
Heemstede - Iedereen zingt wel 
eens, met de radio mee of zo-
maar in gedachten. Ook zingen 
in een koor wordt steeds popu-
lairder. Casca heeft twee koren: 
één oefent op de woensdagmor-
gen en één op de donderdag-
avond. Op het donderdagavond-
koor zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Een avond per week lekker zin-
gen: iedereen kan het, u hoeft er 
geen zangervaring voor te heb-
ben. Er is een breed repertoi-
re: musicalsongs, jazz, populair, 
lovesongs. Soms Nederlands-
talig, maar ook Engels, Duits, 
Spaans en zelfs Portugees. De 
afgelopen jaren stonden op het 
programma nummers van Bet-
te Midler, Leonard Cohen, El-
la Fitzgerald, U2, Boudewijn de 
Groot,Karin Bloemen om maar 

enkele voorbeelden te noemen. 
Komend seizoen zullen uiteraard 
weer nieuwe nummers worden 
ingestudeerd. Alles wordt vier-
stemmig gearrangeerd door de 
41-jarige enthousiaste dirigent 
Peter Cammermans. Hij speelt pi-
ano en weet als dirigent iedereen 
enthousiast te maken en te coa-
chen als koorlid. Omdat het koor 
geen indeling in stemsoorten 
(alt, sopraan enz.) kent, ontstaat 
een verrassend en veelzijdig 
geluid met veel klankkleur. Je 
hoeft geen auditie te doen of 
muziek te kunnen lezen. Het be-
langrijkste is enthousiasme en 
het plezier van met elkaar zin-
gen. Donderdag 12 september 
start het nieuwe seizoen en kunt 
u meezingen op de Molenwerf-
slaan 9 (gebouw kinderopvang 

Molenwerf) van 20.00 tot 22.00 
uur. Meer informatie of aanmel-
den kan ’s ochtends bij de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
telefonisch  via nr. 023-548 38 28 
kies 1 of via www.casca.nl.
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Aanbiedingen slagerij Van der Werff
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Zomerfoto =
win een

zomerboeket
Inspiratie? water, tuin, boot, 
schaduw, koel drankje, etc.

redactie@heemsteder.nl

Kom zingen bij het Cascakoor ‘Cascado’

De Heemsteder gaat uit kamperen
Heemstede – De zomer is in het 
land! De vakanties zijn begon-
nen en wie daar zijn zinnen op 
had gezet, waaiert uit. Een reis 
naar een ver land of bergwande-
len in de Alpen. Wekenlang ge-
nieten aan een van de Europe-
se costa’s of lekker weg in ei-
gen land. Maar... Wist u dat er 
ook vakantievierders zijn die nét 
een dorpje verderop gaan? Ze 
komen uit de buurt en houden 

van hun leefomgeving, hun ei-
gen streek is ze lief! We kijken er 
helemaal niet gek van op want 
Heemstede, Vogelenzang, Bloe-
mendaal en Zandvoort zijn ook 
zeer fraaie gemeenten midden 
in het groen. Vakantie vieren hier 
is echt geen straf. Sterker nog: 
het is fantastisch. Je kunt hier uit 
de voeten met bos, duin, strand, 
de kustplaatsen en het bruisen-
de Haarlem. Een fijne, relaxte 

vakantie is binnen handbereik. 
Bart Jonker van de Heemsteder 
bezocht een paar mooie cam-
pings in de omgeving en sprak 
met enthousiaste kampeerders. 
Lees er over in deze Heemsteder.
De Heemsteder wordt in de zo-
mermaanden trouwens bezorgd 
op de campings ‘de Lakens’ in 
Bloemendaal en camping Voge-
lenzang. Dus ook de Heemsteder 
gaat uit kamperen!

De Familie Van Pijst volgt het Heemsteedse nieuws op ‘Het Helmgat’ in Bloemendaal.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

www.brantjeswijn.nl

Comfortabel 
       en efficiënt wonen

alles van dak tot kelder in één hand

  sanitair 
complete badkamer en toilet,  
ook ergonomisch sanitair

  verwarming 
installatie en onderhoud van  
CV- en verwarmingsinstallaties

  energiebesparende 
maatregelen 
zoals zonnepanelen, zonneboilers  
en warmtepompen

  dakwerkzaamheden 
dakbedekking, dakpannen, lood-  
en zinkwerken, dakonderhoud, 
hemelwaterafvoer 

   loodgieterswerk 
gas- en waterinstallaties,  
rioleringswerken, hemelwater

  overige  
elektrawerk, schilderwerk, stuc- 
werk, timmer- en aannemerswerk 
regelen wij ook voor u!

Vosse Moderne Installatietechniek
Kerklaan 9     2101 HK Heemstede
telefoon 023 - 528 68 02
email  info@vosse.nl  
internet www.vosse.nl

complete badkamers

dakwerkzaamheden 
& zonnepanelen centrale verwarming

loodgieterswerk

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

t

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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GRATIS

Spiesjes
van verse

kippendijtjes

Nieuwbouw
voor starters

Regio - Ter hoogte van de 
kruising Westelijke Rand-
weg en Leidsevaart wordt 
het nieuwbouwproject STACK 
ontwikkeld.
Dit project is interessant van-
wege een compleet nieuw 
- niet eerder op de markt 
vertoond - concept.
In STACK koop je geen stan-
daard woning, je koopt ‘he-
lemaal af’, naar eigen wens. 
Starters zijn de doelgroep.
Meer informatie hierover op 
www.STACKhaarlem.nl.
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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 worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
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stemming van de uitgever!
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Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – Zondag  21 juli gaat 
dr. G. Heitink (Bennebroek) 
de dienst voor van Trefpunt 
Bennebroek. Locatie is Ako-
nietenplein 1. Er is tevens 
crèche. De dienst vangt aan 
om 10.00 uur.

Kerkdiensten

Zomerfoto:
heli op de pioenroos

Heemstede - “In  mijn tuin staat een pioenroos. Plots landde daar een helicopter…”, begint Maren-
ka Groenhuijzen haar mail. Gelukkig bedoelde ze er een libelle mee, die zeker gelijkenis heeft met 
een heli. “Gelukkig bleef het dier lang stilzitten, zodat ik het beeld kon vastleggen.” Met deze prach-
tige opname maakt Marenka kans op een zomerboeket. Heeft u ook een Zomerfoto waar we blij van 
worden? Mail die naar de redactie: redactie@heemsteder.nl. Aan het einde van deze maand volgt 
de uitslag.

Spoorwegovergang ‘Laantje van Alverna’:
kijk eens naar de feiten

Ik zie met toenemende verbazing recente uitlatin-
gen van wethouders en raadsleden met betrek-
king tot de overweg ‘Laantje van Alverna’. Er wordt 
door een van de betrokken wethouders aangege-
ven dat een ‘zuivere discussie’ heeft plaatsgevon-
den. Bij mijn weten kan een discussie pas zuiver 
gevoerd worden als van de feiten wordt uitgegaan. 
Ik heb vernomen dat bij het besluit tot sluiting van 
de spoorwegovergang is meegenomen dat er her-
haaldelijk ongevallen hebben plaatsgevonden op 
deze spoorwegovergang. Ik woon ruim 20 jaar in 
de Geleerdenwijk en bij mijn weten heeft slechts 
één ongeval (het ongeval met de auto in 2010) 
plaatsgevonden. Van herhaaldelijke ongevallen 
met fi etsers en voetgangers is mij niets bekend. 
De andere betrokken wethouder verwijst naar 
‘veiligheid voorop’ als argument voor sluiting van 
de overweg. Als er echter naar de laatste 20 jaar 
wordt gekeken naar de spoorwegovergang en het 
frequente gebruik door wandelaars en fi etsers uit 
Heemstede en omgeving kun je niet concluderen 
dat de overgang onveilig is. Integendeel. Wel is de 
overweg de laatste tijd slecht onderhouden en kan 
dit mogelijk invloed hebben gehad op het ongeval 
met de auto. Ik heb de gemeente herhaaldelijk op 
de  slechte staat van onderhoud van de spoorweg-
overgang gewezen. Naar ik begrepen heb is dit 
onder beheer bij Prorail. Ik heb vernomen dat re-
cent een auto door deze slechte staat klem heeft 
gezeten op de overweg. Pas hierna en zeer recent 
is het wegdek van de overweg gerepareerd. 
Voorts wordt door de wethouder aangegeven dat 

bewoners in de omgeving ‘een paar honderd me-
ter’ moeten omrijden indien de overweg wordt ge-
sloten. Ik heb de afstand hiervan gemeten en deze 
is 1,5 km en voor mensen die weer terug naar huis 
willen keren via deze weg: 3 km. Voor wandelaars 
kan dit 45 minuten omlopen betekenen. 
Er wordt tevens gewezen op de hoge kosten van 
een beveiligde overgang. Ik pleit echter, naar mijn 
indruk mede namens vele andere bewoners in 
Heemstede en gebruikers van de spoorwegover-
gang en ondersteund door de Fietsers/ en wande-
laarsbond, voor het openhouden van een voetgan-
gers/fi etsers overgang Leidsevaartweg-Boekenro-
deweg zoals deze ook aanwezig is bij de overgang 
van de Leidsevaartweg naar het Landgoed Ley-
duin. Daarvoor is als aangegeven geen dure be-
veiligde overgang nodig maar slechts een aanpas-
sing aan het hek.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, wordt de spoor-
wegovergang al ruim 40 jaar gebruikt door veel 
Heemstedenaren.  Het is ook een logische ver-
volgroute na de Geniebrug op weg naar sportvel-
den, scholen, strand en natuur in de omgeving. Er 
is uiteindelijk gekozen om een onderzoek te doen 
naar het openhouden van de overgang voor fi et-
sers en wandelaars. Ik denk een verstandige be-
slissing. Hierbij kunnen de zuivere feiten worden 
bekeken en komt een oplossing die recht doet aan 
alle gebruikers van de overgang binnen handbe-
reik. Zeker als het gemeentebestuur opkomt voor 
de belangen van al haar inwoners. 
F. Koene, Heemstede
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Cursus Tekenen 
en schetsen
(7-9 jaar)

