Pyrmont  hebben wij in het weekend van 
2-4 juli een geweldig Fürstentreff weekend ge-
had.
Bad Pyrmont is een prachtig kuuroord met een 
rijk verleden waar vroeger de vorsten op bezoek 
kwamen. Dit is in ere hersteld, er is een grote ver-
eniging die deze traditie voortzet. Iedereen van 
de Duitse vereniging loopt in prachtige kledij van 
1700 t/m 1900. Te flaneren op de Hauptallee lang-
zaam drinkend van het gezonde bronwater. Daar-
om heen een gezellige aankleding om iets te eten 
en te drinken, mooie kleding te aanschouwen uit 
de vroegere tijden. Niet te vergeten muziek in al-
lerlei soorten. Optreden van de groep Living His-
tory die hiervandaan mee gereisd is en het stuk 
De Sleutel in het Duits op het toneel bracht in het 
prachtige Kuurpark. Een hoeden modeshow waar 
ook enige Heemsteedse dames aan mee gedaan 
hebben. Te veel om op te noemen.
Wij worden bij de gastgezinnen ondergebracht 
wat elke keer weer spannend is, want waar kom 
je nu terecht. Het is geweldig  hoe gastvrij  en 
bijzonder  een uitwisseling is om mee te maken. 
Dat al is iets om te weten te komen hoeveel ver-

schillen er toch zijn, tussen Nederland en Duis-
land. Juist dat praten met elkaar begrip kweken 
voor ieder zijn  cultuur. 
Tijdens ons bezoek was ook Burgemeisterin Elke 
Christine Roeder  diverse keren aanwezig. Zij ge-
niet ervan om te zien hoe zo’n uitwisseling goed 
doet. Namens  de donateurs van de Heemsteed-
se Kring voor Internationale Vriendschap(HKIV)  
hebben wij de gemeente een  ets van Heemste-
de aangeboden die een mooie plaats gaat krijgen 
in hun Raadhuis. 
Een weekend is altijd zo om, te snel voorbij ze-
ker met zulk prachtig weer. Afscheid nemen is 
altijd met gemengde gevoelens maar we weten 
dat we altijd welkom zijn. Volgend jaar is er een 
dubbel jubileum voor ons ,de steden band met 
Bad Pyrmont is dan officieel 10 jaar en met Roy-
al Leamington  Spa 25 jaar. We zijn al druk bezig 
met het programma maar zullen zeker een be-
roep gaan doen op de inwoners van Heemstede, 
omdat we waarschijnlijk binnen de vereniging niet 
genoeg slaapplaatsen hebben. Als zusterstad zijn 
we altijd erg gewild en heus het is een bijzonde-
re ervaring om in je eigen gezin één of twee gas-
ten  te hebben. Het opent ook je  ogen voor de 
voor ons zo normale dingen die blijkbaar heel an-
ders zijn in hun land.

INGEZONDEN
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Blijf in beweging! 
Duinwandeling van 1 uur: maandag  2 augus-
tus om 10.00 uur vanaf ingang ’t Panneland. De 
vrijwilligster kan 3 mensen in de auto meenemen 
naar het startpunt vanaf locatie Bennebroek.
Nordic Walking in de duinen. Op dinsdag 8 au-
gustus en iedere zaterdagmorgen onder leiding 
van een vrijwilliger. Start om 10.00 uur vanaf 
ingang ’t Panneland.
Korte  fi etstocht van ca. 30 km op dinsdag 
17 augustus.
Start om 10.00 uur vanaf locatie Bennebroek.

Aanmelden is gewenst. Tel. 5845300
Wandeling omgeving Bennebroek van ca. 7 
km: woensdag 25 augustus om 10.00 uur vanaf 
locatie Bennebroek. 
Meer Bewegen voor Ouderen
In juli en augustus zomerstop maar vanaf 6 
september  weer iedere maandagmorgen in het 
Medisch Centrum van GGZ in Geest. Om 9.00 
uur en om 11.00 uur is er conditietraining. Om 
10.00 uur is er een rustiger uur. U kunt gratis 
een proefl es volgen. Meer informatie en aan-
melden bij locatie Bennebroek.

Rotary-bustochtje naar Woerdense Verlaat 
en Vecht
Rotaryclub Heemstede – Bennebroek stelt weer 
een busje ter beschikking om een tocht te ma-
ken met zelfstandig wonende senioren die niet 
zo gemakkelijk meer zelf op pad gaan. 
Op maandag 16 augustus worden deelnemers 
tussen 11.00 -11.30 uur opgehaald. Rond 18.00 
uur is iedereen weer thuis. De eigen bijdrage 

voor de tocht is € 11,-. De lunch is voor eigen 
rekening. Aanmelden: tel. 5845300.

‘Koffi e Plus’ ochtend: Van Pietersplein naar ’t 
Panneland
De heer en mevrouw Seijsener hebben een pel-
grimstocht gelopen van het Sint Pietersplein in 
Rome naar ’t Panneland in Vogelenzang. Zij ge-
ven een presentatie over deze tocht op dinsdag 
10 augustus. 
Locatie: voormalig gemeentehuis Bennebroek
Aanvang: 10.30 uur. Kosten: € 3,- incl. koffi e/
thee. Aanmelden: tel. 5845300.

