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De leukste 
krant

van
heemsteDe!

Heemstede – J. Toorenaar uit 
de dr. P. Cuyperslaan 16 stuurt 
deze foto in. Blikvanger zijn de 
lelies vooraan in het midden. 
Hij schrijft: “Er staan drie soor-
ten lelies met een wel heel bij-
zondere, namelijk een rood met 
zwart exemplaar.” Verder in de-
ze tuin aandacht voor de boe-
renjasmijn achterin en links-
midden de floxen die nog twee 
maanden bloeiplezier beloven. 
“Pioenrozen en lupinen hebben 
het wel gehad”, gaat Toorenaar 
verder, “maar de verschillende 
soorten clematissen zijn volop 
bezig. De hortensia’s zullen een 

rijke schakering aan kleuren to-
nen. Er is altijd weer wat anders 
dat in het oog springt, heel het 
jaar door. Het is wel duidelijk dat 
deze Heemstedenaar erg geniet 
van zijn tuin. Hij sluit af in het 
Zeeuws: “Ek kieke zo gere in 
mien tuuntje.” 

Wilt u ook deelnemen aan de 
tuinenwedstrijd van de Oostein-
de? Er zijn weer mooie prijzen te 
verdienen en de drie winnaars 
krijgen een heuse tuinreporta-
ge in dit blad!
Stuur uw foto(‘s) naar:
redactie@heemsteder.nl

Tuinenwedstrijd

Tuinenwedstrijd:

redactie@heemsteder.nl

Een levenslange
financiële partner zijn.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.
Zie adv. pag. 9

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Feestelijk onthaal voor Francien
Heemstede - Een vereniging 
kan niet zonder vrijwilligers. 
Francien Meijer is zo iemand die 
goud waard is voor een club. Al 
meer dan 30 jaar zet zij zich met 
hart en ziel in voor de Heem-
steedse Reddingsbrigade. Haar 
inbreng als bestuurslid, instruc-
teur, activiteiten op allerlei ge-
bied in zwembad en clubhuis 
van de HRB en niet te vergeten 
haar rol als ‘de mevrouw van wie 
ieder jeugdlid steeds een drop-
je kreeg na het zwemmen’ zijn 
een voorbeeld voor velen. Maar 
ook voor Francien komt er een 
tijd om het rustiger aan te gaan 
doen. Reden genoeg om haar 
op zaterdag 14 juli in het zonne-
tje te zetten, de dag dat zij voor 
de laatste keer bij het afzwem-
men aanwezig zou zijn. Vele le-
den waren opgetrommeld om 

hun blijk van waardering te ui-
ten. Het werd een feestelijk ont-
haal met de bekende oranje red-
dingsvlet en erehaag van riemen. 

Francien wordt namens alle kin-
deren, ouders en leden van de 
Heemsteedse Reddingsbrigade 
bedankt.

t Bij 150 gram
serrano-

ham

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Heemstede - Deze foto is gemaakt door 
Minne de Jong in 1972, en mag worden ge-
plaatst met dank aan de collega’s van de af-
deling bouwkunde van de gemeente.
Kijkend naar het station in nog vrijwel de 
originele staat, zien we de werkzaamhe-
den ten behoeve van de verbreding van de 
Zandvoortselaanbrug. Het cafeetje van Jan-
sen is al in 1966 gesloopt (rechts) maar de 
iep staat er dan nog. Daar is nu het fietspad 
en de kruising Asterkade. Ook rechts ziet u 
de start van de bouw van serviceflat Roozen-
burgh. De Zandvoortselaan kreeg in 1972 
een middenberm met daarin struikgewas tot 
in 1999/2000 de Zandvoortselaan weer is 
aangepast. De Zandvoortselaanbrug is met 
stalen balken verbreed, de landhoofden zijn 
ook verbreed en de brugleuning vernieuwd.

De originele foto heeft een afmeting van 2 
bij 1 meter. Dit is een bewerking ervan, zo-
doende een wat vertekend beeld. Het sta-
tion heeft nog witte hekjes op de perrons, 
een plantsoenvak met coniferen en dergelij-
ke. Uiterst links is nog een uithangbord te le-
zen van de boekhandel die daar was, Batavo 
van de familie Sas. Nu is dat deels restaurant 
Pula en ook deels leegstaand pand.

De brug is eerder verbreed, in 1927 ten be-
hoeve van een betere bereikbaarheid van 
het nieuwe station Heemstede-Aerdenhout, 
ontworpen door H.G.J. Schelling. Dat stati-
on is in 1956 gesloopt en dit tweede nieu-
we gebouw ging in het voorjaar van 1958 in 
dienst. Meer lezen en oude foto’s kijken? Zie 
www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

COLOFON
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gegevens 
worden niet volledig in de krant 
gepubliceerd; wél naam en woon-
plaats. Anoniem ingezonden brie-
ven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt 
het recht om brieven in te korten 
of niet te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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Het spoor van toen

Open dagen buitenplaatsen
in Heemstede
In het kader van het Thema-
jaar Historische Buitenplaatsen 
zijn op 1 en 8 september enke-
le buitenplaatsen in Heemste-
de open voor publiek. Een unie-
ke gelegenheid om deze bijzon-
dere plekken van dichtbij te be-
kijken. Op elke deelnemende 
buitenplaats worden rondleidin-
gen gegeven, om 11, 12, 14 en 
15 uur (Bosbeek alleen om 14 en 
15 uur). U kunt natuurlijk ook op 
eigen gelegenheid rondlopen.
Deze dagen worden georgani-
seerd door de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, de 

Stichting Themajaar Historische 
Buitenplaatsen en de gemeente 
Heemstede.

Opengestelde buitenplaatsen
Heemstede op 1 en 
8 september
•  Ipenrode
•  Moestuin Leyduin
• Huis te Manpad
•  De Hartekamp en
  de Overplaats
• Bennebroekbos
• Gliphoeve
• Bosbeek
• Groenendaal

Wat is een buitenplaats?
Een buitenplaats is eigen-
lijk een soort buitenhuis voor 
kooplui uit de grote stad. Zo 
lieten bijvoorbeeld rijke Am-
sterdammers mooie huizen en 
tuinen aanleggen in Kenne-
merland, maar ook langs de 
Vecht en in het Gooi.  Het wa-
ren dus geen landgoederen, 
waar ook aan landbouw ge-
daan werd, maar echt huizen 
voor plezier en vermaak. De 
meeste buitenplaatsen waren 
alleen in de zomer bewoond, 
als het in de stad te warm en 
te vies was. Denk aan de stin-

kende grachten, die toch een 
soort open riolen waren. 
Van de van oorsprong onge-
veer 6000 buitenplaatsen in 
Nederland zijn er nog zo’n 
550 over. Sommige zijn parti-
culier bewoond, andere die-
nen als kantoor of zorginstel-
ling e.d. Meer informatie is te 
vinden op www.buitenplaat-
sen2012.nl. Ook op www.hv-
hb.nl (pagina ‘Monumenten 
en geschiedenis > Monumen-
ten in Heemstede’) vindt u in-
formatie over de Heemsteedse 
buitenplaatsen.

Meer informatie
Meer details over deze dagen 
volgt in De Heemsteder en van-
af half augustus op de site van 
de Historische Vereniging (www.
hv-hb.nl).

De
Gliphoeve
In het buurschap De Glip la-
gen ooit blekerijen. De Glip-
hoeve als buitenplaats komt 
voort uit één van deze bleke-
rijen. Het oudste deel van het 
huis dateert uit circa 1625. In 
1811 ging de hier gevestig-
de lijnwaadblekerijfailliet. De 
Gliphoeve kwam in handen 
van een Amsterdamse koop-
man, die er een echte buiten-
plaats van maakte. De tuin 
kreeg een landschappelijke 
aanleg. Een van de bleekvel-
den is nog aanwezig als een 
groot open grasland.
De Gliphoeve wordt particu-
lier bewoond.

Politie zoekt 
getuigen 
inbraak

Bennebroek - De politie is op 
zoek naar getuigen van een wo-
ninginbraak die in de nacht van 
vrijdag op zaterdag (13 en 14 
juli) even voor 01.00 uur heeft 
plaatsgevonden aan de La-
ge Duin. Een bewoonster werd 
wakker van gestommel op de 
benedenverdieping waarna de 
politie gealarmeerd werd. Po-
litiemensen constateerden dat 
een raam op de begane grond 
geforceerd was. Met onder meer 
een politiehond is er in de om-
geving gezocht naar Ã©Ã©n of 
meerdere verdachten, maar deze 
werden niet meer aangetroffen. 
De politie doet verder onderzoek 
naar de inbraak en hoopt dat er 
mensen zijn die mogelijk iets ge-
zien hebben van de inbraak. Ook 
informatie over rondhangende 
of wegrennende personen kan 
waardevol zijn. Informatie kan 
worden doorgegeven aan de po-
litie in Bennebroek via het tele-
foonnummer 0900-8844. Er kan 
ook anoniem gebeld worden 
door te bellen met Meld Mis-
daad Anoniem via 0800-7000.



‘Komt dit zien! Komt dit zien! Dit mag niemand missen!’ zijn de traditionele teksten
op braderieën, kermissen en zomerfeesten. Ze zijn wervend voor het optreden clowns, 

vuurspuwers en brandweerdemonstraties.
Door de krimpende economie proberen organisatoren een krimpend aanbod 

te voorkomen. Met een vuurspuwende brandweerman verkleed als clown
hoeft niemand iets te missen.
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Statiegeldbonnenactie 
AH Bennebroek

Bennebroek - Twee weken 
geleden berichtten wij in de-
ze krant dat er voor een oud-
plaatsgenoot uit Bennebroek 
door de Albert Heijn super-
markt, de Gall&Gall slijte-
rij en de DIO drogisterij in de 
Schoollaan in Bennebroek een 
statiegeldbonnenactie gehou-
den werd. Op 15 juni werd zijn 
dorp in Mexico getroffen door 
een orkaan, die heel veel scha-
de heeft aangericht. 
“Wij zijn ontzettend blij met de 
opbrengst van de actie,” al-
dus eigenaar van de drie win-
kels Carlo Zwetsloot. ‘We had-

den niet gedacht dat er zoveel 
opgehaald zou worden in zo’n 
korte tijd. Het gaat tenslotte 
vaak maar met kleine bedra-
gen tegelijk”.
De klanten van de winkels 
hebben enorm hun best ge-
daan en samen een bedrag 
van 337,50 euro bij elkaar ge-
spaard. Dit bedrag is door 
de heer Zwetsloot verdub-
beld, waardoor er een bedrag 
van 675 euro overgemaakt 
kon worden naar de getroffe-
nen. Hiermee laat Bennebroek 
weer eens zien waarin een 
klein dorp groot kan zijn.

Heemstede - De zomeruitga-
ve van HeerlijkHeden, het kwar-
taaltijdschrift van de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek,  is zojuist verschenen. Het 
heeft  de Wereld Jamboree pro-
minent op de omslag staan. Het 
is dit jaar 75 jaar geleden dat 
padvinders uit 54 landen hun 
tenten opsloegen in Vogelen-

zang. Uit heel Nederland kwa-
men belangstellenden kijken en 
het enthousiasme van toen leek 
te herleven toen we dit voorjaar 
een oproep deden met de vraag 
om herinneringen. U leest er al-
les over in een uitgebreid artikel 
met veel unieke foto’s.
In het kader van het Jaar van de 
Buitenplaatsen kunt u in sep-
tember een groot aantal Heem-
steedse buitenplaatsen bezoe-
ken. Maar er is nu al van alles 
te lezen, bijvoorbeeld over een 
achttiende-eeuwse ‘playboy’, ei-
genaar van twee Bennebroekse 
buitenplaatsen die met gestolen 
geld een uitbundig leven leid-
de. Of over de verdwenen Heem-
steedse buitenplaats Valkenburg 
en de gebouwen en straten die 
ernaar genoemd zijn.
Tegenover de Hartekamp ligt de 
Overplaats. De afgelopen paar 
jaar is het achterstallig onder-
houd door Landschap Noord-
Holland grondig aangepakt. Al-
le achtergronden van de nieu-
we inrichting en het herstel van 
cultuurhistorische elementen uit 
het verleden komen aan bod.. 
Twee andere interessante plek-
ken in Heemstede zijn het terrein 
van Bronstee, met in vijf eeu-
wen tijd vijf heel verschillende 
bestemmingen, en de Algeme-
ne Begraafplaats. Wanneer kan 
een graf eigenlijk geruimd wor-

den en welke graven komen juist 
extra in aanmerking om bewaard 
te blijven? Wist u dat behalve 
Bart de Graaff en Lennart Nijgh 
ook kinderboekenschrijver J.B. 
Schuil daar begraven ligt?
Verder in dit nummer het vervolg 
op de serie ’bijzondere glasne-
gatieven uit de jaren twintig en 
dertig en informatie over alle ac-
tuele zaken op het gebied van 
karakterbehoud want er speelt 
heel wat in Heemstede en Ben-
nebroek.