Heemstede - Met een hoofd 
vol ideeën en een papier voor je 
neus weet je wel wat, maar niet 
hoe je het moet tekenen. Waar 
ga je beginnen? Welke hulpmid-
delen zijn er? Hoe maak je iets 
dat net echt lijkt? De kinderen 
leren via allerlei onderwerpen te 
schetsen en van die schets een 
tekening te maken. Soms ge-
bruiken we kleur in de vorm van 
potlood of krijt. 
De cursus Tekenen en schetsen 
voor jongens en meisjes van 7, 8 
of 9 jaar van 12 lessen start op 
vrijdag 20 september van 16.00 
tot 17.30 uur bij Casca in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Je kunt je voor deze cursus nu 
al opgeven of informatie aan-
vragen. Dat kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 keuze 1 of via 
www.casca.nl.
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Ik ga op reis en neem mee…

Zonder lekker boek geen vakantie

Voor de hand ligt om te zeggen: 
de nieuwe Dan Brown,’ Inferno’, 
die schijnt erg in trek bij de man-
nen. En ma dan, is er zoiets als 
een top 10 voor vrouwen? Ja-
wel, hoor, maar vreemd genoeg 
prijkt bovenaan die lijst:  ‘En uit 
de bergen kwam de echo’, de 
laatste van Khaled Hosseini, wat 
toch een verhaal lijkt voor ieder-
een. En hoe zit het met de zo-
genaamde Chicklit en wat lezen 
de kinderen, en willen we über-
haupt wel het nieuwste van het 
nieuwste mee op reis? 
“Nee hoor, dat hoeft beslist niet”, 
vertelt Willeke van der Meer van 
boekhandel Blokker. “Mensen 
kopen ook boeken van vorige 
seizoenen. Goede titels, waarvan 

ze zeggen: die heb ik toen niet 
gelezen en dat boek was destijds 
’n beetje duur en nu zijn ze ver-
krijgbaar in mid-price. Veel men-
sen komen sowieso pas in de va-
kantie toe aan lezen, maar dan 
verheugen ze zich juist enorm op 
een lekker boek om ongestoord 
in weg te dromen.”
Bij boekhandel Blokker merken 
ze wel degelijk dat de vakantie 
is aangebroken. Veel gezinnen 
in de winkel en stijgende ver-
koopcijfers, volgens de mede-ei-
genaar van de boekwinkel. “Wat 
zo leuk is, de klanten vragen veel 
vaker dan normaal om advies. 
Ze willen een goed boek en in-
formeren naar onze voorkeuren. 
Dat is echt anders dan in die an-

Heemstede –  De schooldeuren zijn sinds een week gesloten 
en veel gezinnen liggen al ergens aan een buitenlands strand. 
Voor de uitstellers – nog veel te mooi hier – blijft straks het di-
lemma: wat neem ik mee op reis. Onderzoek wees onlangs uit 
dat we naast attributen als vakantiekleding en toiletspullen de 
laptop of tablet inpakken. Direct gevolgd door het o zo onmis-
bare leesvoer. Een boek, de traditionele papieren versie, maar 
ook de steeds populairdere digitale variant. En dan het liefst 
meerdere boeken. Stel je voor dat je ‘m in één ruk uitleest, of 
nog erger, dat ie tegenvalt. Want voor veel mensen is het geen 
vakantie zonder lekker boek. Wat gaat het worden in de zo-
mer van 2013?

dere toptijd, met de feestdagen. 
Dan komen ze met een lijstje en 
daar moet er eentje uit gekozen 
worden. Nu hebben ze zoiets, ik 
ga op vakantie lekker doen waar 
ik zin in heb en daar hoort lezen 
bij.”

Vakantietoppers
Wat kunnen de vaklui van Blok-
ker de mensen aanraden? Wille-
ke: “ ‘Ventoux’ van Bert Wagen-
dorp  is zo’n boek waar alles in 
zit: vriendschap, een sterfgeval, 
verloren jeugd en veel humor.  
En niet alleen leuk voor men-
sen die van wielrennen houden, 
integendeel zelfs. En dan nog 
natuurlijk, mijn favoriet: ‘Sto-
ner’ van John Williams, dat is zo 
prachtig geschreven, geen spec-
taculair avonturenrelaas, maar 
zeer boeiend neergepend.”
Als we het over een echt feel-
good boek hebben, dan heeft 
mede-eigenaar Arno Koek een 
aanrader: ‘De onwaarschijnlijke 
reis van Harold Fry’, geschreven 
door Rachel Joyce. Twee vrien-
den zoeken elkaar op, want een 
van beiden is ziek en gaat bin-
nenkort sterven. De ander be-
sluit om naar hem toe te lopen, 

Heemstede - Het Heemsteed-
se Hageveld College maakte za-
terdag 6 juli kennis met golfsur-
fen. In totaal deden 32 leerlin-
gen mee aan de speciale clinic 
die via tussenkomst van Sport-
service Heemstede-Zandvoort in 
buurgemeente Zandvoort werd 
aangeboden. De leerlingen had-
den zich aangemeld bij vakdo-
cent lichamelijke opvoeding Ma-
rieke Schaap. Firstwave Surf-
school verzorgde de beide cli-
nics. Het Zandvoortse Wim Ger-
tenbach maakte eerder al een 
proefles golfsurfen.
 

Hageveld College ‘golfsurft’ 
tijdens Sporthackers project

Sporthackers
Het project Sporthackers geeft 
de leerlingen de kans om ken-
nis te maken met sporten die 
zij over het algemeen niet da-
gelijks zullen beoefenen. De 
sporten sluiten aan bij de wen-

sen van de scholen en leerlin-
gen.
Het project wordt georganiseerd 
door Sportservice Heemstede-
Zandvoort, op verzoek van de 
gemeenten Zandvoort en Heem-
stede.

1000 kilometer wandelen wel te 
verstaan. Ondanks het thema, 
een boek waar je blij van wordt, 
volgens Koek.
Als pa en ma dan eindelijk op 
het zonnebedje liggen, willen ze 
natuurlijk niet meteen gestoord 
worden door de kinderen. Wille-
ke: “Voor de 7 tot 9-jarigen is er 
de populaire serie van Geronimo 
Stilton waar kinderen dol op zijn. 
Natuurlijk de boeken van Car-
ry Slee en de series van ‘Het le-
ven van een loser’ van Jeff Kin-
ney voor jongens  en ‘Dagboek 
van een muts’ van Rachel Renée 
Russell voor de meisjes.”
 Heb je een hockeymeid? Ga niet 

op reis zonder een van de boe-
ken van Barbara Scholten. 
Tot slot is er in de categorie thril-
lers enorm veel op de markt: 
“Deze groep wil vaak wél de al-
lernieuwste: van Dan Brown, 
Nesbö, le Carré, Nicci French of 
Baldacci”, aldus Willeke van der 
Meer. “Als de mensen er zelf niet 
uitkomen, helpen we graag met 
het vinden van het perfecte va-
kantieboek. “
Doe er uw voordeel bij, want je 
moet er toch niet aan denken 
om zonder lekker boek te zitten. 
Dat zou pas een echte horrorsto-
ry zijn.
Mirjam Goossens

Kruising Herenweg/Rijnlaan.

Herenweg weer open vanaf 
zaterdagmiddag 20 juli
Heemstede - De werkzaamhe-
den aan de Herenweg zijn bijna 
afgerond. Het kruispunt Heren-
weg-Rijnlaan wordt nog voor-
zien van een nieuwe asfaltde-
klaag, de belijningen worden 
aangebracht en de verkeerslich-
ten worden geïnstalleerd. Daar-
na gaat op 20 juli rond 17.00 uur 
de Herenweg weer open en kan 
men gebruik maken van een ge-
heel vernieuwde weg. Hiermee 
komt een einde aan een perio-
de van verkeershinder en andere 
ongemakken.

De Herenweg wordt sinds 2011 
in 4 fasen opnieuw ingericht en 

verkeersveiliger gemaakt. Er zijn 
vrijliggende fietspaden, nieuwe 
parkeerstroken en oversteek-
plaatsen gemaakt en het asfalt 
is vervangen. De eerste twee de-
len (vanaf de grens met Haar-
lem tot en met de rotonde bij de 
Kerklaan) werden in 2011 en be-
gin 2012 aangepakt. De uitvoe-
ring van de derde fase (tussen 
Kerklaan en Rijnlaan) is gestart 
op 18 februari en eindigt 20 juli 
aanstaande.

Het is nog niet bekend wanneer 
de uitvoering van fase 4 (vanaf 
kruising Herenweg-Rijnlaan tot 
grens Bennebroek) plaatsvindt.