Jaarprogramma 2010-2011
Begin augustus ontvangen alle inwoners van 
Bloemendaal het jaarprogramma in de brieven-
bus. Mocht u deze brochure niet hebben ont-
vangen dan kunt u deze afhalen bij onze loca-
tie in  Noord, Bloemendaalseweg 125 te Bloe-
mendaal of bij locatie Zuid, Bennebroekerlaan 
5 te Bennebroek.

Blijf in beweging! 

Aanmelden is gewenst. Tel. 5845300
Wandeling omgeving Bennebroek van ca. 7 
km: 
locatie Bennebroek. 
Meer Bewegen voor Ouderen
In juli en augustus zomerstop maar vanaf 6 
september  weer iedere maandagmorgen in het 
Medisch Centrum van GGZ in Geest. Om 9.00 
uur en om 11.00 uur is er conditietraining. Om 
10.00 uur is er een rustiger uur. U kunt gratis 
een proefl es volgen. Meer informatie en aan-

Bennebroek - Met deze rubriek wil

Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek 

de inwoners van de gemeente informeren 

over de activiteiten en zaken die voor hen 

van belang kunnen  zijn.

U vindt ons aan de Bennebroekerlaan 5 

te Bennebroek, tel. 023-5845300. Ope-

ningstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 12.00 uur.  E-mail: kantoorvrij-

willigers@bloemendaal.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Vrolijk vakantiebericht van ‘De Baan’
Regio – Ook deze zomer orga-
niseerde Stichting de Baan weer 
drie vakanties voor vakantie-
gangers met een verstandelij-
ke beperking. Afgelopen week 
konden de deelnemers in va-
kantiepark ‘Het Land van Bart-
je’ genieten van drie soorten
vakanties: ‘Relaxen bij Bartje’ 

(voor vakantiegangers die het 
graag wat rustiger aan doen), 
‘Drenthe(n) uit de pap’ (voor de 
actie- en avontuurzoekers) en 
‘Skik in Drenthe’ (voor wie er 
graag een feestje van maakt). 

Dit jaar gingen er 57 enthousi-
aste vakantiegangers en 20 be-

trokken vrijwilligers mee op va-
kantie met De Baan. Het prach-
tige weer, de leuke activiteiten 
(o.a. Attractiepark Slagharen, 
WK fi nale, Noorder Dierenpark) 
en veel gezelligheid met elkaar 
maakten deze week voor ieder-
een tot een groot succes; vol-
gend jaar weer!

Geslaagden Heemsteedse 
Reddingsbrigade

Heemstede - Zaterdag 5 juli vond het examen Zwemmend 
Redden plaats bij de Heemsteedse Reddingsbrigade plaats. 
Bijna 50 afzwemmers 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 ge-
beurt in of op het water.

De geslaagden in volgorde van brevet zijn:

Junior Redder 1:
Isa Kort
Ananda Mol
Noah de Mooij
Marijn Sluyter
Koen Tissen
Maarten Hulsbosch

Junior Redder 2:
Julia Dechering
Rachel Engelkes
Daan Grundmann
Djamillo Scheltinga
Martijn Schut

Junior Redder 3:
Yanou Stam
Lois Stam

Brevet 4:
Maarten Wilmering
Jonas Kepers

Brevet 5:
Christian van Eijk
Marjolein Neeskens
Nienke van den Nouwland
Melissa Pruijn

Brevet 6:
Simon Pruijn
Roy Abspoel
Richella de Beer
Ramon Bouman
Emmely van Raaphorst

Ezra Scheefhals
Echica Scheltinga
Bernice Scheltinga
Nayma Swinkels
Kim de Vijlder
Rick van der Drift

Insigne Brons:
Annemarie van den Oever

Insigne Zilver:
Siert van Kemenade
Kyra Haakman
Oscar Cnossen
Nicole Aldenkamp

Insigne Goud:
Dana van Wonderen
Thijs Blad
Anna Boon
Carlo Hofman
Marjolein Hortensius
Daan Meijer
Denise Meijering

Bondsdiploma A:
Michelle van der Weijden
Marleen van der Geest
Floris Achterberg

Bondsdiploma A:
Dominique Soer
Bas Randsdorp
Marga Hensgens
Babet van Steen

Meer info, kijk op:  www.heemsteedsereddingsbrigade.

Softbal

Pinguins wint en heeft weer hoop

De overwinning leek al in de 1e 
inning in de knip te zitten toen 
de hele line-up aan slag mocht 
komen en honkslagen van Eva 
Verduijn, Daniëlle Kuipers, San-
dra Assendelft en Kim Wester-
veld, in combinatie met 2 veld-
fouten, direct voor een 4-0 voor-
sprong zorgden. Maar de Racing 
vergat door te drukken, liet veel 

speelsters op de honken achter 
en zag Kinheim in de 2e inning 
terugkomen tot 4-1 en één slag-
beurt later zelfs tot 4-3. Dat was 
het sein voor pitcher Daniël-
le Kuipers er een schepje boven 
op te gooien en de thuisplaat 3 
innings lang van ongewenst be-
zoek te vrijwaren. Dat was ken-
nelijk het duwtje in de rug dat 
de Heemsteedse slagploeg no-
dig had : Eva Verduijn in de 4e 
en Mariska v.d. Kruijf in de 5e in-