HeerlijkHeden is verkrijgbaar bij 
Boekhandel Blokker, De Pijp, 
Bruna, Van Ostade en Mans 
(Zandvoortselaan) in Heemste-
de en bij Bruna in Bennebroek.
Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s bekijken.

Nieuwe Heerlijkheden is uit

Gemeentehuis ontruimd na rookontwikkeling
Heemstede - Bezoekers en medewerkers van de gemeente Heemstede moesten vorige week 
woensdagmiddag rond kwart voor drie het gemeentehuis verlaten nadat rook was ontdekt. Politie en 
brandweer kwamen ter plaatse. Terwijl iedereen op straat stond te wachten is de brandweer op on-
derzoek uitgegaan.
In de kelder was rookontwikkeling. Met een overdrukventilator is de rook weggeblazen. Het is nog 
onduidelijk waardoor de rook in de kelder is komen te staan. Om vier uur is het pand weer vrijgege-
ven en konden de medewerkers terug naar binnen.

Foto: Michel van Bergen



Heemstede - Een zevenbaans 
weg, 45 graden in de schaduw 
en overal gekmakend lawaai, de 
eerste impressie van Las Vegas, 
de stad waar vorig weekend de 
wereldkampioenschappen patis-
sier gehouden werden. Vol trots 
tonen ze de trofee: Derde van 
het World Pastry Team Champi-
onship! Een geweldige presta-
tie van  Ronald van Haarlem en 
Daniel Jongsma die maandag-
ochtend om zes uur weer ge-
woon staan aan de werktafels 
bij Tummers Patisserie Passio-
nelle aan de Binnenweg. Nog 
vol van de indrukken en emo-
ties van die zware wedstrijd die 
anderhalf jaar geleden begon. 
Met de steun van Vincent en 
Marijke van den Bosch, eigena-
ren van Tummers Patissiers die 
ook in Las Vegas waren om het 
team aan te moedigen. Toppers!  
Ronald: ‘We zijn het afgelopen 
anderhalf jaar elke week bij el-
kaar gekomen. In het Bakery 
Institute in Zaandam hadden we 
een keukentje nagebouwd zo-
als ze die in Las Vegas konden 
verwachten. We begonnen met 
het samenstellen van de sma-
ken. We hebben wel 25 keer de 
desserttaart gemaakt, totdat we 
tevreden waren. Alles stond in 
het teken van astrologie en ho-
roscoop. Een 3D-showstuk van 
chocolade in de vorm van een 
boogschutter. Een stuk van sui-
ker met het sterrenbeeld twee-
lingen. Beiden ruim anderhal-
ve meter hoog. Daarnaast drie 
desserttaarten, drie ijstaarten, 
drie soorten bonbons, drie soor-
ten gebak en veertien desserts 
op bord, allemaal in het thema 
astrologie en horoscoop. Twee 
dagen vliegen, rennen, net op 
tijd klaar! De eerste dag vijf uur, 
de tweede acht uur in een keu-

ken. Het moeilijkste onderdeel 
was misschien nog om na acht 
uur dat grote showstuk op t 
 tillen, naar de zaal te brengen 
en dan tonen aan de jury en 
het publiek. Dan valt er wel wat 
van je af. Een juryrapport heb-
ben ze nog niet gezien, wel 
zijn ze benieuwd hoe de be-
oordeling eruit ziet. Ze hoorden 
wel dat de verschillen tussen de 
eerste drie heel miniem waren. 
Ronald heeft de dag na de 
wedstrijd zich lekker uitge-
leefd op de bowlingbaan, Da-
niel maakte een helikoptervlucht 

boven de Grand Canyon. Da-
niel: we hebben veel met smaak- 
makende zaken gewerkt. We 
waren steeds bezig met smaak-
combinaties. Alle smaakpapillen 
werden geprikkeld. Zoet, zuur, 
zout en bitter, allemaal in één 
frisse fruitige taart. Ontwikkeld 
in Heemstede, gepresenteerd 
aan de wereld in Las Vegas.

Volgende week te proeven in 
Heemstede bij Tummers Patis-
serie Passionelle aan die smaak-
makende Binnenweg.
Ton van den Brink

Vlnr: Jan Willem Jansen, Ronald van Haarlem, backup Ramon Huig-
sloot, Daniel Jansen en Adriaan van Haarlem.

pagina 6 18 juli 2012

Tummers team derde bij wereld-
kampioenschappen patissier

Kleinschaligheid de kracht 
van ‘Met de Thuiszorg’
Heemstede - De jonge Heem-
steedse thuiszorgorganisatie 
‘Met de Thuiszorg’ heeft haar 
bestaansrecht in korte tijd al be-
wezen. De Heemsteder sprak 
met directrice Jolanda Vielvoye 
over haar bedrijf, haar ambities 
en de perikelen in thuiszorgland.
Met een groep gemotiveerde 
voormalige collega’s is Jolanda 
in mei van dit jaar van start ge-
gaan als aanbieder van thuiszorg 
voor cliënten in Zuid-Kennemer-
land en Haarlemmermeer. “Wij 
zijn een kleine club en dat willen 
wij ook graag zo houden. Ik ken 
alle cliënten persoonlijk en ken 
hun behoefte aan zorg. Bij gro-
te organisaties is de cliënt vaak 
een nummer en dat willen we 
juist niet”, zegt Jolanda. De zie-
kenhuizen, huisartsen en ande-
re zorgverleners weten Met de 
Thuiszorg te vinden. Binnen twee 
uur na een verzoek daartoe ont-
vangt de aanvrager antwoord of 
de gevraagde thuiszorg geleverd 
kan worden of is een persoonlij-
ke afspraak thuis gemaakt om 
de gewenste hulp te bespreken. 
Iedereen met een zorgvraag kan 
dan ook zelf contact opnemen. 
Zij stellen dan de indicatie, wel-
ke zorg nodig is en communice-
ren dit met betrokken partijen. 
Zij doen rechtstreeks een aan-
vraag bij de zorgverzekeraar. De 
cliënt heeft daar dan geen om-
kijken meer naar.
Voor Heemstede en omgeving 
zit het kantoor mooi centraal 
op een gehuurde etage aan het 
Raadhuisplein nr. 2 “We hoeven 
geen groot luxe kantoor, in on-
ze twee kamers is er voldoen-
de ruimte om ons werk goed te 
doen en waarom ook zouden we 
meer kosten maken dan nodig 
is? We zetten onze middelen lie-
ver in om optimale zorg te ver-
lenen”, geeft Jolanda de keuze 
voor de locatie aan. 
Alle medewerkers zijn gediplo-
meerde verzorgenden en ver-
pleegkundigen en hun kracht is 
dat zij, naast de werkzaamheden 
waarvoor zij komen, net even iets 
verder kijken naar de conditie 
van de cliënt en laten daarin ook 

het sociale aspect meewegen. 
”Het kan best zijn dat onze cliën-
ten aanvullende zorg nodig heb-
ben. Wij bemiddelen dan in de 
komst van een kapper, pedicure 
of een klusjesman of overleggen 
met de arts als er medisch nog 
iets moet gebeuren. Onze zorg 
gaat soms ver. Verzorgenden rij-
den wel eens een extra rondje 
buiten hun diensttijd als zij vin-
den dat de cliënt nog even extra 
aandacht nodig heeft.”
Met de Thuiszorg is een, door 
Calibris erkend leerbedrijf waar-
bij een leerling met de verpleeg-
kundige op stap gaat. De regel-
geving rond de thuiszorg is com-
plex. Ook de planning kost veel 
tijd en moeite. Om een juiste af-
stemming te krijgen tussen de 
wensen en behoefte van de cli-
ent en de inzetbaarheid van de 
medewerkers is een hele klus. 
Met een flexibele instelling en 
hart voor het werk lukt het altijd 
vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen. “Wij bieden ook een 
24 uur- persoonsalarmering en 
zijn dan het eerste contactadres 
(in plaats van een dochter of 
zoon). Dit voor mensen die thuis 
een alarmeringssysteem heb-
ben. En wat de toekomst brengt 
ben ik helder”, zegt Jolanda. We 
willen nog wel groeien, maar zo-
dra ik de cliënten niet meer per-
soonlijk ken dan is het maxima-
le voor mij wel bereikt. Juist dat 
persoonlijke en de betrokken-
heid bij onze cliënten geeft mij 
en ons team de voldoening dit 
werk te doen.
Wat ik nog wel kwijt wil is, dat 
de mensen moeten weten dat 
zij zelf hun thuiszorgorganisa-
tie kunnen kiezen. Of het nu 
om kortstondige thuisrevalidatie 
gaat of tijdelijk hulp bij het oog 
druppelen na een staarbehan-
deling of langdurige zorg voor 
mensen met een persoonsge-
bonden budget of vergoed van-
uit de AWBZ. De keuze van wie 
zij de zorg betrekken is aan de 
cliënt en niemand anders.” Voor 
meer informatie 023-8700133 of 
www.metdethuiszorg.nl
Eric van Westerloo

Vakantie? Veilig omgaan met pas en pincode
Regio - De vakantieperiode is weer in aantocht. 
Een heerlijke tijd waarin u even uw dagelijkse be-
slommeringen achter zich kunt laten en kunt gaan 
genieten van rust in eigen land of het buitenland. 
Helaas gaan criminelen niet met vakantie, zij zien 
juist in deze periode de gelegenheid om hun ac-
tiviteiten te ontplooien. Uiteraard neemt Rabo-
bank Haarlem en Omstreken de nodige maatre-
gelen om een veilig gebruik van uw betaalpas te 
borgen. En dat doet de bank samen met u. Ga al-
lereerst voorzichtig om met vertrouwelijke betaal-
gegevens. Steeds vaker proberen criminelen op 
slinkse wijze consumenten te misleiden door hen 
vertrouwelijke informatie te ontlokken. Vertrou-
welijke betaalgegevens zijn onder meer de pin-
code van uw bankpas en uw creditcardgegevens. 
U kunt ze het beste geheim houden. Geef ze dus 
niet door aan anderen. De Rabobank vraagt haar 
klanten nooit om deze gegevens!