Heemstede - Weekblad Elsevier 
publiceert jaarlijks een overzicht 
van alle Nederlandse gemeen-
ten en stelt daarin vast waar 
het goed wonen is. Heemstede 
neemt van de 408 gemeenten in 
Nederland de 5e plaats in op dit 
overzicht. In het jaar 2009 stond 
Heemstede nog op plaats 17. On-
der andere door een wat andere 
onderzoeksopzet is nu een ho-
gere plaats bereikt. Jaarlijks re-
ageren verschillende gemeen-
ten die er slechter vanaf komen. 
De klagers trekken onderzoeks-
gegevens dan in twijfel of bewe-
ren dat knelpunten intussen zijn 
opgelost. Heemstede heeft zeker 
geen reden tot klagen en zal zich 
ook de komende jaren kunnen 
handhaven op een mooie positie. 
Rozendaal in Gelderland is als 
beste gemeente uit het onder-
zoek gekomen en onze buurge-
meente Bloemendaal neemt een 
7e positie in. Haarlem staat met 
plaats 99 nog net in de top hon-
derd. Zandvoort moet genoegen 
nemen met de 127e plek.
Waarom Heemstede niet nog 
hoger staat ligt volgens het on-
derzoek ondermeer aan de ma-
tige rust, ruimte en verkeersvei-
ligheid en de slechts als redelijk 
gekwalificeerde openbaar ver-
voer mogelijkheden. In het on-
derzoek zijn ook de woonlas-
ten meegenomen. Hieruit blijkt 

dat Heemstede in de kopgroep 
zit waar het deze lasten betreft. 
Voor een referentiepand met mi-
nimaal 2 bewoners betaalt men 
in Heemstede volgens de on-
derzoekers gemiddeld 805 euro. 
Het landelijke gemiddelde aan 
woonlasten is 681 euro en de 
laagst genoteerde woonlast, 508 
euro, betaalt men in Bunscho-
ten. Blaricum spant de kroon 
met 1136 euro aan woonlas-
ten gevolgd door Bloemendaal 
met 1061 euro. De indruk ont-
staat dat Heemstede een onveili-
ge gemeente is waar het de ver-
keersveiligheid betreft. Of de in-
woners verkeersonveiligheid ook 
zo ervaren is lastig vast te stel-
len. Feit is wel dat ook in 2009 al 
uit het onderzoek bleek dat het 
met de verkeersveiligheid slecht 
was gesteld.

Aan de vaststelling dat Heem-
stede matig scoort op het punt 
van rust en ruimte is weinig te 
veranderen. Een verdere stijging 
op de ranglijst is mogelijk door 
de verkeersveiligheid verder 
te verbeteren en de scoren op 
het punt van algemene overlast 
op te krikken van redelijk naar 
goed. Het zij opgemerkt, het is 
maar een lijstje en aardig om te 
weten dat wonen in Heemstede 
zo slecht nog niet is.  
Eric van Westerloo

 
06   de Heemsteder  •  17 juli 2013

Vlooienplaag, een serieus probleem
Het Dier Medisch Centrum
schiet u te hulp deze zomer

Regio - Nu eindelijk het mooie 
weer is aangebroken speelt voor 
veel honden en katten weer een 
hinderlijk probleem op: vlooien! 
Zeker nu de vakantieperiode is 
aangebroken gebeurt het maar 
al te vaak dat vakantiegangers 
worden ‘getrakteerd’ op een on-
prettige thuiskomst. Besprongen 
worden door de vlooien is iets 
wat je niet snel vergeet. Als uw 
hond of kat vlooien heeft, liggen 
er vaak overal in huis eitjes en 
poppen (de voorstadia van vlooi-
en). Door de  plotselinge trillin-
gen van het openen van de deur 
en de voetstappen op de vloer 
komen deze poppen in een keer 
massaal uit en wordt u letterlijk 
besprongen.  
Het Dier Medisch Centrum weet 
raad: met een speciale vlooien-
service krijgt u alle hulp bij het 
bestrijden van een vlooienplaag. 
De dieren kunnen kosteloos 
worden opgenomen in de kli-
niek zodat het huis goed onder-
handen kan worden genomen. 
Intussen zorgen de assistenten 
uw huisdier(en) vlooivrij wor-
den. Daarnaast krijgt u voorlich-

ting over de verschillende soor-
ten producten waarmee u vlooi-
en kunt bestrijden. Een vlooien-
plaag is een serieus probleem 
dat goed en grondig aange-
pakt moet worden. Vlooien zor-
gen voor huidproblemen bij dier 
en mens en zijn de overbrengers 
van de lintworm. Daarom is een 
effectieve bestrijding van groot 

belang. Het Dier Medisch Cen-
trum heeft ruime kennis en kun-
de over vlooienbestrijding! Is uw 
belangstelling gewekt?
Neem dan contact op met Dier 
Medisch Centrum Kennemer-
land in Velserbroek, telefoon 
023-538 44 44 of Dier Medisch 
Centrum Beverwijk, telefoon 
0251- 254 254. 

Cadeautje van de Bibliotheek:
ruim 50 e-books voor op vakantie
Heemstede - De Bibliotheek 
geeft iedereen tijdens de 
aankomende vakantieperio-
des een cadeautje: de Vakan-
tieBieb-app waarmee ruim 
50 populaire e-books te le-
zen zijn. De app is te vinden 
in de App Store en de Goog-
le Play Store en te downloa-
den op tablet en smartphone. 

Voor de komende vakantieperio-
des tot eind dit jaar wordt via de 
app een nieuwe selectie e-books 
beschikbaar gesteld. Het aanbod 
varieert van thrillers en (jeugd)
romans tot waargebeurde en 
korte verhalen. Op de lijst staan 
boeken van o.a. Harlan Coben, 
Jan Wolkers, Charles den Tex, Es-
ther Gerritsen en Siska Mulder. 
Het boekenaanbod is onbeperkt 
beschikbaar, totdat de betreffen-
de vakantieperiode voorbij is.

Voor leden én niet-leden
van de Bibliotheek
De dienst is bedoeld voor alle le-
den van de Bibliotheek, maar ook 
niet-leden kunnen de e-books 
lezen. Het enige dat de lezer 

moet doen is de app downloa-
den, de boeken ophalen en zich 
eenmalig registreren. De gebrui-
ker kiest een aantal e-books, die 
in een virtuele boekenkast ko-
men te staan. Een internetver-
binding voor het lezen van de-
ze e-books is na het downloaden 
niet meer nodig, dus ideaal voor 
de vakantie! 

Beschikbaar tijdens vakanties
Tijdens de zomer zijn meer dan 
50 e-books beschikbaar. In de 
herfstvakantie (inclusief de Kin-
derboekenweek) en de kerstva-
kantie zijn er 15 titels te lezen. 

De beschikbaarheid rondom va-
kantieperiodes op een rij:
Zomervakantie: t/m 31 augus-
tus 2013
Herfstvakantie: 30 september 
t/m 27 oktober 2013 
Kerstvakantie: 9 december 2013 
t/m 5 januari 2014

Kijk voor meer informatie over 
deze dienst op www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl en op 
www.vakantiebieb.nl.

Uw artikel d.d. 10 juli j.l. ‘Overtuin terug bij Huis te Manpad’ trof 
mij.
Zoals Stichting Huis te Manpad de historische buitenplaats in 
stand houdt en nu ook de Overtuin van Stichting Nelis en Van Dril 
aankoopt is een geweldig Initiatief, dat het Huis te Manpad weer 
als van ouds compleet maakt. Hiermee heeft Heemstede een pa-
rel in huis die geregeld opengesteld is voor het publiek.
Men vindt er onder andere een slangenmuur in de moestuin met 
bijzondere fruitbomen. Ook de doorkijk van de Leidsevaart naar 
het huis en de beelden zijn zeer fraai. Nu het jaarlijks zo mooi zij-
nde bollenveld gelegen aan de Herenweg achter het Groenen-
daalsebos tot aan de Kadijk eigendom is geworden van de Stich-
ting Huis te Manpad, is ook het gebruik voor bollenteelt gegaran-
deerd. Zo behouden wij iets wat zeer velen onder ons dierbaar is.
J.C.M. Sijm, Heemstede.

INGEZONDEN

Overtuin Huis te Manpad, in beeld gebracht door de
Heemsteedse Kunstschilder Adriaan van Noort (Kees).

Op vakantie 
met het 

Rode Kruis
Heemstede - Voor diverse 
mensen is het niet meer mo-
gelijk om zelfstandig op va-
kantie te gaan vanwege een 
chronische ziekte, handicap 
of ouderdom. 
Het Haarlemse Rode Kruis 
organiseert van 2 t/m 7 sep-
tember een week naar vakan-
tieboerderij De Imminkhoeve 
te Lemele.  De accommoda-
ties is volledig aangepast. 
Gasten worden begeleid door 
vrijwilligers.

Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Gasten betalen voor 
de Imminkhoeve een bijdra-
ge van 397,50 euro. De prijs 
is exclusief annuleringsver-
zekering en 45,00 euro ver-
voerskosten; het Haarlemse 
Rode Kruis betaalt een ge-
deelte vanuit eigen middelen. 
Kunt u niet meer zelfstandig 
op vakantie (bent u woon-
achtig in de gemeente Bloe-
mendaal, Bennebroek, Haar-
lem of Heemstede) en heeft 
u interesse in een vakantie-
week met het Rode Kruis? 
Neemt u dan contact op 
met het Rode Kruis Haar-
lem e.o.; dit kan telefonisch 
op 5411615 (maandag, dins-
dag en donderdag van 09.30 
– 14.00 uur).