Heemstede - Met een bijna volledige selectie en zelfs één 
wisselspeelster moest RCH-Pinguïns de strijd aanbinden met 
mededegradatiekandidaat Kinheim-1. Tot aan de 6e inning 
was het een spannende wedstrijd, maar toen kreeg de Heem-
steedse thuisploeg het op haar heupen en liep zij weg naar 
een royale overwinning. Die was trouwens broodnodig om de 
onderste plaats op de ranglijst niet langer in eenzaamheid te 
bekleden. Het optimisme over een goede afl oop van de com-
petitie groeit, mits de selectie volledig en blessurevrij blijft.

ning zorgden voor de 5-3 en de 
6-3, waarmee het verzet van de 
Kinheimers gebroken was. In de 
6e en voor RCH/P laatste slag-
beurt regende het honkslagen 
en veldfouten en waren het ach-
tereenvolgens Annemarie van ’t 
Klooster, Sandra Assendelft, Bi-
anca de Graaff, Kim Wester-
veld en Marieke Wijfjes, die de 
stand naar 11-3 tilden. De run 
van Kinheim in de 7e inning, die 
de eindstand op 11-4 bepaalde, 
mocht de Heemsteedse pret niet 
meer drukken.
Daniëlle Kuipers werd de win-
nende pitcher met 2-1-10-2 en 
aan slag waren het Kim Wester-
veld met 3 uit 4, Daniëlle Kuipers 
met 3 uit 5 en Jans Cassee met 
2 uit 5, die de verdediging van 
Kinheim regelmatig tot wanhoop 
brachten.

De stand bij het begin van de zomerstop: 
Alcmaria-3 12-18  Herons-2 13-9
Olympia-3 12-17  RCH/P  12-7
DSS-3  12-16  Kinheim-1 12-7
Kinheim-2 11-10 

Dienst in ziekenhuis
Regio – Zondag 25 juli om 10.00 
uur vindt in het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Voorganger is pas-
tor dhr. F. Bossink. Zang wordt 
ondersteund door cantor de heer 
E. Vriens. (communieviering)
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Donderdag 22 juli
• Avondexcursie in wandel-
bos Groenendaal door IVN 
Zuid-Kennemerland. Locatie/
startpunt: Vertrek om 19.00 
uur bij het informatiebord op 
de parkeerplaats van restau-
rant Groenendaal. Duur: 1,5 
uur. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Informatie: Wim Swin-
kels, 023-5293302 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land . 

Tot zaterdag 31 juli
• Expositie Nelleke de 
Blaauw-Ebbing in Over-
bos, Afrikaanse invloeden en 
strandbezoeken. 
Burg. van Lennepweg 35, 
Heemstede. De openingstij-
den zijn van 8.30 uur tot 17.00 
uur.

Juli en augustus
• Beeldgedichten Vera Brug-
geman in Raadhuis van Heem-
stede. Info: www.verart.nl
Iedere laatste vrijdag van de 
maand is er al open huis in de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ate-
liers bezoeken van Vera Brug-
geman, Lucia Bezemer, Gonnie 
Nierman, Gerard van Velzen, 
Lisanne Marlijn Mariska Pisam, 
Mieke de Groot en de ambach-
telijke bedrijven als de lijsten-
maker Ton van Wijk en Xietje 
die promotiemateriaal maakt.  

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, ex-
positie van Rita Bakhuij-
sen in Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1 Heemste-
de. Meer info: www.sbhaar-
lem.nl of op  http://ritazza.ex-
to.nl., Bibliotheek Heemstede: 
023-5115300.

Regio
Vrijdag 23 juli
• Gratis klassiek zomer-
concert in Openluchtthea-
ter Caprera.
Zeventig talentvolle jonge 
musici uit Engeland zullen 
in Caprera werken van Mo-
zart, McDowell en Tchaikovski 
brengen. 

Agenda
Cultuur

Het concert in het sprookjes-
achtig mooie openluchtthea-
ter in de duinen is gratis toe-
gankelijk. Meer informatie? 
Kijk op: www. openluchtthea-
terbloemendaal.nl

• Zandbaktheater in het 
Molenpark Schalkwijk met 
zwoele luisterjazz.
Verhalenavond met muziek: 
Meerdere vertellers nemen u 
mee met lichtvoetige verha-
len afgewisseld met muziek 
van Nies Ferwerda en Roland 
Schimmer, die op fluit en gi-
taar eigen improvisaties spe-
len. Tussen 20.30-21.30 uur.
Info: www.deblauwekom.nl/
vertelkunst

Zaterdag 24 juli 
• Kunstmarkt Spaarndam 
met diverse ambachten en 
kunstnijverheid.
Tussen 10 tot 17 uur (gratis). 
Marktmuziek: 10.30 tot 16.30 
uur. Driekwartiersconcert: 16 
tot 17 uur (toegang 5,- euro. 
Kinderen tot 12 jaar gratis). 
Info: www.marselje.nl/kunst-
markten.

• Stadswandeling Bosch en 
Vaart met stadsgids Marja 
Hulsebosch.
Deze villawijk van na de uit-
breiding van 1927 heeft een 
verrassende architectuur. Ver-
trek: 14.00 uur vanaf Dreef-
zicht (La Place) Fonteinlaan 1.
Aanmelden verplicht: 06-
16410803 of e.mail gildewan-
delingen@g.mail.com.
Tussen 9 en 10 en 18 en 19.30 
uur.  Deelname: 3 euro.