Wat kunt u nog meer doen?
Veilig gebruik van de betaalpas, daarvoor heeft 
de bank u ook nodig. Door een aantal eenvoudi-
ge controles uit te voeren, zorgt u er zelf voor dat 
u de betaalpas veilig kunt gebruiken. Bewaar uw 
pas op een veilige plaats en laat deze nooit on-

beheerd achter. Schrijf ook uw pincode nooit op 
uw pas en bewaar uw pincode nooit bij uw pas. 
Neem in binnen- en buitenland geen hulp aan 
van ‘behulpzame personen’ in de buurt van een 
geldautomaat. En als u twijfelt aan de veilig-
heid bij de pinautomaat of tijdens het pinnen, 
volg dan uw gevoel en gebruik een alternatief. 
Scherm altijd het toetsenbord van het pinappa-
raat af tijdens het pinnen en voorkom meekijken. 
Neem voor meer tips, zoals wat te doen als uw 
pas geblokkeerd, ingeslikt of verloren is, eens 
een kijkje op de website www.rabobank.nl/haar-
lem. Of kijk bij ‘contactgegevens’ op uw Rabo-
bankierenApp. Hier vindt u ook alle telefoon-
nummers die u 24/7 kunt bellen in geval van ver-
lies of diefstal. Goed voorbereid is tenslotte ook 
goed op vakantie!
Vorig jaar heeft Rabobank Haarlem en Omstre-
ken een bijeenkomst “Veilig Bankieren” georga-
niseerd. In deze bijeenkomst komen alle aspec-
ten van veilig bankieren, zoals het veilig omgaan 
met uw betaalpas en uw internetbankierover-
eenkomst, aan de orde. Interesse? Meld u zich 
aan via communicatie@haarlem.rabobank.nl en 
u ontvangt bericht als er een bijeenkomst wordt 
georganiseerd.



dat de kwaliteit hen aanspreekt. 
En, niet onbelangrijk, het is be-
taalbaar. Of het nu om stoe-
len, lampen, tafels of accessoi-
res voor binnen of buiten gaat, 
het prijskaartje valt altijd mee. 
Zeker als je bedenkt dat er ge-
renommeerde ontwerpers ach-
ter zitten zoals bijv. de wereld-
beroemde Philippe Starck. KMP 
Designstore heeft alles on-
der één dak en betaalbaar ge-
prijsd. Er zijn trouwens vaak in-
teressante kortingen. Ook voor 
wie een leuk cadeautje zoekt is 
KMP een prettige zaak. Je vindt 
hier aparte dingen waar je an-
ders echt voor de stad in moet. 
De Bijenkorf komt met zijn keu-
kenspullen en designaccessoi-
res in de buurt, maar als je toch 
makkelijk voor de deur kunt par-
keren en dezelfde merken in ei-
gen dorp vindt… Dan is de keu-
ze snel gemaakt! De merken die 
KMP Designstore in huis heeft, 
met een voorkeur voor Italiaanse 
‘smaakmakers’, zijn naast de eer-
der genoemde Kartell ook Magis 
en Driade, Zak!designs en Roy-
al VKB (van de handige stijlvolle 
woonaccessoires), en vele, vele 
andere. Overigens zijn alle arti-
kelen die KMP Designstore ver-
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Heemstede – Met de verhuizing 
van hun designzaak van Raad-
huisstraat 65 naar 63 in Heem-
stede zijn eigenaren Yolanda en 
Marco Barends heel blij. Niet al-
leen is er nu veel meer ruimte en 
licht om de meubels en acces-
soires goed tot hun recht te la-
ten komen, ook het feit dat het 
een hoekpand is, is een schot 
in de roos. Dagelijks wandelt 
een groot aantal mensen door 
de ‘poort’ naar de Provinciewijk. 
Binnenkijken bij de Designstore 
is een lust voor het oog. De mooi 
gekleurde transparante kunst-
stof lampen en stoelen geven je 
een vrolijk gevoel. Dat geldt ook 
voor de diverse handige woon-
accessoires en keukenhulpjes in 
knaltinten. De belijningen, mate-
riaal, kleur en functie van al deze 

artikelen staan in schril contrast 
met de landelijke en romanti-
sche trendartikelen die vandaag 
de dag bij de bekende woonwa-
renhuizen te koop zijn. Van wat 
Yolanda en Marco vernemen 
is dat men die trend een beetje 
moe is. Smaak is natuurlijk per-
soonlijk maar de karaktereigen-
schappen van kunststof design 
passen wel meer bij deze tijd. 
Want is het niet zo dat in tijden 
dat het economisch wat minder 
goed gaat juist functionaliteit, 
goede kwaliteit én vrolijke kleu-
ren meer aanspreken? 
Volgens de Barendsen klopt het 
deels. “Design is van alle tijden 
en aan geen trends onderhevig.” 
Liefhebbers van bijvoorbeeld 
Kartell kopen hun design al ja-
ren en houden van het merk om-

KMP Designstore, Raadhuis-
straat 63, Heemstede.

Tel. 023-5294952. 

koopt op de website (www.kmp-
designmeubilair.nl) te bekijken 
en te bestellen. 
Yolanda en haar man hebben al 
jarenlang ervaring in de wereld 
van designmeubelen. 28 jaar ge-
leden openden zij hun eerste 
zaak in Amsterdam. KMP kan-
toormeubilair – tegenwoordig in 
een groot pand aan de Gyros-
coopweg 84 in Amsterdam ge-
vestigd, is een waar begrip. Zij 
richten niet alleen kantoren in 
maar ook horeca, musea en zie-
kenhuizen. Diverse architecten 
zijn ook gecharmeerd van KMP. 
Als kwaliteit, bijzondere vormge-
ving en vrolijke kleuren het op 
kantoor goed doen, dan toch ze-
ker ook in huis? Sinds twee jaar 
richt het echtpaar zich met een 
aparte winkel dus ook meer op 

de particulier. Dat zal vast net 
zo’n groot succes worden als 
KMP kantoormeubilair. Design 
voor in huis… we houden ervan!

KMP: betaalbaar design voor binnen en buiten

Voorbereiding nazomerfeest Heemstede in volle gang

Heemstede live! is op zoek…
Heemstede - Nog 7 weken en 
dat moet het staan als een huis: 
Heemsteeds gratis 2-daagse 
muziekevenement Heemstede 
live! Op 31 augustus en 1 sep-
tember, vlak voordat de scholen 
weer beginnen kunt u zich ver-
heugen op een zeer toeganke-
lijk dorpsfeest op het Wilhelmin-
aplein. De organisatie, in handen 
van de vrienden van Heemste-
de, is in volle gang om alles voor 
de grote vakantie rond te krijgen. 
Sponsors zijn nog steeds wel-

kom maar ook vrijwilligers. Om 
het evenement gratis toegan-
kelijk te houden is steun onont-
beerlijk.  De opbrengst van dran-
ken en hapjes kan niet op tegen 
de aanzienlijke kosten voor podi-
um, geluid en technici, artiesten, 
huurmaterialen en propaganda. 
Spierkracht is welkom. 
Heb je zin om deel uit te maken 
van dit mooie initiatief? Meldt je 
dan aan via live@heemstedelive.
nl in overleg met de organisatie 
zijn er vele taken te verdelen. 

Die variëren van terras uitzetten 
of bewaking, assisteren bij het 
rond delen van flyers, hulp bij de 
biertap of de zalmbar van Jaco-
bus Toet maar ook vuil ruimen, 
snacks uitdelen en persoonlij-
ke assistent zijn van de artiesten. 
Ben je ten minste 15 jaar? Zet je 
deze vakantie in voor Heemste-
de live! en meld je aan. Heemste-
de live! speelt zich beide dagen 
af in de middag en vroege avond 
dus je nachtrust hoeft er niet on-
der te lijden.

Werken bij Sanz?
Heemstede – Brasserie Sanz aan de Jan van Goyenstraat is op 
zoek naar enthousiaste afwassers vanaf 15 jaar voor een vas-
te dag in de week. Ben jij of ken jij iemand die hierin geïnteres-
seerd is? Bel dan naar 023-5291892 en vraag naar Sharona Smit 
of Dominique Zut.
Nog meer nieuws van het restaurant waar paars een kenmer-
kende kleur is! Het a la carte menu is namelijk weer geheel ver-
nieuwd met heerlijke gerechten voor een betaalbare prijs. Kijk op 
de website voor onze nieuwe kaart.
Natuurlijk serveert het Sanz-team ook nog altijd het dagelijks 
wisselende 3- en 6-gangen verrassingsmenu.
Respectievelijk voor 25,- en 29,50 euro. Dus… wat te doen met 
dit nogal wisselvallige zomerweer? Lekker uit eten natuurlijk, bij 
Sanz is dat altijd een feestje. Reserveren is gewenst. Het team 
staat dagelijks voor u klaar.

Brasserie Sanz, Jan van Goyenstraat 31, Tel: 023-5291892.
Alle dagen geopend. Reserveren is aan te raden.

www.sanz.nl
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Wereldkampioenschappen 
modelraceauto’s in Heemstede
Heemstede – De wereldkam-
pioenschappen modelautoracen 
worden groots georganiseerd 
door MACH (Model Auto Club 
Heemstede). Dit jaar vinden ze 
plaats van 22 t/m 28 juli.
Ruim 200 rijders strijden in twee 
klassen om het hoogst haalba-
re in de model auto racesport, 
het wereldkampioenschap. De 
Heemsteedse vereniging met 
140 leden verwacht deze week 
600 rijders met aanhang, officials 
en cameraploegen te moeten on-
derbrengen. Hiervoor heeft men 
onder andere het Hotel Haarlem 
Zuid afgehuurd. Afhankelijk van 
het weer komen zeker tussen de 
3000 en 5000 bezoekers op het 
evenement af.
De wedstrijden voor de (schaal) 
1:12 auto’s worden gehouden in 
sporthal Groenendaal. De iets 
zwaardere modellen (schaal) 
1:10 racen op de buitenbaan 
aan de Cruquiusweg. Neder-
land heeft een grote troefkaar in 
handen met Jilles Groskamp. Hij 
is professional in deze sport en 
woont het hele jaar in Bangkok 
en vliegt vandaar uit heel de we-
reld over om zijn wedstrijden te 
rijden. Hij kan met zijn gezin le-
ven van zijn sport. Het talent van 
MACH is de jonge John de Bruin. 
Hij wordt gezien als outsider en 
hij hoopt zelf bij de eerste 20 te 
kunnen eindigen. In de sporthal 
is een baan uitgezet en de 100 
deelnemers uit 16 landen gaan 
een verbeten strijd voeren. Op de 

buitenbaan doen maar liefst 150 
rijders mee uit 26 landen. Snel-
heden van boven de 100 km per 
uur zijn standaard en zo’n klei-
ne wagen trekt in 1,8 seconde 
naar de 100 km. De elektromotor 
heeft ook in deze sport zijn in-
trede gedaan, waardoor de con-
ventionele wagens, die nog op 
brandstof rijden, langzaamaan 
verdwijnen.
Wedstrijdlijder Sander de Graaf 
is op alles voorbereid, protesten, 
keuring van de wagens en het 
juiste verloop van de races, hij 
heeft zich er met zijn team al he-
lemaal op ingesteld. De vrijwilli-
gers van de vereniging zelf zor-
gen voor een soepel verloop van 
het evenement.
Van 22 t/m 24 juli wordt gereden 
in de sporthal Groenendaal en 
op 25 t/m 28 juli wordt er buiten 
geracet. Het belooft een mooi 
spektakel te worden waarbij alle 
professionele rijders uit de we-
reld aanwezig zijn. De toegang is 
voor kinderen tot 12 jaar gratis, 
mits onder begeleiding van een 
volwassene, die dan zelf 3 euro 
moet afrekenen.
Het spektakel is van heel dichtbij 
door het publiek te volgen. Een 
echte aanrader om het deze en 
volgende week eens te gaan vol-
gen aan de Cruquiusweg 43 te 
Heemstede. De winnaars moe-
ten het doen met een beker en 
de eer. Dat maakt de sport juist 
zo sympathiek. Voor meer infor-
matie www.machheemstede.nl 

Een wijze bank
Heemstede – Op de oude vuil-
stort langs het Spaarne en de 
weilanden van Hageveld aan de 
Cruquiusweg  is in enkele jaren 
het Park Meermond verrezen. In 
2007 is Meermondcombinatie, 
een samenwerkingsverband tus-
sen Afvalzorg en aannemings-
bedrijf Heijmans, begonnen met 

de sanering en herinrichting van 
het gebied. De vervuilde grond 
is met een laag aarde afgedekt. 
Daarop zijn in enkele jaren bo-
men geplant door kinderen tij-
dens de traditionele boomplant-
dagen. Kinderen hebben zelf ook 
meegedacht bij het ontwerp van 
een speelbos. Vorige week werd 