Vijfde plek in overzicht Elsevier 

Nog steeds goed 
wonen in Heemstede
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Spoorwegovergangen in Heemstede:
Denk aan het tafelzilver

Dit jaar vieren we het 100-jarig bestaan van Wan-
delbos Groenendaal. Destijds in 1913 door een vi-
sionaire burgemeester, Van Lennep, aangekocht. 
Niet alleen om de Heemstedenaren en andere 
bewoners van de regio te laten genieten van het 
groen, maar ook met de gedachte dat hierdoor 
de woonkwaliteit en aantrekkelijkheid van Heem-
stede als woon- en werkplaats zouden toenemen. 
Dat rechtvaardigde een grote investering van de 
gemeente destijds, die unaniem door de gemeen-
teraad werd goedgekeurd.
Kom hier in 2013 nog maar eens om. De binnen-
duinrand ten westen van Heemstede is een prach-
tig wandel- en fietsgebied dat door veel  Heem-
stedenaren wordt gebruikt om te recreëren.  Voor 
VVD en CDA is dat blijkbaar niet belangrijk. Zij wil-
len ProRail de mogelijkheid geven om de – nu nog 
– onbewaakte overgangen af te sluiten. Hierdoor 
wordt dit gebied vanuit de Heemsteedse wijken 
veel minder goed bereikbaar. Juist de kwaliteiten 
die de westkant van Heemstede tot zo’n aantrek-

kelijke woongemeente maken worden hiermee 
teniet gedaan. In plaats van zich te beijveren voor 
veilige overgangen én behoud van de bestaande 
toegangen tot de binnenduinrand – wat mijns in-
ziens het belang is van de Heemstedenaar -  ver-
schuilen deze partijen zich achter belangen van 
derden zoals ProRail. Investeringen in veilige over-
gangen worden als ‘onverantwoorde uitgaven’ ge-
typeerd.
Van Lennep dacht daar 100 jaar geleden anders 
over. Hij had becijferd dat de investering in een 
groen wandelpark ruimschoots zou worden terug-
verdiend door hogere woningprijzen. En ik ben er-
van overtuigd dat datzelfde ook opgaat voor de 
woningen in de Geleerden- en de Rivierenwijk 
als die goed verbonden zijn met het aanliggende 
landschap.  Ik hoop dat de Heemsteedse gemeen-
teraad zich niet alleen sterk wil maken voor be-
houd van het groen, maar ook voor de toeganke-
lijkheid ervan. 
Leon de Laat, Linge 44, Heemstede.

INGEZONDEN

60 mensen aan de slag met afstand tot arbeidsmarkt

Samenwerken in project 
Katoen Groen en Doen

Zittend: Jan Bauer, voorzitter Raad van Bestuur van de Hartekamp Groep. Staand van links naar rechts: 
Iske ter Haar, Raad van Bestuur RIBW K/AM, Cees Boon, Algemeen Directeur Paswerk, Cees Raaijmakers, 
Raad van Bestuur Heliomare.

Het belangrijkste doel van het 
project is om mensen te bege-
leiden naar begeleid werk of 
een (on)betaalde baan. Bin-
nen het project Katoen Groen 
en Doen worden een tweede-
hands kledingwinkel, een groen-
bedrijf en een klussenbedrijf op-
gezet. Hier krijgen zestig men-
sen met een (grote) afstand tot 
de arbeidsmarkt begeleiding tij-
dens het werk waarbij ze uit-
eindelijk doorstromen naar een 
(on)betaalde baan. Vanuit de 
vier organisaties krijgen cliënten 
de kans om deel te nemen aan 
dit project. Daarnaast kunnen 
Haarlemmers met een WWB- of 
UWV-uitkering die aan het werk 
willen zich aanmelden. Ook wijk-
bewoners zijn van harte welkom; 
als vrijwilliger, als klant of bezoe-
ker en natuurlijk als deelnemer 
aan het project.

Samenwerking is het 
sleutelwoord
Bij Katoen Groen en Doen le-
ren mensen hun mogelijkhe-
den te benutten en te ontwik-
kelen. Mensen werken hier een 
afgesproken periode en het ac-
cent ligt echt op werken, waar-

bij doorstroom naar begeleid 
werk of een (on)betaalde baan 
belangrijk is. Het is dus echt iets 
anders als dagbesteding.  Om 
het project te laten slagen, is een 
goede samenwerking van groot 
belang. Samenwerking tus-
sen de vier partners, met aan-
grenzende projecten (zoals het 
buurtbedrijf Parkwijk), met on-
dernemers uit de buurt én met 
de gemeente Haarlem. 
Binnen het project wordt ge-
zocht naar stageplekken, onbe-
taalde werkplekken en natuur-
lijk naar betaalde banen. De eer-
ste gesprekken zijn hierover al 
gevoerd met de ondernemers in 
Schalkwijk. 

Meer dan een winkel
De tweedehands kledingwinkel 
moet ook een ontmoetingsplek 
worden voor de buurt. Zo kun-
nen mensen die gaan sollicite-
ren maar geen geschikte kle-
ding hebben, hier terecht voor 
een ‘sollicitatiepak’. RIBW K/
AM heeft ervaring met de ‘meta-
morfose’ waarbij mensen uit de 
ingezamelde kleding leuke 
setjes aangemeten krijgen. De 
aanvoer van kleding gebeurt 

Heemstede - Zo’n zestig mensen met een (grote) afstand 
tot de arbeidsmarkt kunnen straks aan het werk bij het pro-
ject Katoen Groen en Doen. Dat is vastgelegd in een samen-
werkingsovereenkomst die is ondertekend door de bestuur-
ders van de Hartekamp Groep (Jan Bauer), Heliomare (Cees 
Raaijmakers), Paswerk (Cees Boon) en RIBW K/AM (Iske ter 
Haar). Deze organisaties bundelen hun krachten en kwali-
teiten in het kader van het voorgenomen besluit om AWBZ- 
functies over te hevelen naar de Wmo en de Participatiewet. 
Het project start per 1 november 2013 vanuit wijkcentrum 
‘Meerwijk Centrum’ in Schalkwijk.

via de vier organisaties en van-
uit Spaarnelanden; bij Katoen 
Groen en Doen zal de kleding 
worden gesorteerd, versteld en 
gestreken. 
Met het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst is 
het startsein gegeven voor het 
project Katoen Groen en Doen. 
De werkzaamheden starten van-
af 1 november 2013 in wijk-
centrum ‘Meerwijk Centrum’ in 
Schalkwijk. 

Senior Teacher Rajita Kulkarni 
uit India komt naar Nederland
Regio - Jarenlang com-
bineerde Rajita Kulkar-
ni haar drukke baan met 
het geven van medita-
tie- en ademcursussen 
voor Stichting Art of Li-
ving. Om nog meer men-
sen te bereiken, gaf ze 
twee jaar geleden na 17 
jaar haar baan als ban-
kier en Vice President 
bij de Citybank van In-
dia op en reist ze nu full 
time over de wereld. Ve-
le cursussen heeft ze ge-
geven aan leidinggevenden in het bedrijfsleven. Daarnaast is ze 
president directeur van het World Forum for Ethics in Business, 
heeft ze de leiding over het scholenprogramma van 240 scholen 
en maakt ze deel uit van de raad van bestuur van werelduniversi-
teit Sri Sri University. In haar vakgebied won de top juriste 17 prij-
zen voor professionele uitmuntendheid. Uit eigen ervaring weet 
ze wat de kracht is van de adem en meditatie en hoe deze bij dra-
gen tot een succesvol, gezond en evenwichtig leven.

In het weekend van vrijdag 26 t/m zondag 28 juli geeft Rajita 
Kulkarni zowel de Art of Breathing cursus als de Sahaj Samadhi 
Meditatie in het Art of Living Centrum Haarlem, Diakenhuisweg 
29. Op loopafstand van Station Haarlem Spaarnwoude; buslijn 2 
vanuit Haarlem, u kunt daar vrij parkeren.

Cursussen
Art of Breathing cursus: vr, za en zo van 10.00-15.00 uur. Infor-
matie en aanmelden: Lisette Sevens, lisette.sevens@aofl.nl , tele-
foon: 06 16 51 95 33.

Sahaj Samadhi Meditatie cursus: vr, za en zo van 19.00-21.00 
uur. Informatie en aanmelden: Wim van Rijswijk, meditation@
aofl.nl, telefoon: 072-5054469 na 17.00 uur.

Een buitenkans om deze cursussen van zo’n ervaren teacher te 
mogen leren. De Sahaj Samadhi geeft nog een verrijking van de 
Art of Breathing. Voertaal is Engels, voor vertaling wordt gezorgd.

Prijs Art of Breathing: 300,- euro. 65+, studenten en bijstand be-
talen 200,-; herhalers betalen de helft. Prijs Sahaj Samadhi: 300,- 
euro. Speciale herhaalprijs is 75,- euro. 

Combinatieprijs: 500,- euro. Voor 65+ studenten en bijstand 300,- 
euro.





17 juli 1913:

Opening wandelbos Groenendaal
Het is waarschijnlijk het grootste feest 
dat Heemstede ooit meegemaakt heeft: 
de offi  ciële opening van wandelbos 
Groenendaal op donderdag 17 juli 1913, 
nu honderd jaar geleden.

Nadat burgemeester David Eliza van Lennep 
in het diepste geheim had onderhandeld 
met de erven Van Merlen, de bollenkwekers 
die het landgoed ook hadden willen kopen 
de loef had afgestoken en de aankoop van 
Groenendaal en Bosbeek had geregeld met 
provincie en gemeenteraad werd er al snel 
nagedacht over de datum van openstelling 
van het bos. In 1913 was ook ‘Neerlandsch 
Jubeljaar’, de viering van de onafhankeli-
jkheid van de Fransen in 1813 en de open-
ing van Groenendaal werd hiermee ge-
combineerd. Net als bij de inhuldiging van 
koningin Wilhelmina pakt men het groots 
aan. Een traktatie voor de schoolkinderen, 
volksfeesten, een offi  ciële ontvangst van 
gasten en ’s avonds een vuurwerk.