• Kofferbakmarkt Vogelen-
zang op het parkeerterrein 
van tuincentrum Bos aan de 
Vogelenzangseweg 49. Te be-
zoeken van 10 tot 16 uur en 
zowel de toegang als het par-
keren is gratis.
Meer weten? www.mikki.nl.  

• Om 15.00 uur orgelconcert 
in Kathedrale Basiliek St. 
Bavo - Leidsevaart 146 Haar-
lem. Aart Bergwerff speelt 
werken van C.F. Hendriks jr, 
Camille Saint-Saëns, César 
Franck en Astor Piazolla.
Toegang vrij.

T/m donderdag 29 juli
• Jacobus van Looy in de 
Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem. 
De 14 beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de regio (Bever-
wijk, Haarlem en Heemstede) 
en lid van een van de oudste 
kunstenaarsverenigingen van 

Hanneke van Oosterhout.

Jacintha Reijnders.

Anne Jung.

ons land, exposeren hun werk 
als eerbetoon aan de schil-
der Jacobus van Looy (1855-
1930). O.a: Jacintha Reijnders, 
Albert Rollich en Norbert Wil-
le. www.kzod.nl

Vrijdagavond 30 juli 
• Zandbaktheater in het 
Molenpark Schalkwijk met 
zwoele luisterjazz.
Buitenconcert Molenpark 
Schalwijk. Uw oren wor-
den verwend met een optre-
den van Gerda Lansen (zang) 
en Erik Sinnige (gitaar) met 
akoestische ballades van Bar-
rach, Stevie Wonder en ande-
ren. Tussen 20.30-21.30 uur. 
Info: www.deblauwekom.nl/
vertelkunst

Zondag 1 augustus 
• Vakantiekoor ‘het Bijge-
luid’ geeft onder leiding van 
de bekende Haarlemse diri-
gente Leny van Schaik in de 
Groenmarktkerk te Haarlem 
on 16.00 uur en gratis en voor 
iedereen toegankelijk concert. 
Collecte na afloop.
 
T/m dinsdag 3 augustus
• Expositie van beeldhouw-
werken in voormalige Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5, openingstij-
den: op werkdagen van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 17.00 uur.

Donderdag 5 t/m zondag
8 augustus
• Haarlem Culinair op de 
Grote Markt in Haarlem. Ge-
nieten van diverse culinaire 
smaken. Deelnemers uit Haar-
lem en omgeving. 
Opening donderdag 5 augus-
tus door Chef Kok Cas Spij-
kers, 17.00 uur.

Donderdag 5 t/m
zondag 22 augustus
• Voor de expositie ‘Ruimte 
voor de toekomst’ laten kun-
stenaars uit Haarlemmermeer 
zich inspireren door souvenirs; 
herinneringen, verhalen en fo-
to’s van de inwoners van de 

gemeente Haarlemmermeer. 
Kunstenaars gaan van 5 t/m 
22 augustus in het oude raad-
huis aan het werk om kunst-
werken te maken van sou-
venirs. Het Oude Raadhuis 
Hoofdweg 675 te Hoofddorp. 
Open: dinsdag tot en met zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur.

 
Vrijdagavond 6 augustus 
• Zandbaktheater in het 
Molenpark Schalkwijk met 
zwoele luisterjazz.
Verhalenavond met muziek 
Molenpark Schalkwijk. Zomer-
se verhalen door diverse ver-
tellers. Afgewisseld met En-
gelstalige en Nederlandstalige 
liedjes. Beurtelings gebracht 
door Angelina Wolterink (gi-
taar en zang) en Juul Sussen-
bach  (gitaar en zang). Met als 
uitsmijter muziekgroep Viva-
ce. Tussen 20.30-21.30 uur. In-
fo: www.deblauwekom.nl/ver-
telkunst

Vrijdag 6, zaterdag 7 en 
zondag 8 augustus 
Jazzfestival Zandvoort 7 au-
gustus van 19.00 uur tot 01.00 
uur op het Gasthuisplein in 
centrum van Zandvoort. Met 
o.a. Greetje Kauffeld en Hans 
Dulfer. 
Op vrijdagavond 6 augustus is 
live jazz te beluisteren in een 
aantal horecagelegenheden. 
Op zondag 7 augustus is live 
jazz te beluisteren in een aan-
tal strandpaviljoens.

Vrijdagavond 13 augustus 
• Zandbaktheater in het 
Molenpark Schalwijk met 
zwoele luisterjazz.
Buitenconcert Molenpark 
Schalkwijk. Terwijl u naar de 
sterren kijkt speelt het trio 
Feel muziek die een kruisbe-
stuiving is tussen een zigeu-
nerjazz en een hedendaag-
se jazzcombo. M.m.v. Jazzvio-
list Fiel van der Veen, gitarist 
Erik Sinnige, Lenny Fleer con-
trabassist.
Tussen 20.30-21.30 uur. Info: 
www.deblauwekom.nl/vertel-
kunst

T/m vrijdag13 augustus
• Expositie van Franklin 
Meijer in Bibliotheek Haar-
lem-Noord.
Aquarellen. Planetenlaan 170 
te Haarlem. Franklin schildert 
alsof hij door een groothoek-
lens kijkt. Water, land en lucht 
gaan op natuurlijke wijze in 
elkaar over. Het landschap 
staat centraal: slechts spora-
disch lopen er figuren. 
Informatie:
franklinmeijer@planet.nl
Of www.sbhaarlem.nl.