Brand in snackbar aan de Cloosterweg
Heemstede - Een brand heeft 
donderdagavond veel scha-
de aangericht aan snackbar Vi-
ta Nova in Heemstede. Een over-
buurman wilde iets voor half 
twaalf het raam dichtdoen toen 
hij vlammen in de snackbar aan 
de Cloosterweg zag. Hierbij alar-
meerde hij de hulpdiensten.
De brandweer was snel ter 
plaatse om het vuur te blussen. 
Het pand liep aanzienlijke scha-
de op doordat een deel van het 
plafond naar beneden is gehaald 
om het vuur goed te kunnen be-
strijden. Buren hebben tijde-
lijk hun woning moeten verlaten 
vanwege de rookontwikkeling. 
Een buurvrouw heeft de nacht 
elders doorgebracht. Het is nog 
onduidelijk wat de oorzaak van 
de brand is geweest.
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dit speelbos officieel geopend 
door kinderen en wethouder Jur 
Botter. Aannemers willen bij zo`n 
gelegenheid nog wel eens een 
cadeautje geven. Afvalzorg en 
Heijmans hebben het park aan-
gelegd en zagen bij de voet van 
de dertien meter hoge berg wel 
eens een man met een ketting-
zaag werken. Hij maakte prach-
tige sculpturen in hout. Tijdens 
de opening maakte deze ket-
tingzaag-kunstenaar, Everardus 
Smit, een ijsvogel uit een grof 
stuk hout. De mascotte van het 
speelbos. Eerder dit jaar maakte 
hij een zitbank met uilen op de 
leuning. Deze bank staat nu bij 
`t Molentje naast de Kinderboer-
derij. Een mooie wijze bank om 
even te genieten van de herten, 
weg te dromen in het zonnetje of 
je te spiegelen aan de wijsheid 
van de uilen.  Niet in Park Meer-
mond omdat er al eerder afspra-
ken waren gemaakt om geen 
bankjes in het park te plaatsen. 
Ton van den Brink

Opening nieuw speelplein bij Pierewiet
Heemstede - Zomerfeest, ja dat 
was het… ondanks het slech-
te weer is op vrijdag 13 juli het 
nieuwe speelplein van kinder-
dagverblijf Pierewiet geopend 
door wethouder Jur Botter!
Dan is het een groot voordeel 
dat Pierewiet in de Brede School 
is gehuisvest, want nu kon het 
programma doorgaan in de 
gymzaal. Op een lange mat lie-
pen de kleintjes hun modeshow 
in hun mooiste (verkleed)kleren. 
De ouders klapten hun handen 
roodgloeiend!
In iedere hoek van de gymzaal 
stond een zelfgemaakte, beschil-
derde winkel. Er was een Bob de 
Bouwer winkel, een kledingwin-
kel, een “Puk”winkel en voor de 
babies: een mini-winkel.
De winkel van “Puk” is afgeleid 
van het themaprogramma dat ie-
dere 6 weken wisselt op het kin-
derdagverblijf. De kinderen krij-
gen dan een aanbod van woord-
jes, activiteiten en beweging 
aangeboden, die dagelijks terug-
komen. Het thema van de afge-
lopen periode was heel toepas-
selijk: “wat heb ik aan vandaag?”
Na de modeshow heeft de wet-
houder door het doorknip-
pen van een tros ballonnen het 
mooie plein geopend. De kinde-
ren zelf kunnen heel goed ver-
tellen wat er nieuw is: “een gras-
heuvel met glijbaan en klimgre-

pen, een fietspad met parkeer-
plaatsen en zebrapaden, een 
babyspeeltoestel en een echte 
groentetuin, waar ze zelf kunnen 
zaaien en oogsten”.
De wethouder was vol lof over 
de groentetuin, zodat de kinde-
ren met eigen ogen kunnen zien 
waar ons eten vandaan komt. Hij 
opperde dat de volgende stap 
een echte koe of geit op het 
speelplein zou kunnen zijn, zo-
dat de kinderen ook met eigen 
ogen kunnen zien waar de melk 
vandaan komt.
Het kinderdagverblijf biedt op-
vang voor kinderen van 0 – 4 
jaar in een prachtige locatie met 
rustige kinderruimtes en een 
mooi speelplein en is al om 7.15 

uur open. Het kinderdagverblijf 
maakt deel uit van ‘de Molen-
werf’, een Brede School voor kin-
deropvang, onderwijs en welzijn, 
Molenwerfslaan 9, Heemstede.
Wilt u weten of er plaats is op de 
door u gewenste dagen of ande-
re informatie? 
Bel 023-548 38 33 of kijk op 
www.casca-kinderopvang.nl.

Rectificatie docente Hatha Yoga
Heemstede - Vorige week in deze krant stond ten onrechte ver-
meld dat de Hatha Yoga–lessen bij Casca worden gegeven door 
docente Tootje Klinkenberg. Dat moet zijn docente Maria van 
Velzen. Opgeven voor de lessen Hatha Yoga kan via de website 
of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel.: 023-548 38 
28. Of bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede tijdens werkdagen: van maandag t/m donderdag van 9.00-
16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Openingstijden in de 
zomervakantie: van maandag 30 juli t/m vrijdag 24 augustus: van 
9.00 - 12.00 uur. Meer informatie over de inhoud en tijden vindt u 
op www.casca.nl.
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Heemsteedse organiseert 
tekenworkshops op Soestdijk
Regio - Vanaf 17 augustus is op 
Paleis Soestdijk de tentoonstel-
ling ‘M.C. Escher, Wandelingen 
in de tijd - Van Italië naar Baarn’ 
te zien. Speciaal voor de ten-
toonstelling is een Escher Ate-
lier ingericht waar je met je klas 
een tekenworkshop kunt volgen. 
Ook schrijft Paleis Soestdijk een 
tekenwedstrijd uit voor iedereen 
die naar de tentoonstelling komt. 
Wil je ook laten zien hoe goed je 
kan tekenen? Doe dan mee aan 
“Wie wordt de nieuwe Escher?”
In de maanden september 
en oktober organiseert Paleis 
Soestdijk  workshops voor basis-
schoolkinderen vanaf  groep 5. 
Doel is om bij de kinderen crea-
tieve inzichten te ontwikkelen en 
de opgedane ervaringen op het 
gebied van vlakverdeling, vorm 
en restvorm te herkennen in het 
werk van Escher. De workshop 
wordt begeleid door de Heem-
steedse Vera Bruggeman, kun-

stenares en ervaringsdeskun-
dige op het gebied van kinder-
workshops. Lees meer over haar 
op www.verart.nl
Mail naar info@paleissoestdijk.
nl of bel Paleis Soestdijk op 035-
5412841. Kosten: 15 euro per 
leerling, inclusief bezichtiging 
tentoonstelling, iets te drinken 
tijdens de workshop en tekenvel 
voor de wedstrijd “Wie wordt de 
nieuwe Escher?”. Minimum aan-
tal leerlingen per groep is 20, 
maximaal 35. Docent en begelei-
ders zijn gratis. Wel vraagt men 
u om per 15 leerlingen met 2 be-
geleiders te komen, in verband 
met de kwetsbaarheid van het 
paleis. Kijk voor meer informatie 
op www.paleissoestdijk.nl.
De workshops zijn mogelijk op 
vrijdag 7, 14, 21 en 28 septem-
ber & vrijdag 5, 12 en 19 oktober. 
Aanvangstijd: 10:00 en 11:30. 
Neem contact op voor de moge-
lijkheden op donderdagen. 

Vrijwilligers gezocht voor wandelclub
Heemstede - Zomerweer of 
niet, de cliënten van de Harte-
kamp Groep willen graag naar 
buiten om een stukje te wan-
delen. Sinds twee jaar is er een 
wandelclub, bestaande uit ze-
ven cliënten, die twee keer per 
maand op zondagochtend gaat 
wandelen.
 
De club wordt begeleid door 
twee enthousiaste vrijwilligers. 
Zij zouden graag wat verster-
king willen: met meer vrijwilli-
gers kunnen immers meer men-

sen mee. De wandelingen gaan 
het hele jaar onder alle weers-
omstandigheden door, uitgezon-
derd onweer.
Om 10.00 uur start de wandel-
club vanaf het terrein van de 
Hartekamp Groep in Heemstede 
(Herenweg 5). De wandelingen 
duren ongeveer één tot ander-
half uur en gaan richting Groe-
nendaalse Bos of Landgoed Ley-
duin. Na afloop wordt nog even 
nagepraat onder het genot van 
koffie en thee in de gezellige 
aula.

Bent u sportief, houdt u van 
wandelen, hebt u affiniteit met 
mensen met een verstandelijke 
beperking en vindt u het leuk om 
hen een gezellige ochtend te be-
zorgen? Dan is dit vrijwilligers-
werk misschien iets voor u! Wilt 
u een keer vrijblijvend meewan-
delen of wilt u meer informa-
tie? Neem dan contact op met 
Petra Disseldorp van de afde-
ling Vrije Tijd & Vrijwilligers van 
de Hartekamp Groep, tel. 06-
11327098, e-mail: p.disseldorp@
hartekampgroep.nl.

Het Klijn Örkest bij van Dam
Heemstede – Lekker swingen 
op ‘E viva e Spania’ of lekker uit-
halen in ‘Heb je even voor mij?’. 
Een zonnetje op het dorpsplein, 
een ijsje van Willem van Dam en 
je dag, je week kan niet meer 
stuk. Donderdagavond op het 
dorpspleintje bij ijssalon en cho-
colaterie Van Dam speelde het 
Klijn Örkest. Een Klein Orkest 
onder leiding van Jan van der 
Kolk is een bonte mengeling van 
leden van Harmonie St. Michael 

en het Instaporkest van de har-
monie. Ze hebben één ding ge-
meen: zo nu en dan lekker uitha-
len, swingen, plezier maken met 
meezingers van bekende mu-
ziek in deze tijd. Dweilorkestmu-
ziek wordt dit ook wel genoemd, 
maar zelf vinden ze niet dat ze 
een dweilorkest zijn. Het is niet 
zo makkelijk uit te leggen. Ei-
genlijk moet u ze gewoon horen. 
Dat kan in juli elke donderdag-
avond bij ijssalon van Dam. Luis-

teren naar dat ‘café bij de haven’ 
en genieten van Hemelse Mod-
der, een culinair ijsje van Willem 
van Dam. Of een ijsje met echt 
fruit erin. Probeer niet uit te leg-
gen waarom ijs van Van Dam zo 
lekker is. Dat proberen ze al ja-
ren, het is net als met het dweil-
orkest, horen en genieten. Elke 
donderdagavond op het dorps-
pleintje in de Raadhuisstraat om 
zeven uur.
Ton van den Brink

Voor wie van 
bloemen houdt…
Bennebroek - Dinsdag 31 ju-
li kunt u zelf een prachtig boe-
ket of bloemdecoratie maken 
met als thema ‘zomer’. Voor wie 
van bloemen houdt.. Locatie: 
Annemieke’s Pluktuin te Hille-
gom. Kosten 15,- euro (incl.ma-
teriaal en kopje koffie). Van 14.00 
– 16.00 uur. Aanmelden: 023-584 
5300 bij Welzijn Bloemendaal. 
Woensdag 1 augustus staat een 

fietstocht rondje Haarlem op het 
programma. Info: 023-584 5300. 
Opstappen bij voormalig ge-
meentehuis te Bennebroek om 
10.00 uur.
Donderdag 2 augustus is er een 
thema-ochtend met lezing door 
Martin Bunnik. De Landgoede-
ren en Hofsteden rondom Ben-
nebroek worden behandeld. Tijd: 
10.00 uur–12.00 uur. Kosten: 3,- 
euro (incl. kopje koffie). Loca-
tie: Welzijn Bloemendaal, Ben-
nebroekerlaan 5, Bennebroek. 
Aanmelden: 023-584 5300.

Midzomer-
maaltijd
Heemstede - Op de laatste 
donderdag van het seizoen, don-
derdag 26 juli, verzorgt Eethuis 
de Luifel traditiegetrouw weer 
een lekkere driegangen-midzo-
mermaaltijd. Op het menu staat 
een kaassoes met zalmmous-
se en gerookte zalm, varkens-
haas in olijvenpesto en serrano-
ham en als dessert een tompou-
ce met zomerfruit.  U kunt aan 
tafel tussen 17.15 en 18.30 uur. 
Reserveren kan tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf. De tafel staat 

gedekt voor het aantal personen 
waarvoor u reserveert. Het diner 
kost 9,50. Reserveren kan tele-
fonisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur via 023-5483828. Het 
nieuwe seizoen begint op maan-
dag 27 augustus.