Over de datum wordt lang gesteggeld: eerst 
op zaterdag 12 juli, maar na een ingezonden 
verzoekschrift van zo’n 80 winkeliers wordt 
er gekozen voor donderdag 17 juli 1913. 
Dan nodigt de gemeente ook de offi  ciële 
gasten uit. Naast alle belangrijke mensen uit 
Heemstede ook de fi ne fl eur van Zuid-Ken-
nemerland: burgemeesters en wethouders 
uit omliggende gemeenten, leden van Gede-
puteerde Staten en de rechtbank, de directie 
van de stoom- en de elektrische tram, vrijwel 
iedereen die er toe doet. ’In verband met het 
landelijk karakter van het feest wordt aan de 
Heeren in overweging gegeven om geen ho-
gen hoed op te zetten’. En vrijwel iedereen 
komt. Wie zou de opening van Groenendaal, 
die zoveel aandacht in de pers heeft gekre-
gen, willen missen? Hier moet je bij zijn, in 
feestkleding en met strooien hoed!

Op 17 juli 1913 is het weer in de och-
tend nog twijfelachtig, maar in de middag 
breekt de zon door. Alle schoolkinderen 
hebben de middag vrij. In de ochtend heb-
ben ze een traktatie gekregen en zijn de 
liedjes geoefend: de stemming zit er goed 

in. Van heinde en ver komt men richting 
Groenendaal, lopend of met de fi ets, de 
hooggeplaatste gasten met rijtuig of auto. 
Om half drie begint het feest met een open-
ingsrede op rijm van burgemeester Van Len-
nep. Daarna een toespraak van commissaris 
van de koningin Van Leeuwen, die nog eens 
benadrukt dat Heemstede de pionier is met 
de aankoop van dit wandelbos en een voor-
beeld voor andere gemeenten. Kinderen zin-
gen het Groenendaallied en het Feestlied, dr. 
Colenbrander houdt een toespraak en dan is 
er het Wilhelmus.

Vervolgens zijn er volksfeesten met onder 
andere touwtrekken en een voetbalwed-
strijd Heemstede-Haarlem, waarbij Heem-
stede, zoals het op deze Heemsteedse dag 
hoort ,wint. Voor de offi  ciële gasten is er een 
rondleiding met onderweg een stop voor 
champagne en aardbeien uit de moestuin 
van Groenendaal. Er wordt een foto gemaakt 
voor de Belvedère.

’s Avonds gaat het bos dicht en verplaatsen 
de festiviteiten zich naar het Wilhelminaplein. 
De kroegen zijn overvol en aan het eind van 
de avond is er een groot vuurwerk met onder 
andere ‘Heemstede Vooruit’ in Bengaals vuur 
en als verrassing aan het einde een afbeeld-
ing van burgemeester David van Lennep. 
De menigte is dolenthousiast en de burge-
meester krijgt een lauwerkrans van eiken-
bladeren uit ‘zijn’ bos op het hoofd gedrukt. 
Aan het einde van de avond lopen of fi etsen 
de honderden mensen die van heinde en ver 
zijn gekomen terug langs Camplaan, Binnen-
weg en Bronsteeweg. De trams zijn overvol, 
ook al zijn er extra wagens ingezet. Iedereen 
heeft veel na te vertellen over dit Heem-
steeds feestje, deze voor Heemstede wel zeer 
bijzondere feestdag: 17 juli 1913, de opening 
van wandelbos Groenendaal.

Het volledige verhaal over de open-
ing en nog meer foto’s kunt u vinden in 
‘Groenendaal van buitenplaats tot wandel-
bos’, een uitgave van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, verkrijgbaar 
in de Heemsteedse boekhandels.

Bewijs van toegang

Tekst Groenendaallied; op Youtube
(kies: smeenk+groenendaal) wordt
het gezongen door de dan bijna
100-jarige mevrouw Alida Smeenk

Commissaris van de
koningin Van Leeuwen 
houdt zijn speech, in het 
midden met hoed in de
hand burgemeester
David van Lennep

Hoge gasten op de foto voor de Belvedère
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De eerste halte is camping Vo-
gelenzang”, reeds 53 jaar oud. 
“Dit is een hele fijne camping 
met twee zwembaden: een 
prachtige natuurlijke omgeving 
waar ongedwongenheid en ge-
moedelijkheid heerst”, legt cam-
pingbeheerder Remco Blankert 
uit. “Ik heb ooit gelezen dat tij-
dens de Tweede Oorlog de Duit-
sers op dit campingterrein een 
nepvliegveld hebben aangelegd 
om de Geallieerden af te lei-
den”, vertelt campingmedewer-
ker Patrick Lafeber.  Op de cam-
ping een ontmoeting met de fa-
milie Geerlings-Van Haaster. Opa 
en oma zijn ook uit Goes geko-
men om de verjaardag van de 
kleindochter te vieren. “Het is 
hier heel prettig”, vertelt de fami-
lie. En je bent zo weer thuis! Ook 
praktisch als je onverhoopt iets 
vergeet mee te nemen van huis”. 
Verderop zit de familie Kuijk uit 
Heemstede, samen met de pas-
geboren Fenna, hun kleindoch-
ter. “We komen hier al 17 jaar en 
verblijven hier altijd een week-
je”, vertelt de familie enthousiast. 
We kwamen hier 17 jaar geleden 
voor het eerst om onze vouwwa-
gen te proberen: we zijn daarna 
nooit meer weggegaan!”

De volgende dag doen we cam-
ping Sandevoerde in Zandvoort 
aan. “Een camping met stacara-
vans en vaste gasten uit voorna-
melijk Amsterdam”, legt de fami-
lie Hamhuis uit. Zij beheren de 
camping. “Wij zijn de groenste 
camping uit de omgeving, met 
veel hagen van coniferen. Cam-
ping Sandevoerde bestaat sinds 
1958 en was oorspronkelijk een 
camping die was gesticht door 
de Rooms-Katholieke parochie. 
De camping is nu in particulie-
re handen.” Op de camping een 
ontmoeting met ome Rob, een 
vitale Amsterdammer van 69 
jaar uit de Jordaan. Hij heeft zo-

Heemstede/regio - Niet iedereen vertrekt naar andere oorden 
in het buitenland tijdens de vakantie. Waarom ver reizen als 
je ook om de hoek lekker vakantie kunt vieren? De Heemste-
der bezocht enkele campings in de omgeving en vroeg enke-
le campinggasten waarom het zo heerlijk is om ‘thuis’ vakan-
tie te vieren.

De Heemsteder, nu ook op de campings in de buurt

Thuis op vakantie

De Familie Van Pijst volgt het Heem-
steedse nieuws op ‘Het Helmgat’ in 
Bloemendaal.

De Familie Kuijk uit Heemstede komt 
al 17 jaar op Vogelenzang.

De familie Geerlings-Van Haaster uit Nieuw-Vennep.

Ome Rob uit de Jordaan vermaakt zich 
al 49 jaar op camping Sandevoerde in 
Zandvoort.

juist de raampjes voor een ou-
der vrouwtje gelapt. Hij laat trots 
zijn liefdevolle ingerichte staca-
ravan en zijn terras met tuintje 
zien. “Ik kom hier al 49 jaar”, ver-
telt de Amsterdammer trots. Ie-
dereen kent mij hier en ik ken 
ook iedereen. Ik doe af en toe 
wat klusjes en help de bewoners 
graag. Ik heb voor twee fiets-
pompen standaard liggen, voor 
de fietsers met een lekke band. 
Mijn zoon staat hier ook en ook 
mijn kleinzoon van 23 jaar heeft 
hier zijn plek gevonden. Als het 
campingseizoen dreigt aan te 
breken word ik al nerveus en ga 
mijn spulletjes al inpakken voor 
de camping. Kun je het je voor-
stellen, dat ik vroeger  volgepakt 
op een brommertje naar Zand-
voort reed?”
Op camping ‘Het Helmgat’ in 
Bloemendaal een ontmoe-
ting met de familie Van Pijst uit 
Heemstede. “Een van de voorva-
deren, Joseph van Pijst is nog de 
eerste eigenaar geweest van ca-
fé De 1ste Aanleg”, vertelt me-
vrouw Van Pijst trots. “Wij ko-
men hier al 40 jaar. We wonen in 
Heemstede op een appartement 
en dan is zo’n stacaravan hier 
aan de duinrand met alle vrijheid 
zo heerlijk. Je ziet hier vossen en 
herten. En je ziet ook wilde kat-
ten, deze zijn gesteriliseerd door 
het Vogelhospitaal in Haarlem, 
om het kattenbestand te beper-
ken. Maar die handhaven zich 
goed hier. Het is praktisch dat 
je zo weer thuis bent. En ik lees 
hier ook de Heemsteder hoor, zo 
blijf ik goed op de hoogte,” aldus 
mevrouw Van Pijst.
Bart Jonker

‘Super gelukkig’ op camping 
Vogelenzang.