Zaterdag 14 augustus
• ‘Place du Tetre’ in Zand-
voort. Franse invulling voor de 
Poststraat (vlakbij Kerkplein) 
in de badplaats. Met Franse 
muziek, terras en kunstenaars 
in actie voor hun marktkraam-
pjes. Ook kraampjes met bio-
logische delicatessen. Tussen 
14.00 tot 21.00 uur. 

T/m zondag 15 augustus
• Tentoonstelling in Muse-
um de Zwarte Tulp met the-
ma Kardinaal Simonis als 
een van de zonen van de 
Bloembollenstreek. Met diver-
se voorwerpen uit prive eigen-
dommen. Locatie: Grachtweg 
2A, Lisse.

• Expositie Mona Meier 
Adegeest met zomerse kin-
dertaferelen aan het strand. In 
het zorgcentrum Schalkwei-
de te bekijken dagelijks van 
09.00-19.00 uur.
Floris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem. Tel.: 023-8922900.

Tot eind augustus
• Op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude is 
een nieuwe fototentoon-
stelling te zien. Met twaalf 
prachtige foto’s wordt een 
beeld gegeven van Spaarn-
woude en de activiteiten die je 
er kunt doen.
Informatieboerderij Zorgvrij 
ligt aan de Genieweg 50 in 
Velsen-Zuid (recreatieschap 
Spaarnwoude). 

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expositie. 
Het project 30 meter Haar-
lem als Landschap is uit het 
laatste boek Haarlems Land-
schap, met teksten van Wim 
Vogel en Sieto Flink.
Gast-fotografen zijn Jurriaan 
en Daan Hoefsmit en Fred 
Icke. Eerdere eigen projec-
ten: Bosch en Hovenbuurt, De 
Hout, Haarlemboek, Noord- 
Hollandboek, Tegenlicht. En 
nu dus Haarlems Landschap. 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
toegang is gratis. 
Info: www.sbhaarlem.nl 

Zaterdag 11 september
• Festival Duycker Buyten op 
het Raadhuisplein in Hoofd-
dorp. Met namen als Alpha-
beat, C-mon & Kypski, Sha-
ne Shu en Go back to the Zoo 
presenteert Duycker Buyten 
zich met een spannend, di-
vers programma. Het festival 
is gratis toegankelijk! Meer in-
formatie over het festival en 
de programmering is te vin-
den op www.duycker.nl

T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023-5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl



Tips van 
de politie

Heemstede

NIEUWS

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.

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  2 1  J U L I  2 0 1 0

•  Iemand voordragen voor lintje?

Doe het voor 1 september!

•  Werk aan de weg

•  Bouwplannen

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Iemand aan de deur? Let op!Vakantie-
kaarten Er komen wel eens onbekenden aan de 

deur. Mensen van instellingen of organi-

saties. De meeste mensen hebben goede 

bedoelingen, toch is het altijd verstandig 

om voorzichtig te zijn. Het komt gelukkig 

niet veel voor maar als een oplichter aan de 

deur staat, zal deze proberen u te over-

tuigen van bepaalde aankopen of proberen 

in huis te komen. En als dat gebeurt, dan is 

het één keer teveel. Houd daarom rekening 

met de onderstaande tips van de politie. 

Oplichters aan de deur
Oplichters doen er alles aan om uw ver-

trouwen te winnen en zien er vaak heel 

betrouwbaar uit. Ze proberen uw huis binnen 

te komen met allerlei smoezen. Of ze 

proberen er met vragenlijsten achter te 

komen wanneer u op vakantie bent om 

ongestoord te kunnen inbreken. 

Vooraankondiging
Onthoud in ieder geval dat medewerkers van 

een bank, een verzekeringsmaatschappij, en 

zelfs de thuiszorg nooit onaangekondigd 

bij u aan de deur komen. Hiervoor wordt 

altijd een afspraak gemaakt. Betrouwbare 

mensen zullen nooit naar uw pincode vragen. 

Ook de politie vraagt nooit om uw pincode.

Veel bedrijven en instellingen sturen vooraf 

een brief met een datum waarop ze langs-

komen. Als bedrijven onaangekondigd 

langskomen of u vertrouwt de zaak niet, kunt 

u natuurlijk ook gewoon zeggen dat u geen 

tijd heeft en dat men een afspraak voor een 

andere dag met u moet maken wanneer een 

bekende (een buurvrouw, uw zoon of 

dochter) bij u thuis is.

Legitimatiebewijzen
Wanneer de aanbeller iemand is van een 

instelling, overheid of een bedrijf, vraag dan 

altijd om een legitimatiebewijs en bekijk dit op 

uw gemak. Ongeduldige types en personen 

die zich niet kunnen of willen legitimeren, laat 

u gewoon niet binnen. Als u het niet 

vertrouwt, bel dan direct de politie op 112.