Heemstede - In verband met de 
start van de activiteiten van Son-
rise - de sportweek in de Indi-
sche Buurt - wordt er zondag 22 
juli om 11.00 uur een openlucht-
dienst gehouden op het veld-

je aan de Meerweg in Heemste-
de. Voorganger is br. Daniël van 
Beek. Iedereen is van harte wel-
kom om deze bijzondere dienst 
mee te maken, neem wel zelf 
even een (tuin)stoel mee. 

Openluchtdienst Petrakerk

Bewegen voor 
50-plussers

Heemstede - In het bewegings-
programma van Casca zijn er 
ook speciale seniorencursussen. 
Lekker in de buitenlucht fietsen, 
wandelen met of zonder poles of 
met extra oefeningen. Of zonder 
dat u rekening hoeft te houden 
met het weer: dansen of koers-
ballen. Of meedoen aan sport & 
spel of Chi Kung. Al deze bewe-
gingscursussen voor senioren 
starten vanaf maandag 3 sep-
tember. Inschrijven kan via de 
website of telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur: 023-
5483828. Of bij de receptie van 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede tijdens werkdagen: 
van maandag tot en met don-
derdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 



DHL-punt, pasfoto’s, gezondheidscheck én bezorgservice
DA drogisterij Van der Schuit,

een ware verwen-winkel

 

    Drogisterij en Parfumerie 

      van der Schuit

Wij zijn vanaf donderdag 24 november  

GEOPEND!!!!!

• 3 dagen lang 20% korting op het gehele assortiment*

• 3 dagen lang ontvangt iedere klant gratis een  

luxe DA BIGSHOPPER

• 3 dagen lang ontvangt iedere 25e klant een goed  

gevulde luxe DA BIGSHOPPER t.w.v. € 25,00!!

• en er zijn nog vele leuke acties in de winkel!

 

 U bent donderdag 24 november vanaf 10 uur van harte  

welkom! Koffie met wat lekkers staat voor u klaar!

               drogisterij en parfumerie van der Schuit

                               Jan van Goyenstraat 13

                                   2102CA Heemstede
       uw adres voor advies, service en kwaliteit. Altijd scherp geprijsd !

* muv geneesmiddelen.
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DA Drogist & Parfumerie van der Schuit 
Jan van Goyenstraat 13 

2102CA Heemstede 
0235289630 / davanderschuit@gmail.com 

 
*muv geneesmiddelen en zuigelingenvoeding 

Heemstede – Een dro-
gist is van alle markten 
thuis. Of het nu gaat om 
verzorgingsproducten voor 
huid en haar, geneesmid-
delen, make-up of bijoute-
rieën… nuttige noodzaak 
of cadeautje, dan slaag 
je bij een drogist. Bij DA 
Drogisterij en Parfumerie 
Van der Schuit geldt dat 
vanaf heden voor meer dan 
100%. Was de DA in de Jan 
van Goyenstraat al ruim 
gesorteerd; onlangs is de 
service van de winkel weer 
uitgebreid.

Pasfoto’s
Met recht kan de zaak een 
service-drogist genoemd 
worden. Zo kunt u nu pas-
foto’s laten maken in de 
kleine foto-studio achterin 
de winkel. Even plaatsne-
men voor de lens en à la 
minute zijn de foto’s voor 
uw paspoort klaar. U krijgt 
vier kleine en een iets gro-
tere foto in kleur voor maar 
9,95 euro. Ook voor inter-

nationele pasfoto’s (dit 
formaat is iets afwijkend) 
bent u hier aan het goede 
adres. 
Wie pasfoto’s komt laten 
maken ontvangt overi-
gens een leuke attentie. 

Bezorgservice
Heel attent van de dro-
gisterij, die onder leiding 
staat van Barry van der 
Schuit. Dat geldt ook voor 
de bezorgservice. (Oude-
re) mensen die slecht of 
niet ter been zijn kunnen 
bij de DA drogisterij een 
bestelling doen waarna 
deze bij u thuis of in 
het (verzorgings-)tehuis 
wordt afgeleverd. Hoeft 
u niet zonder shampoo, 
haarlak of aspirine te zit-
ten. Het betekent wel lan-
ge dagen maken, maar 
daar zit Barry van der 
Schuit helemaal niet mee. 

Het is een mooi beroep, 
dat van drogist. Zelf heeft 
hij een achtergrond in de 
gezondheidszorg en die 
komt weer goed van pas 
bij de gezondheidsafde-
ling in de winkel. 

Gezondheidscheck
Uiteraard is ieder van het 
team gediplomeerd, zo-
dat klanten op de juiste 
manier worden geadvi-
seerd. Wat geneesmid-
delen, homeopatische 
producten en voedings-
supplementen betreft is 
dit wel een must. 
Barry vertelt dat in de ge-
noemde segmenten wel 
diverse prijsklassen zijn 
maar dat goede merken 
en kwaliteit altijd voorop 
staan. En zeg zelf, een 
prijskraker als het om je 
gezondheid gaat, dat is 

toch niet het eerste wat 
bij je opkomt. Gezondheid 
is een groot goed en pro-
ducten moeten ook ge-
woon goed zijn. Handig is 
ook de gezondheidscheck 
waar u in de DA drogiste-
rij terecht kunt. Behalve 
donderdags kunt u die 
dagelijks tussen 11.00 
en 18.00 uur een check 
laten uitvoeren. Denkt u 
aan ijzertekort, een (te) 
hoog cholestorol, wilt u 
uw bloedsuiker of bloed-
druk laten meten? Dat kan 
kosteloos! Een laagdrem-
pelige manier om twijfel 
weg te nemen of om met 
meer zekerheid naar uw 
huisarts te stappen. 

DHL-punt
De drogist aan de Jan van 
Goyenstraat heeft zijn ser-
vice verder uitgebreid met 

een DHL-punt. Pakketten 
verzenden of ophalen, 
bijvoorbeeld van postor-
derbedrijven, kan dus nu 
hier ook. 

Verwendrogist
U ziet het, Drogisterij Van 
der Schuit is een winkel 
voor alles. Ook voor per-
soonlijke verwennerij. 
Huidverzorging (uitge-
breid segment voor de 
probleemhuid), mooie 
nagellakken van Opi, 
make-up, parfums en bi-
joux. Er is altijd wel een 
cadeautje voor uzelf, de 
jarige, de buurvrouw, 
de juf, uw collega of uw 
partner te vinden! Let 
ook op de speciale zover-
avond koopavonden. 
Jan van Goyenstraat 13, 
Heemstede. Tel. 023-
5289630.
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G-zwemmers HPC halen zwemdiploma
Heemstede - De afdeling G-
zwemmen van HPC Heemstede 
zwemt als sinds jaar en dag op 
de zaterdagochtend in het golf-
slagbad van Sportplaza Groe-
nendaal. Voor de zwemmers is 
dit uurtje ontspannen in het wa-
ter ontzettend belangrijk. De 
grote motor achter het G-zwem-
men van HPC is Miranda Burger. 
Zij zorgt er iedere week weer 
voor dat iedereen het zo naar zijn 
of haar zin heeft en dat er kleine 
wondertjes gebeuren. Onlangs 
hebben Yorick, Fleur en Dani-
el afgezwommen voor hun B-di-
ploma en dat is heel bijzonder! 
Yorick en Daniël hebben twee 
jaar heel hard getraind om tot dit 
geweldige resultaat te komen. 
Fleur heeft na het behalen van 
haar A-diploma een extra tand-
je bijgezet en was, gedreven als 
zij is, net op tijd klaar voor haar 
B-diploma. Iedereen had zijn of 
haar familie meegenomen om 
ze aan te moedigen. Alle onder-
delen van het diploma werden 
getoetst: duiken, door het gat 
zwemmen, borstcrawl, enz.
Ook Teyler en Tim hebben la-
ten zien dat ze met kleding aan 
in het diepe durven springen en 
de rugslag en schoolslag al goed 
beheersen. Door het gat zwem-
men was zelfs geen enkel pro-
bleem voor de jongens. Dit le-
verde uiteraard een groot ap-
plaus op van het publiek. Ze kre-
gen een haaiendiploma voor de-
ze prestatie! Knap gedaan! Ze 

gaan nu op naar het A-diploma 
evenals Jesse, Dorian en Gui-
do. Zij oefenen veel samen met 
juf Josien. Vooral Dorian heeft 
veel vooruitgang geboekt. Als hij 
maar eventjes niet op let, wordt 
hij aangespoord door zijn bege-
leidster Marjolein. Enthousiast 
werden er alvast nieuwe doe-
len voor het aankomende sei-
zoen gesteld: Iedereen gaat door 

en Lisa wil volgend jaar gaan oe-
fenen voor haar C-diploma. Mi-
randa is terecht supertrots: “We 
hebben met z’n allen een zeer 
bijzondere prestatie neergezet. 
Onze kinderen laten dingen zien 
die wij nooit voor mogelijk had-
den gehouden. De aanhouder 
wint, zo blijkt maar weer. Hier 
mogen we met elkaar ontzettend 
trots op zijn!”

TV HBC open tennistoernooi...
omdat het zo gezellig is!

Heemstede - Ook dit jaar stro-
men de inschrijvingen voor het 
Open Tennistoernooi van TV 
HBC weer binnen via de web-
site www.tvhbc.nl.  De deel-
nemers komen uit de hele re-
gio en schrijven zich  voor de 
diverse speelsterkten in.  Ook 
de groep jongeren van  TV 
De Maten uit Apeldoorn heeft 
zich weer ingeschreven. Als 
je vraagt: Waarom doen jul-
lie weer mee aan dit tennis-
toernooi is het antwoord dui-
delijk: Omdat het zo gezellig is!  
Zij plannen de vakantie in deze 
week en genieten meteen van 
een weekje Zandvoort. Leuker 
kan niet. 
Het toernooi wordt gehouden 
van 6 t/m 12 augustus op de 
kunstgrasbanen aan de Sport-
parklaan in Heemstede.  De 
toernooicommissie staat weer 
garant voor een gezellige week 

met een “thema” dat nog even 
geheim blijft.  De bekende hap-
jes zijn iedere avond weer aan-
wezig, vrijdagavond een feest-
avond met DJ JIMIN MUSIC 
en zaterdag een heerlijke BBQ 
waarvoor men zich kan in-
schrijven. Ook het tennispark 
is weer verfraaid, dit jaar zelfs  
met 6 speciaal gemaakte ten-
nisbanken. De toeschouwers 
kunnen nog beter de partijen 
volgen zonder tegen het hek-
werk aan te hoeven kijken. Hul-
de aan de vrijwilligers die hier 
weer menig uurtje aan besteed 
hebben. De halve finales staan 
gepland voor zaterdag 11 au-
gustus en de finales voor zon-
dag 12 augustus. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.tvhbc.nl Inschrijven is 
mogelijk tot en met 21 ju-
li a.s. Mocht je vragen hebben: 
e-mail: tvhbcopen@tvhbc.nl.

Eerste hardloopgroep Instituut voor 
Fysiotherapie Heemstede groot succes!
Heemstede - “Heel leerzaam en 
erg gezellig,” zo typeerde een van 
de deelnemers de eerste hard-
loopgroep van het Instituut voor 
Fysiotherapie, die in de maanden 
mei-juli plaatsvond. Iedere week 
werd er onder deskundige bege-
leiding van looptrainer Hans van 
den Berg en Royce Kortekaas & 
Jessica van Eendenburg  van het 
Instituut voor Fysiotherapie ge-

traind. De doelstelling: 25 minu-
ten aan een stuk hardlopen, werd 
door alle deelnemers gehaald. 
“Ik heb mezelf verbaasd. Ik had 
nooit gedacht dat ik in staat zou 
zijn om 25 minuten achter elkaar 
hard te lopen”, aldus een deel-
nemer. Het succes van de eer-
ste hardloopgroep smaakt naar 
meer. Zij gaan in september door 
met een tweede serie trainingen. 