Heemstede - De 3e editie van 
Heemstede live gaat alle voor-
gaande ruimschoots overtreffen. 
Na twee bijzonder geslaagde 
Heemstede live! nazomerfeesten 
zijn de sponsoren gaan inzien 
dat Heemstede live! een evene-
ment is met een enorme poten-
tie. De organisatie, die in handen 
is van de stichting ‘vrienden van 
Heemstede’, noemt het liever een 
groot dorpsfeest dan een evene-
ment. Langzaam slaagt Heem-
stede live! erin om de imago-
schade van voorganger Heem-
stede jazz van zich af te schud-
den.
Nadat Heemstede jazz in 2011 
niet doorging zijn René Brou-
wer en Christine en Kees He-

ger zich gaan buigen over een 
mooi muziekfeest voor Heem-
stede. Zonder hoge omheining, 
zonder toegangscontrole, zonder 
line up waar je aan failliet gaat. 
Een open plein, vrije toegang, 
een mooi podium met goede ge-
luidsinstallatie, een paar fantas-
tische (lokale) artiesten, een bar, 
een terras en wat lekkere hap-
jes en veel aandacht voor omwo-
nenden van het Wilhelminaplein. 
Meer heeft Heemstede in de 
ogen van de organisatie niet 
nodig.
Wat Heemstede live! wél nodig 
heeft om dit waar te maken is 
sponsors en vrijwilligers. Tevens 
bestaat er de mogelijkheid voor 
ondernemers om een bijdrage 

te leveren door te adverteren op 
het enorme led scherm op het 
plein. Particulieren kunnen hel-
pen door voor 25,- een vriend 
van Heemstede live te worden. 
Onder de vrienden van Heem-
stede live worden vip-kaarten 
verloot. 
Iedere bijdrage telt om Heemste-
de zijn eigen dorpsfeest te gun-
nen nu de hoofdsponsor van vo-
rig jaar helaas af heeft moeten 
haken. Informatie en contact ge-
gevens vind u op www.heemste-
delive.nl.

Jamento is misschien wel de 
meest bijzonder band die er is. 
Uniek in stijl en werkwijze, al-
tijd op zoek het iedereen naar de 
zin te maken. Voor iedere doel-
groep weet deze band de juiste 
snaar te raken. Enthousiasme is 
hun grootste troef. Het repertoi-
re van de band kent vele muziek-
stijlen die perfect en met overtui-
ging worden gespeeld. Bijzonder 
is dat de zanger, een meester in 
het entertainen, veel nummer die 
oorspronkelijk door dames wor-
den gezongen op geheel eigen 
wijze vertolkt. De 5 muzikanten 
zijn stuk voor stuk professionals 
die hun sporen hebben verdient 
in de jazz en de popmuziek. Jong 
en oud, Jamento bezit de kracht 
om iedereen op de dansvloer te 
krijgen én te houden zonder on-
nodige onderbrekingen.
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Meespelen? filmen@outlook.com

Scholier zoekt cast en 
crew voor film

Het Profielwerkstuk is het allerlaatste werkstuk dat leerlingen aan 
het voortgezet onderwijs maken om zo hun opleiding af te ron-
den. Simon Pruijn, woonachtig in Heemstede maar scholier aan 
het Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft besloten om in plaats van 
een werkstuk op papier een film te maken.
De film die geproduceerd gaat worden heet EMMA. Het gaat over 
een meisje dat uit haar vriendengroep wordt gezet. De hoofdper-
sonages zijn drie jongeren (twee meisjes, één jongen) van rond 
de 15 jaar oud. Daarnaast komen er ook twee volwassen persona-
ges in voor: een theaterdocente en de vader van Emma. Deze rol-
len moeten echter nog opgevuld worden. Op vrijdagavond 30 au-
gustus en zaterdagochtend 31 augustus houdt hij Castings op de 
Adriaan Pauwlaan 3.

Casting
“Enthousiaste jongeren (12-18 jaar) en volwassenen die graag 
mee willen spelen worden van harte uitgenodigd om zich aan te 
melden door te mailen naar filmen@outlook.com, waar ze trou-
wens ook terecht kunnen voor vragen en informatie. Ook ben ik 
nog op zoek naar mensen die graag meer willen helpen achter de 
schermen in de techniek. Ervaring is niet vereist, ik leer mensen 
graag meer over filmen.” De uiteindelijke film zal rond de 20 minu-
ten gaan duren. Hij wordt ingezonden voor filmfestivals en er zul-
len verschillende Behind the Scènes op Simons YouTube-kanaal 
(youtube.com/simonpruijn) verschijnen.
“Ik hoop dat jongeren zich aanmelden om mee te helpen. Het 
is een lastige leeftijdscategorie om vrijwilligers in te vinden: veel 
jongeren zijn druk bezig met sporten en school. Toch hoop ik dat 
het lukt. Het is een project dat ik al jaren heel graag heb willen 
maken.”

Heemstede - Geen onderzoek naar de bewijzen van de stel-
ling van Pythagoras of de geschiedenis van Zwitserland. De 
17-jarige scholier Simon Pruijn uit Heemstede studerend 
aan het Stedelijk Gymnasium Haarlem gooit het over een 
andere boeg: als profielwerkstuk maakt hij een heuse film. 
Simon: “Het script is zo goed als af, alleen nog een paar 
zinnen aanscherpen hier en daar en dan ben ik klaar om te 
draaien.”

30 en 31 augustus op het Wilhelminaplein

Superband Jamento hoofdact 
tijdens feest ‘Heemstede live’!

Symfonisch Blaasorkest heeft Heemstede 
waardig vertegenwoordigd in La bella Italia
Heemstede - Het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede (SBH) 
is van 4 t/m 8 juli op concert-
reis geweest naar ‘La bella Italia’. 
In eerdere jaren heeft het orkest 
reizen gemaakt naar o.a. Praag 
en Wenen, en nu was het doel de 
stad Biella in noord-Italië, vlakbij 
Turijn. Biella is niet zomaar geko-
zen; daar is de dirigent van het 

orkest, Leon Bosch, heel goed 
thuis en zijn contacten kwamen 
uitstekend van pas bij de organi-
satie van deze reis.
Donderdagavond 4 juli was de 
hele groep van 69 personen – 59 
musici, 1 dirigent en 9 partners – 
in Biella gearriveerd en kon het 
feest beginnen. En een feest was 
het!

Natuurlijk zijn Biella en haar om-
geving goed bezocht, en is ge-
noten van het voortreffelijke 
eten en het mooie weer. Maar 
de meeste aandacht ging uiter-
aard uit naar de drie concerten 
die daar zijn gegeven.

Vrijdagavond 5 juli was het SBH 
te gast bij de Filarmonica Dona-
tese in Donato. Deze muziekver-
eniging vierde haar 150-jarig be-
staan met een 8-daags festival, 
en het SBH mocht één avond 
daarvan vullen. Met muziek van 
Orsomando, Puccini,  Bach, Sa-
kai, Barry, Webb, Verdi en Wag-
ner werd er fors bijgedragen aan 
de feestvreugde.
Zaterdag 6 juli is er eind van de 
middag geconcerteerd op het 
middenterrein van het Santuario 
di Oropa. Dit in de bergen gele-
gen klooster maakt deel uit van 
een groot gebouwencomplex, in-
clusief basiliek, met een zeer im-
posante uitstraling. Naast een 
veelbezocht bedevaartsoord is 
de Santuario een terechte toe-
ristische trekpleister. De mu-
ziek was, gelet op deze omge-
ving, wat ingetogener. Met als 
bijzonder moment dat de kerk-

klok haar heldere toon liet horen 
precies op de laatste toon van 
Bach’s koraal “Jesu, Joy of Man’s 
Desiring”.

Zondagavond 7 juli is er een 
dubbelconcert gegeven in Biel-
la zelf, op de intieme binnen-
plaats van een voormalig kloos-
ter. Het SBH was te gast bij de 
Società Musicale “Giuseppe Ver-
di”, waarvan het orkest voor de 
pauze een voortreffelijk optre-
den verzorgde. Ook dit orkest 
heeft in 2013 een feest te vieren; 
het bestaat 100 jaar. Het SBH 
speelde na de pauze en de twee 
orkesten sloten gezamenlijk af 
met een spetterende uitvoering 

van de mars “Aquila” van Josef 
Franz Wagner.

Elk concert werd door het SBH 
afgesloten met de vertolking van 
het o zo Nederlandse “Tulpen uit 
Amsterdam”, waarbij de dames 
in het publiek telkens daadwer-
kelijk een tulp werd aangebo-
den. Een gebaar dat zeer werd 
gewaardeerd!

Zo heeft het SBH niet alleen zelf 
een prachtige concertreis ge-
had, maar ook Heemstede waar-
dig vertegenwoordigd in het bui-
tenland. 
Voor meer info over het SBH: 
www.sbo-heemstede.nl.Foto: Corine Rijbroek





 
16   de Heemsteder  •  17 juli 2013

Sportief evenement vindt plaats op 27 oktober

LifeFit Heemstede hoofdsponsor 
van vierde Heemstede Loop
Heemstede - Roy Jansen (Life-
Fit Heemstede) en Jerry Buiten-
dijk (SportSupport) hebben of-
ficieel hun handtekening ge-
zet onder de samenwerkings-
overeenkomst met betrekking 
tot de LifeFit Heemstede Loop 
2013. Dat gebeurde op maandag 
15 juli. LifeFit Heemstede, sinds 
begin 2011 het nieuwste filiaal 
van een van de grootste fitness- 
en healthclubketens uit Haar-
lem en omstreken, is wederom 
de hoofdsponsor van de vierde 
Heemstede Loop. LifeFit Heem-
stede Loop is hiermee dan ook 
de officiële naam van het hard-
loopevenement. 
Op zondag 27oktober 2013 vindt 
voor de vierde keer het loopeve-
nement plaats. De lopers star-
ten en finishen op het parkeer-
terrein van LifeFit Heemstede en 
doen onder andere het Groenen-
daalse Bos en diverse wijken van 

Heemstede aan. De derde editie 
van de Heemstede Loop was vo-
rig jaar wederom een succes met 
meer dan 2100 deelnemers aan 
de diverse afstanden.
De LifeFit Heemstede Loop be-
gint om op 27 oktober om 11.00 
uur met de ‘Familyrun’ over 1,5 
km door de straten van de ge-
meente Heemstede. Om 12.00 
uur start de 5 km en vanaf 13.00 
uur gaan de lopers van de 10 km 
de strijd aan met de klok.  De 5 & 
10 km lopen hetzelfde parcours;  
de vijf-kilometerlopers leggen 
echter één ronde af, en de tien-
kilometerlopers lopen er twee. 
De exacte route vindt u op www.
heemstedeloop.nl.
 