Kopen aan de deur
Huis-aan-huisverkopers hebben meestal 

een vlotte babbel en hun aanbod klinkt vaak 

erg aantrekkelijk. Wees echter altijd op uw 

hoede, want aankopen aan de deur worden 

vaak overhaast gedaan. Kopen aan de deur 

valt in Nederland onder de Colportagewet. 

Dit betekent dat u bij aankopen vanaf 34 

euro altijd acht dagen bedenktijd heeft en 

zonder opgaaf van reden de overeenkomst 

ongedaan kan maken. Een aanbetaling is 

niet verplicht. De verkoper moet zichtbaar 

een naamkaartje dragen met daarop de 

bedrijfsnaam en het adres. Bij aankoop moet 

u een contract worden aangeboden. Binnen 

acht dagen kunt u dit schriftelijk annuleren.

Diensten
Er worden ook wel eens diensten aan-

geboden aan de deur, zoals schoorsteen-

vegen of het slijpen van scharen en het 

stofferen van stoelen. Wanneer u interesse 

heeft, dan is het heel belangrijk dat u van 

tevoren schriftelijk de prijs vastlegt. Het is 

dan duidelijk welke dienst wordt verricht en 

wat de prijs hiervan is. De kosten kunnen 

anders achteraf enorm tegenvallen.

Niemand aan de deur?
Wilt u helemaal niemand aan de deur, dan 

kunt u speciale stickers voor op de deur 

bestellen via www.nietaandedeur.nl.

Als een van de instrumenten om de veilig-

heid voor de bewoners van politieregio 

Kennemerland te vergroten gebruikt de 

politie het ‘Vakantiekaartenproject’. 

Dit betekent dat uw woning tijdens uw 

vakantie wat extra aandacht krijgt van de 

politie.

Als u dat (gratis) toezicht op prijs stelt kunt 

u bij de politie in Heemstede (Kerklaan 

61) een afwezigheidsmelding krijgen en 

ingevuld afgeven. De voorwaarden zijn 

eenvoudig:

- De vakantie duurt minimaal een week.

-  Er is minimaal één waarschuwingsadres 

(sleutelhouder) dat ingelicht kan worden 

in geval van onraad.

-  De volledig ingevulde afwezigheids-

melding is tijdig bij de politie ingeleverd.

Die extra aandacht bestaat uit minimaal 

één controle per week dat u op vakantie 

bent. Bij die controles wordt vooral gelet op 

zaken die onbedoeld duidelijk maken dat 

de woning ‘onbewoond’ is. De controles 

vinden op verschillende dagen en ver-

schillende tijden plaats, soms zelfs 

’s nachts. Bij elke controle wordt een kaartje 

achtergelaten waarop de bevindingen zijn 

aangegeven. Ernstige onregelmatigheden 

worden doorgegeven aan een sleutel-

houder die passende maatregelen kan 

nemen.

De smoezen zijn heel uiteenlopend en klinken vaak ook heel geloofwaardig: “Heeft u 

misschien een envelop, ik wil deze 50 euro teruggeven aan de buurvrouw maar ze is niet 

thuis.”, “Er is een gasleiding geraakt bij werkzaamheden in de straat, ik moet even in uw 

meterkast en keuken zijn.”, “Wij zijn de nieuwe buren, mogen wij bij u misschien even een 

maat opnemen.” enzovoorts…
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Iemand voordragen voor 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 aan-

merking 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
U vraagt een lintje aan door een brief te schrijven 

aan de burgemeester. In de brief zet u uiteen waar-

om 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, woon-

plaats, geboortejaar, geboorteplaats) en geeft een overzicht van de opleidingen, betaalde en 

onbetaalde functies (inclusief data). Hiervoor kunt u gebruikmaken van het handige ‘voorstel-

formulier’ (zie onder ‘Meer informatie’). Voor de aanvraag is verder een werkgeversverklaring 

en 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 aan-

vraag nóg makkelijker indient.

Werk aan de weg   
Raadhuisstraat
In juli 2010 wordt in de Raadhuisstraat de verlichting en het straatmeubilair vervangen. Deze 

werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer. 

Leidsevaartweg, station Heemstede-Aerdenhout
Tot eind augustus 2010 bouwt Prorail nieuwe fi etsenstallingen langs het talud van de spoor-

baan. De huidige stallingen langs de Leidsevaartweg worden gesloopt.

De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de overlast voor 

fi etsers zoveel mogelijk te beperken. Ter hoogte van de werkzaamheden worden fi etsers en 

voetgangers omgeleid.

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

-  Tot 30 juli is het gedeelte vanaf de Spaarnzichtlaan tot de Oosterlaan afgesloten voor auto-

verkeer (werkfase 9). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig over 

loopschotten) langs het werkgebied. In deze periode is de Spaarnzichtlaan afgesloten voor 

autoverkeer.

-  Vrachtverkeer met een lengte boven de 10 meter kan niet via de omleidingsroute rijden. 

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld.

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen 

van de Van den Eijndekade gebruikmaken. 

Voornemen voorbereiding projectbesluit

Binnenweg 141C
Door de eigenaar van het perceel Binnenweg 141C is een aanvraag voor het nemen van een 

projectbesluit ingediend voor het uitbreiden van het winkelpand. Om de uitbreiding van het 

winkelpand planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

In verband hiermee maken burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 

1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening het voornemen bekend om de voorbereiding van een 

projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te starten.