In deze trainingsgroep is ook nog 
plaats voor enkele meer gevor-
derde lopers.  Daarnaast start 
er per 11 september aanstaande 
ook een nieuwe beginnersgroep 
waarvoor nog plek is. 
Voor aanmelding of meer infor-
matie kunt u contact opnemen 
met Royce Kortekaas of Jessi-
ca van Eendenburg (tel. 023 – 
5282914 / 023 – 5281906).

Heemstede - Op zaterdag 14 
juli hebben in SportPlaza Groe-
nendaal diverse kinderen afge-
zwommen voor hun A, B of C-di-
ploma.

Zwemdiploma A:
Amy van Altena, Ties van Ber-
gen , Thijmen Bloem, Marc Busé, 
Wes Dieleman , Jesse Luca Dijk-
huis , Melike Ergün,  Zoë van der 
Geer, Roselien Hubrecht, Romai-
sae Ikan , Ryan Kandalski , Li-
ly Kaviani, Spike Koelman,  Sy-
bren Alexander Laan,  Jenay-
la de Leeuw, Pieter van Lely-
veld, Julia Lorié,  Joep Meuwe-
se, Sepp Mooren,  Frederiek Mo-
ser,  Vincent Moser, Kyron Mul-
der,  Tom Nagtegaal,  Josià Over-
beek , Sven Peijenburg, Fleur Pi-
co,  Carmen Poch, Isabelle Rem-
stedt,  Mauro Talman,  Nick van 
der Velde Martinez,  Kato Warris, 
Wouter de Wit, Fee Simone Ma-
ria van Wonderen

Turbo A:
 Isabel Bastiaenen, Jasmijn Bek-
kering,  Pom de Bruyne, Tim Hei-
zenberg, Mare Hellemans, Eline 
Leuven,  Isa Terhegge, Zara van 
Schuppen, Merel  Sophie de Wijs

Zwemdiploma B:
Mels van Assema, Eline Beek-
huis, Chirine Benali, Mila van den 
Berg, Sophie van den Berg, Mer-
le Linn Dijkhuis,  Flip Dijksterhuis 
, Mirthe Hagens,  Koen Houben , 
Merel Jansen, Roderick van der 
Laan, Zehra Mica, Emma Nat-
halia, Julie Neervens, Tom Neer-
vens, Senna Overbeek, Kevin Po-
lak,  Eke Regout, Suriyah Sha-
ker,  Omesh Soedhwa,  Pim Stroi-
nk,  Thomas Thiescheffer,  Jas-
mijn Ruhaak, Sami  Sidali, Robin 
Sneek, Carlijn van der Veen, Co-
lin Waterval,  Selena van der Weij

Zwemdiploma C:
Sem Burggraaf, David Driessen, 
Jip Eriks, Ilja van Geest, Floris 
van Houtem, Rudo Jockin, Hu-
go Kaligis, Noortje Manintveld , 

Mara Mantel, Lois Namink, Mi-
ca van der Worp, Lente Meijaard, 
Floor Oostmeijer, Phoebe Opie, 
Ishana Soedhwa
Noortje Manintveld  heeft in heel 
korte tijd 3 diploma’s  gehaald: 
23 juni A, 5 juli B en C 14 juli.Alle 
kinderen van harte gefeliciteerd!

Felicitatie-
advertentie

Wilt u uw (klein-)kind in de 
krant feliciteren? Neem dan 
een advertentie. Stuur foto en 
max. 2 regels tekst naar: ver-
koop@heemsteder.nl Voor 
20,- laat u heel Heemstede 
en Bennebroek weten dat uw 
liefste (klein-)kind is geslaagd 
voor het zwemdiploma!

Vakantietijden 
Casca
Heemstede - De vakantietijd is 
bijna aangebroken. Ook bij Cas-
ca is dat merkbaar. Veel activi-
teiten zijn afgesloten en de start 
voor het nieuwe seizoen wordt 
voorbereid. In juli en augustus is 
er wel een film in de Zomer Bi-
os en er zijn voor senioren excur-
sies. Ook de 55+ wandelclubs en 
fietsclubs gaan gewoon door.
De nieuwe programmafolder met 
de jaaractiviteiten bij Casca is 
huis-aan-huis in Heemstede ver-
spreid. Mocht u deze folder niet 
hebben ontvangen, dan kunt u 
hem even ophalen bij de locaties 
van Casca: de Luifel, Herenweg 
96; activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11; de 

Princehof, Glipperweg 57, of bij 
het Raadhuis of de bibliotheek.
U kunt zich al tijdens de vakan-
tieperiode opgeven voor cursus-
sen en dergelijke, informatie op-
vragen of kaarten voor het thea-
ter reserveren. 
In de periode van maandag 30 
juli tot en met vrijdag 24 augus-
tus is de receptie van de Luifel 
open van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Bellen of langskomen kan dan 
dus alle ochtenden.
Na deze periode kunt u hier voor 
kaartverkoop of informatie weer 
van maandag tot en met donder-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en op 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur te-
recht. Het telefoonnummer van 
Casca is 023-5483828.
Natuurlijk vindt u alle informatie 
over cursussen, clubs, activitei-
ten en kinderopvang ook op de 
website: www.casca.nl.

Zwemdiploma’s
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

Liefdesvonk

Rode boomtoppen 
omwonden door 
een  avondzon

hand in hand
verleg ik verlangen

naar je hart

Bart Jonker

Aanrijding
met letsel

Heemstede - Op de Burge-
meester van Rappardlaan ont-
stond vrijdagochtend vroeg een 
aanrijding waarbij een fietser en 
een auto betrokken waren. De 
47-jarige Heemsteedse automo-
biliste kwam vanaf Herfstlaan, 
sloeg linksaf en kwam door nog 
onbekende oorzaak in botsing 
met de fietsster. De 12-jarige 
fietsster kwam als gevolg van de 
aanrijding ten val. Zij is ter con-
trole door ambulancepersoneel 
vervoerd naar een ziekenhuis.

Getuigen gezocht van aanranding
Heemstede - De politie is op 
zoek naar mensen die getuige 
zijn geweest van een aanranding 
die plaatsvond op donderdag 28 
juni rond 15.00 uur op de Heren-
weg te Heemstede. Een 14-ja-
rig meisje werd die middag door 
een onbekende man vastgepakt, 
toen zij op haar fiets na school-
tijd over de Herenweg reed. 
De man betastte haar onzede-
lijk, totdat een vrouw op de fiets 
het meisje te hulp schoot. Deze 
vrouw kreeg hierbij een klap van 
de aanrander. De aanrander wist 
hierna te ontkomen.
De zedenpolitie heeft een onder-
zoek ingesteld nadat deze infor-
matie is binnengekomen en is 
op zoek naar de dader van de-

ze aanranding, maar ook naar de 
vrouw die het meisje heeft gehol-
pen. De vrouw had lang grijs haar 
in een staart en reed op een fiets. 
De politie wil graag met haar in 
contact komen om meer infor-
matie binnen te krijgen over de 
aanrander. Het incident gebeur-
de ter hoogte van de Van Mer-
lenlaan, vlakbij een geel huis met 
ijzeren beelden. De zedenpolitie 
heeft daar afgelopen week een 
passantenonderzoek verricht, om 
meer informatie binnen te krijgen 
over deze aanranding. 
Van de man, die het 14-jarige 
meisje heeft aangerand is het 
volgende signalement bekend: 
getinte huidskleur, ongeveer 1.70 
meter lang,  zwart krullend haar, 

naar achteren gekamd, ongeveer 
50-55 jaar, hij droeg een zwar-
te jas tot op heupen, een grote 
donkerblauwe spijkerbroek, hij 
had sprak met veel speeksel om 
de mond, hij sprak Nederlands.
Mocht iemand weten wie de-
ze dader is, of mochten er men-
sen zijn die getuige zijn geweest 
van deze aanranding, dan wor-
den zij vriendelijk verzocht dit 
te melden bij de zedenpolitie in 
Haarlem, via 0900-8844. Ano-
niem iets melden kan natuur-
lijk altijd via Meld Misdaad Ano-
niem, op 0800-7000. Ook wil de 
zedenpolitie graag in contact ko-
men met de vrouw met het lan-
ge grijze haar, die het meisje te 
hulp schoot.

Twee kontjes hoog
De baas van de krant zegt altijd: “Ik druk je column alleen af als 
het over Heemstede gaat.” Onzin denk ik dan, want buiten dit dorp 
ligt ook nog een wereld. Gepruts op de postzegel Heemstede. Het 
sop is de kool vaak niet waard. 
Eens lekker hakken op Europa, de verzorgingsstaat en de Rabo-
wielerploeg dat geeft pas voer voor een verhaal. Aan welke boom 
kan je in Heemstede nog schudden, denk ik dan. Ik ga te rade bij 
Aaltje, een uit de kop van Overijssel geïmporteerde Heemsteedse. 
Wennen deed ze hier nooit, zelfs niet aan haar man. Aaltje heeft 
wel een aardige kijk op de dingen. Lieve Aal wat is jou nu opgeval-
len de laatste tijd? “Ga eens effies lekker zitten jochie. Ten eerste 
die wethouder Botter staat te vaak met zijn gezicht in de kranten 
en da’s niet goed. Overal waar te voor staat, daar houden de men-
sen niet van. Als baas cultuur heeft hij een bankje geregeld op de 
Binnenweg, lente, zomer, herfst en winter, maar je denkt toch niet 
dat ik in de zomer op het stukje winter ga zitten? Andersom na-
tuurlijk weer wel. Je zal zien, dan zit er zo’n krasse knar half met 
zijn billen op de zomer en half op de herfst, zodat ik met één bil 
toch weer op de winter moet zitten. Daar pas ik voor. Die andere 
wethouder wil nu opeens het Manpadslaangebied gaan volbou-
wen met villa’s, dit om een reepje overblijvende natuur te redden. 
Hij denkt dat er mensen zitten te wachten op een goed onderhou-
den natuurgebied. Ik kan je zeggen, jongen, dat ik niemand ken 
die daar een moer om geeft. In de streek waar ik vandaan kom 
is het werken, kinderen krijgen en op zondag naar de kerk. Geen 
gezwets over groen, vergezichten, wandel- en fietspaden. Je gaat 
hooguit na de kerk wandelen met je liefje en hoe hoger het gras 
hoe beter. Daar is bij ons zelfs nog een liedje over gemaakt ‘als 
het gras twee kontjes hoog is’. Diezelfde wethouder wil een Vo-
mar bouwen op een plek waar niemand dat wil alleen de Vomar 
zelf. Er komt ook een parkeergarage. Nu zag ik laatst in de krant 
een foto van een auto die een trap wilde nemen bij de Leidsevaart. 
Dat kan nog leuk worden in die garage met dit soort artiesten op 
de weg. Ik denk dat ik met een klaptafeltje en een bekertje kof-
fie op de hoek van de Eikenlaan ga zitten met 112 in de aanslag.”
O. Oosterkroon

Column

Intruders toertocht Noord-
Holland start in Heemstede
Heemstede - Fred Wassenaar, 
Lid van de Intruders Owner Club 
Holland (IOCH), woonachtig in 
Heemstede organiseerde dit jaar 
de toertocht van Noord-Holland.
Dat was op zondag 15 juli. Rond 
de klok van 11.00 uur arriveer-
den rond de 90 Suzuki Intrude-
rs op landgoed Groenendaal te 
Heemstede.