Goede Doelen 
Middels deelname aan Life-
Fit Heemstede Loop ondersteu-
nen de deelnemers liefst drie 
goede doelen. Net als tijdens 

de voorgaande edities zijn de 
Hartstichting(landelijk) en De 
Hartekamp Groep (regionaal)  
de goede vaste goede doelen. 
Dit jaar komt Alpe D’Huzes daar-
bij (een Heemstedenaar die zich 
inzet voor dit goede doel hel-
pen we graag een handje. Bij de 
voorinschrijving kunnen de deel-
nemers een bijdrage doneren 
aan deze goede doelen.

Inschrijving geopend
Inschrijven voor de LifeFit Heem-
stede Loop van zondag 27 okto-
ber is mogelijk via www.heem-
stedeloop.nl 
De deelnemers kunnen zich in-
schrijven voor de 1,5 km, 5km & 
10 km.
Voor meer informatie en inschrij-
ven over de LifeFit Heemstede 
Loop van 27 oktober kijk je op: 
www.heemstedeloop.nl.

Honkbal
RCH en DSS remiseren in 
dubbele uitputtingsslag
Heemstede - Als RCH en DSS 
elkaar in een dubbel gaan be-
strijden is het altijd interessant 
om te zien welke pitchers met el-
kaar geconfronteerd gaan wor-
den. Maar de puzzel wordt al-
leen maar groter als beide teams 
geplaagd worden door blessures 
en andere verplichtingen. In de 
wetenschap dat het aantal relie-
vers beperkt is moeten de star-
ters vaak langer op de heuvel 
blijven dan gewenst is en als dan 
ook nog eens beide wedstrijden 
op een verlenging uitlopen dan 
eindigen vooral de werpers, of 
wie daar voor moeten doorgaan, 
op het tandvlees. De zomerstop 
komt dan ook als geroepen.
Als Chris Mowday zaterdag in 
Heemstede dacht rustig te kun-
nen beginnen had hij het mis.  
Ryan Miner en Seb Visser trak-
teerden hem in de openings-
slagbeurt direct al op honksla-
gen, waarna een opofferingsklap 
van Mitch Koot goed werd voor 
de 0-1. Ook in de 4e Haarlem-
se inning zorgden 2 honkslagen 
(een double van Tino van Erk en 
een single van Sven van de San-
den) voor een run (0-2) en was 
het wachten op een Heemsteeds 
antwoord. Dat kwam in de 6e in-
ning toen starter Ruud Naaktge-
boren opende met 2 x 4 wijd en 
vervangen werd door Sven van 
de Sanden. Een fout verwerkte 
opofferingsstootslag en 2 groun-
ders betekenden 2 runs, waar 
geen honkslag aan te pas was 
gekomen (2-2). Maar één slag-
beurt later was het alleskun-
ner Sven van de Sanden (de-
ze wedstrijd goed voor 4 uit 5) 
die na een honkslag, een ge-
stolen honk en hulp van Joffrey 
Heus en Mitch Dautzenberg de 
2-3 mocht aantekenen. Het ge-
lijkmakende antwoord kwam in 
de 8e inning op naam van Donny 
Hamelink na een honkslag, een 
OSS van Mark Smit en een dou-
ble van Victor Draijer. In de 9e in-
ning kwam DSS niet tot scoren 
en leek een Heemsteedse over-
winning voor het grijpen, toen 
de honken bij slechts één man 
uit vol liepen, maar 2 vangballen 
een verlenging inluidden. Daar-
in stortte de RCH- defensie, die 

9 innings foutloos had gespeeld, 
volledig ineen. Maar liefst 4 veld-
fouten werden bij elkaar goed 
voor 3 “unearned runs” en de 
3-6 Haarlemse overwinning.
Toen het in de return na 5 in-
nings 6-1 stond voor DSS gaf 
niemand meer een stuiver voor 
de kansen van RCH. Vooral de 
3e inning was een ware beproe-
ving geweest voor starter Robin 
van Eis met maar liefst 4 x 4 wijd, 
een double en een triple en 4 
runs tegen. Maar waar Robin 
zich herstelde kwam starting pit-
cher van DSS, Jorn van Ingen, 
in de 6e Heemsteedse slagbeurt 
zwaar in de problemen. Nadat de 
hele line up  van RCH aan slag 
was geweest stond het na 3 x 4 
wijd en 5 honkslagen bij 1 man 
uit 6-6 en werd, net als een dag 
eerder, Sven van de Sanden, uit 
het midveld naar de heuvel ge-
dirigeerd. Met een dubbelspel 
bracht hij die inning eindelijk tot 
een eind. Nadat Reggie Valpoort 
in de 7e slagbeurt voor 6-7 had 
gezorgd, deed de moegestre-
den Robin van Eis in de 8e in-
ning, bij 1 en 2 bezet en 1 man 
uit, de heuvel over aan 2e honk-
man Kevin Gerard. Die begon 
met geraakt werper waarna, bij 
volle honken, een opofferings-
klap van Mitch Koot voor de 7-7 
zorgde. Net als een dag eerder 
kreeg RCH in de slotinning bij 1 
uit alle honken bezet, maar lukte 
het opnieuw niet te scoren. Ver-
volgens mocht korte stop Victor 
Draijer vanaf de heuvel probe-
ren er voor de Racing een ver-
lenging uit te slepen en dat ging 
hem met verbazingwekkend ge-
mak af. En anders dan een dag 
eerder was het daarin RCH dat 
aan het langste eind trok, met 
dank aan Reggie Valpoort, die 
met zijn homerun Mark Smit en 
Lex Leijenaar mee over de thuis-
plaat bracht: 7-10. Vervolgens 
maakte Victor Draijer het karwei 
af na een nul op 1, een honk-
slag en 2 x 3 slag. Mick van Vliet 
smaakte dit weekend met 6 uit 9 
het genoegen de meest produc-
tieve slagman te zijn en, net als 
zijn ploeggenoten, met een op-
gewekt gevoel aan de zomerstop 
te beginnen. 

Heemstede - Het seizoen zit er op voor de zwemvereniging HPC 
Heemstede. Voordat iedereen van zijn of haar vakantie kon gaan ge-
nieten was het nog een spannende dag voor de kinderen van de af-
deling Waterplezier. Zij gingen allemaal op voor hun certificaat  Ik  
zwem wedstrijden. Voor dit certificaat leerden ze onder andere een 
goede startduik te maken van de grote Olympische startblokken 
die een paar maanden geleden in het wedstrijdbad van SportPlaza 
Groenendaal zijn geplaatst. Ook leerden zij zwemmen zoals de gro-
te kampioenen dat hebben geleerd. Alles met de bijbehorende keer-
punten. Dat iedereen slaagde wierp gelijk zijn vruchten af, want een 
aantal van de zwemmers en zwemsters starten na de zomervakantie 
bij het wedstrijdzwemmen. Een paar anderen stromen door naar de 
afdeling minipolo. Zo wordt het opnieuw duidelijk dat het Waterple-
zier een mooie opvulling is tussen het B- en C-diploma en de echte 
wedstrijdsport. Lijkt het je ook leuk en heb je minimaal je B-diploma, 
kijk dan op www.hpcheemstede.nl en meld je aan voor een proefles. 
Er zijn na de zomervakantie nog enkele plaatsen vrij.

Waterplezier sluit seizoen af met certificaten
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Heemstede
Exposities

Tot eind augustus
• Schilderijen met the-
ma ‘zoeken naar licht’ van 
Rachel Torrisi in The Vin-
tage Store, Cruquiusweg 37a, 
Heemstede. 

Muziek

Donderdag 18 juli
•  Optreden Harmonie St. 
Michaël op het terras bij 
Chocolaterie Van Dam 
op de Raadhuisstraat 60 in 
Heemstede, 19.00-20.30 uur.

Zondag 21 juli
•  Concert Alejandro Omaza 
in de kapel van Bosbeek. Pia-
noconcert. Toegang: 2,50 eu-
ro, aanvang: 15.00 uur. Reser-
veren restaurant Bosbeek evt, 
via: 023 - 8929900 of receptie-
bb@sintjacob.nl  Bosbeek be-
vindt zich aan de GlipperDreef 
209 in Heemstede.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos.
Kom eens gezellig meedoen, 
vrijblijvend, de kosten zijn 
laag. Interesse: 5243062.

Woensdag 31 juli
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Heemstede voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
14.00-15.00 uur. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Zondag 25 augustus
• Antiek- en Brocantemarkt 
in de Jan van Goyenstraat, 
Heemstede. Standhouders 
kunnen zich nog aanmelden: 
info@janvangoyenstraat.nl.

Agenda
Cultuur

30 en 31 augustus 
• 3e editie van het gratis 
toegankelijke feest ‘Heem-
stede Live!’ op het Wilhel-
minaplein Heemstede. Spier-
kracht en sponsors welkom. 
Meld je dan aan via live@
heemstedelive.nl Vol program-
ma met o.a. DJ Bert en lady 
friends en de band Jamen-
to. Ook lokale helden als Ma-
verick, de Hooter Tooterband 
en speciale opening act van 
de Heemsteedse band Fireball 
express. Info op: www.heem-
stedelive.nl.