Daarbij wordt tevens bekendgemaakt dat er geen advies zal worden gevraagd aan een 

onafhankelijke adviseur. 

Terinzagelegging
Vanwege de beperkte ruimtelijke impact van het initiatief wordt de ruimtelijke onderbouwing op dit 

moment niet ter inzage gelegd. Het is in deze fase ook nog niet mogelijk om uw mening/zienswijze 

aan de gemeente kenbaar maken. Dit is van toepassing bij het ontwerpprojectbesluit. 

Vervolg: Ontwerpprojectbesluit
Na vaststelling van het ontwerpprojectbesluit worden de stukken 6 weken ter inzage gelegd. 

Naar verwachting (dit wordt aangekondigd met een bekendmaking) start de formele ter 

inzagelegging op 29 juli 2010. U kunt de stukken dan ook inzien op www.heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Op dat moment kunt u uw mening/zienswijze aan de gemeente 

kenbaar maken en zal deze worden meegewogen in de defi nitieve besluitvorming. Het 

defi nitieve besluit wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2010 genomen.

Voor nadere informatie over het projectbesluit kunt u contact opnemen met de mevrouw 

M. Möller van de afdeling Ruimtelijk Beleid onder telefoonnummer (023) 548 58 70.

Nieuw Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 
Heemstede 2010

Het hoofd Gemeentelijke Belastingen Kennemerland-Zuid heeft op 8 juli 2010 heffings- 

en invorderingsbevoegdheden gemandateerd aan de hoofden van de diverse afdelingen 

binnen de gemeente Heemstede. De nieuwe Mandaatregeling is op 9 juli 2010 in werking 

getreden. Per dezelfde datum is het Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 

Heemstede 2009 ingetrokken.

Het Mandaatbesluit ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. Het man-

daatbesluit is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke 

Informatie (RIS)”.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen Kennemerland-

Zuid te Bloemendaal, telefoonnummer (023) 522 57 65.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochu-

re over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen met 

daarop een overzicht (dat u kunt uitprinten) 

waar graven gelegen zijn en hoe men er 

naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

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

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

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

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of het 

nu gaat om het aanvragen van een voorzie-

ning in het kader van de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning (zoals hulp bij het huis-

houden, OV-taxi, aanpassingen in de woning 

of een rolstoel) of om informatie en advies, 

wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langs-

komen. 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 vrij-

dag van 09.00 tot 13.00 uur.

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met 

onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat in-

geschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 

de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden 

van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW 

gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan 

wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon per 13 juli 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

F.T. Broekman, geboren 18-11-1958, Floresstraat 15

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon per 15 juli 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

F. Souza Sabatini, geboren 14-08-1982, Van Slingelandtlaan 17

W.C. van Sluis, geboren 13-02-1965, Heemsteedse Dreef 278

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken van 

de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

tel. (023) 548 58 68).

RECTIFICATIE
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen per 

17 juni 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

B. Deferme, geboren 31-05-1977, adres: Soendastraat 18

S.C. Brisachter, geboren 06-11-1977, adres: Soendastraat 18

M.D. Deferme, geboren 02-12-2003, adres: Soendastraat 18

E.S. Deferme, geboren 09-08-2006, adres: Soendastraat 18

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

29 juni 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

S. Stamatiou, geboren 09-11-1974, adres: Richard Holplein 1

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van 

burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij de 

Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Nieuw algemeen Mandaatbesluit Heemstede 2010
Bij besluit van 6 juli 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders de 

Mandaatregeling Heemstede 2010 vastgesteld. De Mandaatregeling Heemstede 2010 is 

op 7 juli 2010 in werking te treden. Vanaf die datum is de Mandaatregeling 2008 komen te 

vervallen.

De Mandaatregeling ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De 

Mandaatregeling is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke 

Informatie (RIS)”. 

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.161 het plaatsen van een berging - Sportparklaan 8A, 

    aan zuid-oostzijde nieuw   

    kunstgrasveld

2010.162 het bouwen van een zwembad - Heemsteedse Dreef 80

2010.129 renovatie Sportplaza Groenendaal,  - Sportparklaan 16

 wijziging boeilijsten, belettering en entreedeuren

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22 juli 2010 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 bouwvergunningen (verzonden 15 juli 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.088 het vergroten van een ballenvanger - Constantijn Huygenslaan 

2010.105 het plaatsen van een aanduidingsbord - Cruquiusweg 39 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 22 juli 2010 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. Een beroepschrift moet uiterlijk 2 september 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 13 juli 2010)
2010.159 het plaatsen van een dakkapel - Reigerlaan 12

 op het zij- en achtergeveldakvlak

2010.143 vergroten van de entree d.m.v. een - A. Thijmlaan 23

 aanbouw aan de voorgevel

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 15 juli 2010)
2010.135 het vergroten van een dakkapel op het - J. van Campenstraat 16

 voor- en achtergeveldakvlak

2010.151 het plaatsen van een berging met veranda - Winterlaan 11

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 13 juli 2010)
2010.160 wijzigen van kantoor naar tandartspraktijk - Blekersvaartweg 84

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 15 juli 2010)
2010.136 het plaatsen van een dakopbouw - M. Vaumontlaan 2 