Deze dag wordt een toertocht 
door de provincie gereden.
Na de koffie en cake te hebben 
genuttigd, vertrekt de stoet voor 
een eerste gedeelte van de rit 
door de Haarlemmermeer.
Na ruim een uur gereden te heb-
ben is de eerste pauze bij het 
raadhuis van Heemstede.
Er zijn veel nieuwsgierigen langs 
de kant van de weg die deze 
sliert van motoren gade slaan.
Na de pauze gaat de stoet op 
weg door Vogelenzang en Aer-
denhout om te lunchen in de Uit-
kijk in Bloemendaal.
Het weer wordt alsmaar beter en 
de zon begint zelfs door te ko-
men als de stoet zich weer ver-
der gaat.
De motoren vertrekken richting 
het sluizencomplex van IJmuiden 
om daarna door te gaan richting 
het eindpunt dat in Bergen is.
De motorrijders hebben geno-
ten van deze fantastische dag en 
vooral van de mooie omgeving!

Cursussen Frans
Heemstede - Zowel begin-
ners als gevorderden kun-
nen bij Casca terecht voor ver-
schillende cursussen Frans: 
Frans beginners vanaf woens-
dag 19 september 10.45-12.15 
uur, Frans conversatie 1 vanaf 
woensdag 19 september 9.15-
10.45 uur of dinsdag 25 septem-
ber 9.15-10.45 uur; Franse Lees-
kring de Luifel vanaf dinsdag 2 
oktober 13.30-15.30 uur; Franse 
Leeskring de Molenwerf vanaf 
woensdag 3 oktober 19.30-21.30 

uur. De Franse cursussen wor-
den gegeven in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.
Inschrijven kan via www.cas-
ca.nl of op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: 023-5483828. Of bij 
de receptie van Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede van 
maandag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur.

Openingstijden in de zomerva-
kantie: van 30 juli tot en met 24 
augustus: van 9.00 - 12.00 uur.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 21 juli
• Expositie ‘Kunst op Zol-
der’ in Galerie Het Kunst-
bedrijf op de Raadhuisstraat 
56A in Heemstede. Informatie: 
www.hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 26 juli
• Schilderijen van Nico-
le van Dalen in de publieks-
hal van Raadhuis Heemstede, 
Raadhuisplein 1. Informatie: 
www.nr-art.nl.

Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie 
Versteeg in verzorgingscen-
trum Zuiderhout aan de Beel-
slaan in Haarlem.

Tot en met 4 september
• Foto’s van architect en 
fotograaf Luca Coppo-
la en keramisch werk van 
beeldend kunstenaar Els 
Hoekstra in het voormali-
ge gemeentehuis van Benne-
broek.

Tot en met 9 september
• Schilderijen en beelden in 
speksteen van Marianne de 
Haast-Briaire in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede.

Muziek

Woensdag 1 en
woensdag 22 augustus
• Zomerzangavonden in de 
hervormde kerk aan de Bin-
nenweg 67 in Bennebroek, 
19.30 uur.

Zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heem- 
stede Live’ op het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Informa-
tie: www.heemstedelive.nl.

Agenda
Cultuur Diversen

Dinsdag 24 juli
• Casca organiseert een 
boottocht en stads- en hof-
jeswandeling in Leiden. Op-
geven uiterlijk 11 juli door 14 
euro te betalen in de Luifel in 
Heemstede.

Dinsdag 7 augustus
• Casca organiseert een be-
zoek aan de Glasblazerij in 
Leerdam en een boottocht 
over de Linge. Opgeven ui-
terlijk 11 juli door 29 euro te 
betalen in de Luifel in Heem-
stede.

Woensdag 15, donderdag 
16 en vrijdag 17 augustus
• Cursus striptekenen voor 
kinderen van 8 tot en met 
12 jaar in Bibliotheek Heem-
stede, 10.00-12.00 uur. Reser-
veren: 023-5115300. Informa-
tie: www.bibliotheekhaarlem.
nl en www.irenemulder.nl.

Regio
Exposities

Tot en met 22 juli
• Solo tentoonstelling van 
Maaike van der Linden in 
Galerie 37, Groot Heiligland 37 
in Haarlem. Informatie:
www.galerie37.nl.

22 juli t/m 9 september
• Expositie ‘van zwart-wit 
naar kleur’ in fotogalerie ‘De 
Gang’ te Haarlem.
Exposant: Corrie Swaak. Deze 
expositie is gedurende winke-
lopeningstijden te zien. Adres: 
Grote Houtstraat 43, Haarlem. 
Gratis toegankelijk. Kijk ook 
op www.vdgh.nl.

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

• Historisch Museum Haar-
lemmermeer, Bosweg 17 in 
Hoofddorp.
Informatie: www.historisch-
museum-haarlemmermeer.nl.

Tot en met 15 september
• Tentoonstelling ‘In en om 
Haarlem’, schilderijen van 
Jacqueline Emmens in Bi-
bliotheek Noord, Planetenlaan 
170 in Haarlem. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Tot en met 30 september
• Werk van André de Kruijf, 
Elly van Heiningen en Meet 
Gerritsen op de Sanquin 
Bloedbank, Boerhaavelaan 22 
in Haarlem.

Tot en met 31 september
• Schilderijen van Annet 
Koper in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid.

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Lentepo-
ezie’ in Museum de Zwarte 
Tulp in Lisse. Informatie: www.
museumdezwartetulp.nl.

Muziek
Zondag 22 juli
• Zomeravondmuziek in de 
Grote of St. Bavokerk in Haar-
lem. 19.00 uur:  Haarlem Zingt, 
met stadsorganist Jos van der 
Kooy. Zie ook: www.bavo.nl

25 juli tot en met
24 augustus iedere
woensdag en vrijdag
• Internationaal Kamermu-
ziekfestival in de Nieuwe 
Kerk, Nieuwekerksplein 36 in 
Haarlem. Ieder concert begint 
om 20.30 uur. Voor het pro-
gramma zie www.tihms.com.

Divers

Vrijdag 20 t/m zondag
22 juli
• Regiokampioenschappen 
Paardensport in Haarlem-
mermeerse Bos met ca. 700 
ruiters uit de provincie.
20 juli van 8.30 tot 20.00 – 
Springen paarden.

21 juli van 9.00 tot 18.00 Sprin-
gen en dressuur pony’s
22 juli van 9.00 tot 18.00 Dres-
suur paarden.
Toegang: Vrij. Meer info: www.
haarlemmermeerruiters.nl

Diversen

\

Zaterdag 21 juli
• Kunstmarkt Spaarndam 
met pianiste Maria Pro-
kofi eva, concert in de oude 
kerk van Spaarndam.
Aanvang 14 uur. Toegang 5,-
. Kinderen tot 12 jaar gratis. 
Kunstmarkt van 10-17 uur: 
Westkolk, Spaarndam-west, 
www.marselje.nl/kunstmark-
ten

Zaterdag 28 juli tot en 
met zondag 12 augustus
• Holland Haarlem House in 
het Noordersportpark aan de 
Mr. Jan Gerritszlaan in Haar-
lem, dagelijks open van 14.00 
tot 22.00 uur.
Programma: www.holland-
haarlemhouse.nl.

Maandag 30 juli
• Workshop twitteren in Bi-
bliotheek Oost, Leonard Sprin-
gerlaan 5 in Haarlem, 9:30 tot 
11:00 uur.
Informatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl. Aanmelden: 023-
5115300.

Donderdag 2 tot en met 
zondag 5 augustus
• Haarlem Culinair op de 
Grote Markt in Haarlem. In-
formatie: www.haarlemculi-
nair.nl.

Zondag 5 augustus  
• Indische middag ‘Romah 
Ngobrol’ in tempo Doeloe-
sfeer in Woonzorgcentrum 
Schalkweide van 14.00-16.15 
uur.Toegang is gratis. Floris 
van Adrichemlaan 15 te Haar-
lem.

Vacature
Top 3

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
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. We 
zijn bereikbaar van dinsdag tot 
en met donderdag tussen 9 en 
12 uur: 023-5483824. Op www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl 
vindt u nog veel meer vacatures.

Taalles Vrijwilliger
Voor Vluchtelingenwerk zijn wij 
op zoek naar een Taalles Vrijwil-
liger. Vluchtelingen krijgen bege-
leiding en advies van vrijwilligers 
van Vluchtelingenwerk. Naast 
het volgen van een cursus Ne-
derlands is er ook grote behoef-
te aan het oefenen van de taal 
en het helpen bij het huiswerk. 
Heeft u belangstelling voor het 
helpen van vluchtelingen bij het 
Nederlands, reageer dan op de-
ze vacature.

Voorzitter
Voor een Heemsteedse afdeling 
van de Zonnebloem is het be-
stuur op zoek naar een enthou-
siaste vrijwilliger voor de func-
tie van voorzitter. U zit de verga-
dering voor die u samen met de 
secretaris voorbereidt. U werkt 
nauw samen met de andere be-
stuursleden, zorgt voor een goe-
de taakverdeling binnen het be-
stuur en voert overleg met het 
regiobestuur. Binnen de kaders 
van de Zonnebloem denkt u mee 
over ontwikkelingen in beleid en 
geeft richting aan de koers van 
de vereniging/afdeling. U zorgt 
voor het goed functioneren van 
de afdeling, binnen de richtlijnen 
van de Zonnebloem. Ook draagt 
u zorg voor het ontwikkelen van 
nieuwe activiteiten die aanslui-
ten bij de wensen en mogelijk-
heden van de doelgroep. U ver-
tegenwoordigt de afdeling bij of-
fi ciële gelegenheden. De afde-
ling heeft behoefte aan een be-
sluitvaardig iemand, die het leuk 
vindt nieuwe dingen op te pak-
ken samen met bestuur en vrij-
willigers. Spreekt het u aan lei-
ding te geven en wilt u uw or-
ganisatorische kwaliteiten inzet-
ten, dan komen we graag met u 
in contact!

Tuinvrijwilliger
Ter versterking van de tuinploeg 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
die een Museumtuin willen on-
derhouden. De werkzaamheden 
bestaan uit: licht onderhoud van 
de tuin zoals gras maaien, snoei-
werk en onderhoud borders. In-
cidenteel helpen met ontwer-
pen/aanleggen van nieuwe bor-
ders. Als u graag buiten bezig 
bent dan is dit echt iets voor u! 
Ook andere organisaties kunnen 
uw hulp goed gebruiken.

Zomersluiting Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk van 23 juli tot en met 
19 augustus.
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Kruising Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
Verbetering verkeerssituatie voor fietsers 

Wmo klanttevredenheidsonderzoek 2011 

Tijdens de uitvoering van het project herinrichting 
Herenweg fase 2 is een nieuwe verkeersregelinstallatie 
(VRI) geplaatst op het kruispunt Herenweg-
Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan. Direct na de 
inwerkingstelling bleek dat de wachttijd voor fietsers 
erg lang was. Hierover heeft de gemeente veel klachten 
ontvangen. De aansturing van de VRI is daarom recent 
zodanig aangepast dat fietsers vaker groen krijgen. De 
regeling voor fietsers werkt aanbodgericht. Dit houdt 
in dat pas als zich fietsers opstellen bij een van de 
stopstrepen de verruimde regeling in werking treedt.

Alle gemeenten binnen het netnummergebied 023 
zijn te bereiken via telefoonnummer 14 023. U wordt 
gevraagd de naam in te spreken van de gemeente 
waarvoor u belt. Vervolgens helpt de juiste gemeente 
u verder. 14 023 is een makkelijk te onthouden 
telefoonnummer en u krijgt snel antwoord op uw 
vraag. Een telefoontje is tenslotte vaak de makkelijkste 
en snelste manier om even persoonlijk contact te 
hebben met de gemeente.

Klanten die een Wmo-voorziening bij de 
gemeente hebben of hebben aangevraagd, 
zijn tevreden over de uitvoering door de 
gemeente Heemstede. Dat blijkt uit het 
jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek, 
dat in het voorjaar is uitgevoerd. Dit 
positieve beeld komt overeen met de 
onderzoeksresultaten in voorgaande jaren.

Het onderzoek is gehouden onder aanvragers en 
gebruikers van individuele Wmo-voorzieningen. Daarbij 
gaat het om: hulp bij het huishouden, rolstoelen, 
en vervoers- en woonvoorzieningen. De Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) stelt burgers centraal 
en daarom wordt veel belang gehecht aan hun oordeel 
over de ontvangen ondersteuning en de geleverde 
prestaties van gemeenten op dit gebied. 