Regio
Exposities

Gehele maand juli
• Fototentoonstelling ‘Bloe-
men in bloei’, bibliotheek Hil-
legom, Sportlaan 1. Foto’s van 
twee generaties Van der Lans. 
De foto’s zijn werken van Ilo-
na (46) en Bob van der Lans 
(78). Gratis te bezichtigen tij-
dens openingsuren.
Kijk ook op www.biblio-
theekzu idkennemer land .
nl en op www.flickr.com/ 
photos/50242695@N04/.

Juli t/m september 
• Expositie van Mirjam Bros 
bij  Bloedbank Sanquin. Met 
textiel in reliëf, aquarelschil-
derijen en foto’s.
ma-di en do.avond van 20.15  
- 20.45 uur
Bezoektijden: di t/m vrijdag-
morgen van 11.15 –11.45 uur
Adres: Boerhaavelaan 32 c, 
Haarlem.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 023-5410688, www.
hetdolhuys.nl.

19 juli t/m 30 augustus
• Tentoonstelling beelden 
Hetty Heyster in provincie-
huis Haarlem. Dreef 3 te Haar-
lem. Op werkdagen te bezich-
tigen van 9.00 tot 17.00 uur, vrij 
toegankelijk. Bij de opening 
op 19 juli om 17.00 uur, is ie-
dereen van harte welkom.
In de beeldenexpositie staan 
dieren centraal. Het dier als 
model biedt veelzijdig en in-
spirerend materiaal voor de 
beeldhouwer om een eigen 
weg te gaan. Gebruikmakend 
van een door haar zelf ont-
wikkelde modelleertechniek, 
zoekt Heyster in haar beelden 
steeds meer naar de grens 
tussen figuratie en abstractie.

Tot en met 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen ervan 
verboden worden.  Voor de 
ander staat juist het verbod op 
de hoofddoek symbool voor 
onderdrukking en moet iede-
re vrouw zich volgens haar ei-
gen overtuiging kunnen kle-
den. Sander Stoepker (47) fo-
tografeerde 1 vrouw, moslima 
Boutaïna Azzabi, met 100 van 
haar hoofddoeken. Ze stu-
deerde Communicatie aan de 
Hogeschool Utrecht en werkt 
bij Al Jazeera. 

Tot en met 25 augustus
• ‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-

tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas  in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt 
uit de natuur. Opening zondag 
30 juni om 16.00 uur. Verder: 
donderdag t/m zondag 12.00 - 
17.00 uur. Tel. 023-551 84 32, 
info@37pk.nl | www.37pk.nl.

Tot en met 3 september
• Nieuwe expositie in vm 
Gemeentehuis Bennebroek. 
Exposanten: Peter Entrop 
(beelden), Elisa Pasmans 
en Evert Schellens (tekenen 
en schilderen). Bennebroe-
kerlaan 5.
Van maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur. 
Info: www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl.

Diversen
Dinsdag 23 juli
• ToerClub Vogelenzang or-
ganiseert fietstocht van ca 
35 km via Bloemendaal 

naar de historische buiten-
plaats Beeckestein bij Vel-
sen. Verzamelen om 10.00 uur 
Brasserie Vogelenzang, Voge-
lenzangseweg 182, Vogelen-
zang.
Informatie Joke van Beek, tel.: 
0252 521 181 of e-mail joke-
vanbeek@snelnet.net.

Woensdag 24 juli
• Workshop ‘Aan de slag 
met Scratch’ voor kinderen 
van 10 t/m 14 jaar (gratis) in bi-
bliotheek Bennebroek, 14.30-
16.30. Aanmelden: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Woensdag 7 augustus
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Bloemendaal voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
14.00-15.00 uur. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 10 augustus
• Zinderende Zomerexposi-
tie in de Waag aan het Spaarne 
in Haarlem, werk van leden 
van kunstvereniging Sta-Art 
uit Alphen aan de Rijn. Infor-
matie: www.kzod.nl.

Bewoners en buurtgenoten uitgenodigd
Jonge getalenteerde musicus in Bosbeek
Heemstede - Alejandro Orma-
za geeft zondag 21 juli een klas-
siek pianoconcert in de kapel 
van Bosbeek. Het concert begint 
om 15.00 uur en de toegang be-
draagt 2,50 euro.
Stichting Sint Jacob werkt sa-
men met Stichting Musicians 
Worldwide. Dankzij sponsoring 
is deze stichting in staat om jon-
ge getalenteerde musici in diver-
se zorgcentra te laten spelen. Te-

gelijkertijd doen de musici con-
certervaring op. 
Bosbeek is blij dat de concer-
tenserie in 2013 wordt voortge-
zet. Buurtbewoners van Bosbeek 
worden van harte uitgenodigd 
om samen met bewoners te ge-
nieten van deze concerten. Be-
zoekers kunnen bovendien ge-
bruikmaken van de facilitei-
ten van het restaurant. Voor een 
maaltijd graag reserveren via 

de receptie van Bosbeek: 023 - 
8929900 of receptie-bb@sintja-
cob.nl  Bosbeek bevindt zich aan 
de GlipperDreef 209 in Heemste-
de, vlak naast wandelbos Groe-
nendaal. Het volgende concert is 
op zondag 20 oktober. Voor con-
certdata in andere locaties van 
Stichting Sint Jacob kunt u con-
tact opnemen met JacobActief@
sintjacob.nl of bellen naar 023 - 
892 5916.

Marillion komt naar Haarlem!
Regio – Poppodium Patronaat 
presenteert na Amplifier (18 
april), Saga (21 juni), Big One 
(met Pink Floyds ‘Wish You We-
re Here’, 10 oktober) en Kayak 
(12 december) een vijfde grote 
naam. De bekende Britse forma-
tie Marillion komt op dinsdag 12 
november naar Haarlem! De le-
gendarische band zal in de Phil-
harmonie hun altijd indrukwek-
kende live-show neerzetten.
Het grootste wekelijkse rock-
magazine ter wereld, Kerrang, 
schreef over Marillion: “There are 
a million bands who kick ass, but 
just a few, like Marillion, who re-
ally move people.” Ofwel: symp-
honische rock, die je hart raakt: 
heartrock! De Britse band loopt 

al ruim dertig jaar mee in de mu-
ziekwereld. Enkele nummers die 
in Nederland de top haalden zijn 
uiteraard de wereldhit ‘Kayleigh’ 
en daarnaast ‘Lavender’, ‘Incom-
municado’, ‘Cover my Eyes’ en 
‘You’re Gone’. Na 15 studio al-
bums, meerdere live-cd’s en, niet 
lang geleden, een akoestisch al-
bum is de koek nog lang niet op. 
Ook is de band te zien in elke 
hoek van de wereld op de büh-
ne en verkopen de mannen na-
genoeg iedere show uit!
De voorverkoop voor dit concert 
is inmiddels van start gegaan, 
via www.patronaat.nl en de Phil-
harmonie. Kaarten kosten 39 eu-
ro in de voorverkoop of 44 euro 
aan de deur. 
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Heemstede

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Herenweg weer open vanaf
zaterdagmiddag 20 juli 
De werkzaamheden aan de Herenweg zijn bijna 
afgerond. Het kruispunt Herenweg-Rijnlaan wordt 
nog voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag, 
de belijningen worden aangebracht en de 
verkeerslichten worden geïnstalleerd. 
Daarna gaat op 20 juli rond 17.00 uur de Herenweg 

weer open en kunt u gebruik maken van een geheel 
vernieuwde weg. Hiermee komt een einde aan een 
periode van verkeershinder en andere ongemakken. 
Wij danken u voor uw begrip in de afgelopen 
periode.

Wandelbos Groenendaal 100 jaar

Ligplaatsvergunning in behandeling

Op 17 juli 2013 kocht de Gemeente Heemstede 
het landgoed Groenendaal aan van de familie 
Van Merlen. Vandaag precies 100 jaar geleden 
werd wandelbos Groenendaal feestelijk 
geopend. De historische vereniging Heemstede-
Bennebroek besteedt hier in deze Heemsteder 
uitgebreid aandacht aan. Tijdens dit jubileumjaar 
worden verschillende activiteiten in, rondom en 
over het bos georganiseerd. Zo kunt u nog tot 
1 september, tijdens de openingstijden van het 
raadhuis, de jubileumexpositie over wandelbos 
Groenendaal bekijken. Kijk ook op 
www.facebook.com/wandelbosgroenendaal.

Door de grote hoeveelheid aanvragen voor ligplaatsen, kost het verwerken hiervan meer tijd dan was 
geschat. Heeft u voor 23 mei een aanvraag gedaan en bent u nog niet telefonisch benaderd, dan ontvangt 
u de vergunning thuis.

Kruispunt Herenweg-Rijnlaan 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Glipper Dreef 190 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 5689, ontvangen 28 
juni 2013. 

- Van der Waalslaan 37 het kappen van 1 berk en 1 
eik wabonummer 5694, ontvangen 1 juli 2013. 

- Paulus Potterlaan 12 het vervangen van een 
damwand wabonummer 5705, ontvangen 1 juli 
2013. 

- Zandvoortselaan 48 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 5822, ontvangen 5 
juli 2013. 

- Duin en Vaart 8 het wijzigen van de voorgevel en 
uitbreiden van de 1e verdieping wabonummer 
5824, ontvangen 4 juli 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Herenweg 5 het kappen van 75 bomen 

wabonummer 5018, ontvangen 27 mei 2013. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Kadijk 34A het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5215, ontvangen 5 juni 2013. In 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Kadijk 34B het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5222, ontvangen 5 juni 2013. In 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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

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

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

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

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