2010.140 het veranderen van een berging - Landzichtlaan 20

 tot een praktijkruimte

2010.131 het uitbreiden van de badkamer - J. Israëlsplein 11 

Verleende sloopvergunning
2010.918 het verwijderen van asbest - Jacob van Ruisdaellaan 21

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 22 juli 2010 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.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door bin-
nen 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 onderte-
kend 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 aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u 
niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 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 stuk-
ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt over-

last). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

‘Protest uitbreiding Schiphol’
Naar aanleiding van een artikel ‘Gesjoemel met cijfers Schiphol’ 
in het Milieudefensie Magazine 7/8 2010 (www.milieudefensie.
nl/020-5507374) stuurde mevrouw Vrijdagh uit Heemstede de 
volgende brief.

We krijgen steeds meer last van het vliegverkeer van Schiphol. 
Schiphol wil elke keer weer uitbreiden. Onderzoek toont aan dat 
gegevens zijn vervalst om uitbreiding mogelijk te maken. Het lijkt 
mij belangrijk dat wij als bewoners van Heemstede hiertegen pro-
testeren o.a door de klachtenlijn van Schiphol te bellen bij overlast, 
ik zou bijna zeggen: hoe gering ook. Het nummer van de klach-
tenlijn is: 020-6015555.
M.R. Vrijdagh, Eikenlaan 1, Heemstede

INGEZONDEN

Brildrager wacht te lang 
met nieuwe aanschaf
Regio - Bijna een kwart van de 
Nederlandse brildragers schuift 
de aankoop van een nieuwe bril 
op de lange baan. Tegenstrijdi-
ge berichten over het economi-
sche herstel maken veel consu-
menten onzeker over het doen 
van bepaalde uitgaven. Een 
meerderheid koopt pas na twee 
jaar een nieuwe bril, 15 procent 

wacht daar zelfs vier tot vijf jaar 
mee. Dat is opmerkelijk, omdat 
bijna zeven op de tien brildra-
gers tegelijkertijd zeggen een 
bril als een basisbehoefte te be-
schouwen. Dit blijkt uit een on-
derzoek van TNS NIPO in op-
dracht van Specsavers. Een der-
de heeft het gevoel dat zij te veel 
betalen voor een bril.

Regio – Ambulancezorg Ne-
derland heeft voor de vierde 
keer op rij de resultaten ge-
presenteerd van de ambulan-
cezorg in ons land. De bevin-
dingen over 2009 pakken ook 
dit keer goed uit voor de Re-
gionale Ambulance Voorzie-
ning Kennemerland i.o. (RAV 
i.o.).

Uit het rapport ‘Ambulances in-
zicht 2009’ blijkt dat de RAV 
Kennemerland i.o. het beste 
van het land scoort op de res-
ponstijd. Dit is de tijd vanaf het 
moment dat de centralist bij de 
meldkamer de telefoon opneemt 
en eindigt als de ambulance bij 
de patiënt arriveert. In spoedge-
vallen zijn de ambulances in ge-
middeld 8,38 minuten bij de pa-
tiënt. Landelijk ligt dit gemiddel-
de op 9,44 minuten. 
De meldkamer Ambulancezorg 
speelt hierbij een cruciale rol. 
De meldkamer van Kennemer-
land is de op één na snelste in 
Nederland. Binnen gemiddeld 
1,26 minuten heeft de centralist 
een spoedaanvraag verwerkt te-

genover het landelijk gemiddel-
de van 1,52 minuten.

De norm is dat gemiddeld 95 
procent van de Nederlandse be-
volking binnen 15 minuten moet 
worden bereikt. Binnen de re-
gio Kennemerland voldoen we 
ruimschoots aan die norm en is 
85 procent van de inzetten zelfs 
binnen 12 minuten bij de pa-
tiënt.

In 2009 is de ambulance 38.094 
keer ingezet (landelijk: 1.041.966 
keer) in onze regio. Hiervan ging 
het 20.742 keer om spoedgeval-
len. In de regio Kennemerland 
reden in 2009 24 ambulances en 
er zijn  vier vaste standplaatsen 
voor ambulances: Heemskerk, 
Velsen-Zuid, Haarlem en Hoofd-
dorp. Deze aanpak zorgt voor 
een optimale spreiding van de 
beschikbare ambulances over 
de regio.

Meer informatie over ambulan-
cezorg in Nederland en het rap-
port staan op de website www.
ambulancezorgnederland.nl

Ambulances en meldkamer 
Kennemerland zeer snel

Informatie-
stand voor 

slechtzienden
Regio - De Nederlandse 
Vereniging van Blinden en 
Slechtzienden heeft in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp op donderdag 29 ju-
li een informatiestand op 
de polikliniek oogheelkunde 
(volgroute 40).

Tussen 9.00 en 12.30 uur is 
een lid van de vereniging 
aanwezig.
Er wordt informatie gege-
ven over praktische hulp-
middelen zoals de luisterbi-
bliotheek, sport en compu-
tergebruik.

Tevens is er informatie te 
verkrijgen over lotgenoten-
contact, sport en contactbij-
eenkomsten.

Meer informatie: patiënten-
voorlichting van het Spaar-
ne Ziekenhuis, tel. (023) 890 
83 60. 