Resultaten onderzoek
Het resultaat van het onderzoek geeft een vergelijkbaar 
beeld als voorgaande jaren. De aanvraagprocedure is 
gewaardeerd met gemiddeld een 7,8 (2011: 7,9, 2010: 
7,8), de hulp bij het huishouden met een 7,5 (2011: 7,6, 
2010: 7,6), de Wmo-hulpmiddelen met een 7,8 (2011: 
7,4, 2010: 7,5). 

Meer informatie over dit onderzoek en het complete 
onderzoeksrapport vindt u op www.heemstede.nl.

Telefoonnummer: 14 023

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

Publieksbalie: 
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/Burgerlijke 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: 
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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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

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

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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work
shop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht 
bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade Luifel  Herenweg 96  Postbus 
578  2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 
24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

Email: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Gratis het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

KIES 
Training voor kinderen van gescheiden ouders 

Op woensdag 3 oktober start de volgende 
KIES training. KIES (Kinderen In een 
Echtscheidings Situatie) is een spel- en 
praatgroep voor kinderen, gericht op het 
verwerken van de scheiding. Soms is de 
scheiding net uitgesproken, soms is dat al 
een aantal jaren geleden gebeurd. Tijdens 8 
bijeenkomsten van 1 uur komen aan de hand 
van creatieve opdrachten, praten en spel, 
thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en 
achteraf een evaluatiebijeenkomst. De 
training vindt plaats in Heemstede. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deelname. 

Eerder dit jaar vond de eerste Heemsteedse KIES 
training plaats op het CJG Heemstede. 

De kinderen die aan de groep hebben deelgenomen 
waren erg enthousiast. Ze gaven aan er zeker wat aan 
gehad te hebben en vonden de spelletjes erg leuk. 
Volgens de ouders zijn hun kinderen door de training 
vrolijker geworden, komen beter voor zichzelf op, 
kunnen makkelijker de draad weer op pakken na een 
bezoek aan de andere ouder en zijn minder vaak boos. 

Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden  
neem dan contact op met Floor van Blitterswijk, 
coördinator CJG Heemstede. U kunt haar telefonisch 
bereiken op (023)  529 19 47 of via  
email fvanblitterswijk@heemstede.nl. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien, kunt 
u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u van 
harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, 
bellen of een email sturen. Er zijn geen kosten voor u 
verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
Email: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 912 uur, wo 1417 uur

Brochure over veilig wonen
Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend 
moeten zijn, maar dat is het niet voor 
iedereen. Elk jaar wordt er in Nederland 
volgens de cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek ongeveer 85.000-90.000 
keer ingebroken. Misschien is het u ook al 
een keer overkomen. En anders kent u vast 
wel iemand die het heeft meegemaakt. 
Ramen en deuren vernield. Waardevolle 
bezittingen zomaar ineens verdwenen. 
Gelukkig kunt u zelf veel doen om inbraak  
te voorkomen.

De gemeente Heemstede biedt u daarom gratis het 
ABC van Veilig Wonen aan. Een zeer toegankelijke 
brochure waarin aan de hand van duidelijke foto’s en 
tekeningen de toegangswegen tot het huis onder 
de loep zijn genomen. Ook wordt uitgelegd welke 
maatregelen u kunt nemen om er voor te zorgen dat 
het voor inbrekers beduidend moeilijker wordt uw 
woning binnen te komen. Aanpassingen die er veelal 
voor zorgen dat ze uw woning links laten liggen. U 
kunt de brochure afhalen in de hal van het Raadhuis 
of downloaden via www.heemstede.nl (onder 
nieuwsberichten).

Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en 
Ringvaart (eigendom Provincie Noord-Holland) 
Tot eind juli 2012 is het fietspad langs de Cruquiusweg 
tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart afgesloten.  
Ter hoogte van de kruising Javalaan/ Cruquiusweg 
wordt fietsverkeer omgeleid via het fietspad langs 
de noordelijke rijbaan van de Cruquiusweg. De 
omleidingsroute staat met borden aangegeven.

Javalaan Eind juli 2012 worden asfalterings
werkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden op de 
Javalaan. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012 
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes 
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te 
verbeteren. Het werk bestaat uit het verhogen van de 
perronband en het aanleggen van speciale tegelrand. 
Hierdoor ontstaat er een gelijkvloerse instap die het 
in en uitstappen van de bus makkelijker maakt. De 
werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Burgemeester Van Lennepweg In verband met 
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester 
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden 
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg  
Koediefslaan  Bronsteeweg  Lanckhorstlaan v.v. De 
werkzaamheden duren tot eind september 2012. 

Veerpontje Park Meermond Op donderdag 19 juli 
2012 is het veerpontje bij Park Meermond uit de vaart. 
De gemeente Heemstede voert dan groot onderhoud 
uit om het bedieningsgemak te verbeteren.  

Werk aan de weg



Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
 Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Vondelkade 5 het doorbreken van een wand 

2012.191  
ontvangen 9 juli 2012 

-  Zandvoortselaan 25A het verbouwen van een 
berging tot woonhuis 2012.190 
ontvangen 4 juli 2012

 
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
 
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Rhododendronplein 1 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.186 
ontvangen 2 juli 2012

-  Rhododendronplein 2 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.187 
ontvangen 2 juli 2012

-  Orchideeënlaan 28 het plaatsen van een dakopbouw 
2012.194 
ontvangen 2 juli 2012

                                                           
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
 
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Ter hoogte van Cruquiusweg 88 en 92, 

Offenbachlaan naast nr. 16, Vrijheidsdreef, ter hoogte 
van Overboslaan 32, Dr. J. Thorbeckelaan naast nr. 67 
en in het Groenendaalse bos: Torenlaan, Kastanjelaan 
bij Torenlaan, Vrijheidsdreef bij ingang bos, achter 
vrijheidsbeeld en Burg. Van Rappardlaan het kappen 
van 16 bomen in de openbare ruimte 2012.188 
ontvangen 9 juli 2012

-  Tegenover Ir. Lelylaan 43 het kappen van bomen 
2012.189 
ontvangen 5 juli 2012

-  L. van Wijkplein 5 het kappen van een naaldboom 
2012.192 
ontvangen 2 juli 2012

 
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
 
 
 
 
 

Meldingen
Sloopmelding
-  W. Denijslaan 25 het verwijderen van asbest 2012.006 

ontvangen 6 juli 2012
 
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 19 juli 2012 
van 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). 
 
Starten uitgebreide procedure voor  
wijzigen monument, bouwen en  
afwijken bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor wijzigen monument, 
bouwen en afwijken bestemmingsplan te verlenen:
 
-  Herenweg de Overplaats het plaatsen van een 

kunstwerk op de plek van de voormalige theekoepel 
WABO-2012.099

 
Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf  19 
juli 2012 gedurende 6 weken van 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 aan het Raadhuisplein 1. 
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 13 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Herenweg 89 het plaatsen van een carport 2012.172
-  W. Denijslaan 25 het plaatsen v.e. dakkapel op het 

voor- en achterdakvlak 2012.167
 
Omgevingsvergunning voor kappen
- Franz Leharlaan het kappen van een wilg 2012.175
-  Blekersvaartweg 33 het kappen van een conifeer 

2012.181
 
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Camplaan 21 het uitbreiden van een woonhuis 

2012.121
 

De vergunningen liggen vanaf 19 juli 2012 van 
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 :’ Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’.
 
-  Cruquiusweg 33 realisatie van een aardgasvulstation 

voor motovoertuigen en het plaatsen van een 
aardgas afleverzuil 2011.122

 
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 19 juli 2012 
van 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 30 augustus 2012 worden ingediend.  
Zie : ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’.
 
Ontheffing bouwbesluit
Op 12 juli 2012 hebben wij ontheffing van artikel 8.4 
lid 1 van het Bouwbesluit verleend voor het verrichten 
van inpandige bouw- en sloopwerkzaamheden in een 
supermarkt voor het perceel Zandvoortselaan 169. 
Voor de volgende werktijden is ontheffing verleend: 
Vrijdag 17 augustus 2012 van 19.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 18 augustus van 17.00 tot 23.00 uur
Zondag 19 augustus van 07.00 tot 21.00 uur
Maandag 20 augustus  van 06.00 tot 07.00 uur en  

van 19.00 tot 21.00 uur
Dinsdag 21 augustus  van 06.00 tot 07.00 uur en  

van 19.00 tot 21.00 uur
Woensdag 22 augustus  van 06.00 tot 07.00 uur en  

van 19.00 tot 21.00 uur
Donderdag 23 augustus  van 06.00 tot 07.00 uur en  

van 19.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 24 augustus  van 06.00 tot 07.00 uur en  

van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 25 augustus van 06.00 tot 21.00 uur
Zondag 26 augustus van 06.00 tot 21.00 uur
 
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 
Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’.

Beleid omgevingsvergunning 
Afwijken bestemmingsplan ten behoeve van bed & breakfast

Bij besluit van 10 juli 2012 heeft het college ‘Beleid 
omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 
ten behoeve van bed & breakfast’ vastgesteld. In dit 
beleid zijn de criteria vastgelegd in welke situatie 
wordt meegewerkt aan de verlening van een 
omgevingsvergunning voor een afwijking van het 
bestemmingsplan voor het realiseren van een bed 
& breakfast. Een bed & breakfast is een voorziening 
gericht op het bieden van de mogelijkheid tot 

overnachting en het serveren van ontbijt als 
ondergeschikte toeristisch-recreatieve activiteit aan 
maximaal 8 personen. Onder een bed & breakfast 
voorziening wordt niet verstaan overnachting, 
noodzakelijk in verband met het verrichten van 
tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/
of arbeid.
 

Dit beleid treedt 8 dagen na bekendmaking in 
werking, dat wil zeggen vanaf 27 juli 2012. Het 
beleid ligt gedurende 12 weken ter inzage op het 
gemeentehuis. Het beleid is na de inwerkingtreding 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via 
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.



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 
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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Aardgasvulstation Cruquiusweg
Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning 

Uitschrijvingen GBA

Wijziging CAR-UWO

Bekendmaking
Ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 
2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat met 
ingang van donderdag 19 juli 2012 gedurende zes 
weken ter inzage ligt de op 10 juli 2012 verleende 
omgevingsvergunning voor de voor de bouw van 
een aardgasvulstation grenzend aan het bestaande 
onbemande tankstation van Esso Nederland aan 
de noordzijde van de Cruquiusweg en het afwijken 
van het bestemmingsplan. IDN: NL.IMRO.0397.
OVcruquiusaardgas-0201.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 

de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Degenen, die tijdig hun zienswijze bij het college naar 
voren hebben ingebracht en belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten in een 
eerder stadium geen zienswijze naar voren te hebben 
gebracht, kunnen van vrijdag 20 juli tot en met 
donderdag 30 augustus 2012 beroep indienen. Dit 
kan bij de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en in 
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener; 
- dagtekening; 
-  omschrijving van het besluit waartegen het beroep 

zich richt; 
- de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd. Als er beroep wordt ingesteld, 
dan kan tevens een verzoek om een voorlopige 
voorziening (schorsing) worden ingediend bij de 
sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem, 
wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de 
betrokken belangen, vereist. 

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
sector bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem. Voor 
nadere informatie over het besluit kunt u zich tot de 
heer A. Borg, tel. (023) 548 57 48 wenden.

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 persoonsgegevens (GBA). Dit 
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op 
dat adres staat ingeschreven. 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 
besloten de volgende personen per 25-06-2012 met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

- S.O. Morris, geboren 29-07-1988, Korhoenlaan 64
-  E.J. Wassenaar, geboren 14-05-1960, P/a Paulus 

Potterlaan 1

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
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).

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen.  
 

De CAR-UWO omvat de arbeidsvoorwaarden voor 
ambtenaren van de gemeente. 
Per 1 januari 2012 respectievelijk 1 april 2012 zijn de 
salarissen aangepast met 1%. De wijzigingen treden 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 
respectievelijk 1 april 2012 in werking.  

De wijzigingen voor de CAR-UWO liggen gedurende 
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De CAR-
UWO is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl 
onder ‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via 
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.




