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Zo wordt het tweede deel.

Eerste deel Binnenweg open!
Heemstede – Met pannenkoeken van de Konijnenberg voor de
lunch vierde wethouder Christa Kuiper samen met de winkeliersvereniging WinkelCentum Heemstede dinsdagmiddag de openstelling van het stuk
Binnenweg van de Zandvaartkade tot aan de Haemstedelaan.
Het nieuwe plaveisel ligt er strak

bij, het oogt breed, bijna wijds
maar nog wel wat kaal. De aankleding komt later, het verkeer
kan weer door en daar is iedereen blij mee. Het straatmeubilair als beplanting, parkeermeters, lichtmasten, de inritconstructies van de Zandvaartkade,
de Haemstedelaan met Iepenlaan en de Lindelaan met Ber-

Waar blijven Bennebroekse tuinen?!

Leuk zitje in de
Jan van den Bergstraat
Heemstede – De oproep voor de tuinenwedstrijd vermeldde ook
dat leuke ‘hoekjes’ van tuin of terras of een fleurig balkon in aanmerking komen voor de wedstrijd. En het zitje van mevrouw Van
Steenis uit de Jan van den Bergstraat te Heemstede dingt dan ook
mee, vindt de redactie. Het ziet er gezellig uit en de foto is mooi
van arrangement. Eenvoudig en niet te overdadig. Het ziet er heel
gastvrij uit. Zou de bewoonster dat ook zijn?
De redactie ontving al vele tuinfoto’s, waarbij opvalt dat veel tuinenbezitters ‘oude bekenden’ zijn omdat ze vorig jaar en het jaar
daarvoor soms ook al meededen. Dat mag natuurlijk, maar ‘nieuwe’ tuinliefhebbers zijn ook meer dan welkom. Bijvoorbeeld uit
Bennebroek! Daar moeten zich toch ook mooie en gastvrije tuinen bevinden? Insturen hoor! U maakt niet alleen kans op mooi
prijzengeld dat Tuincentrum De Oosteinde beschikbaar stelt (resp.
25, 50 en 100 euro) maar ook op jurering door een echte ‘prof’,
namelijk William Dobbe, de eigenaar van de twee tuincentra van
de Oosteinde. Bovendien... Komt uw tuin onder de aandacht van
ruim 17.000 huishoudens! Als dat geen eer is...
Foto’s kunt u of mailen: redactie@heemsteder.nl of per post
sturen: De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Ovv
‘tuinenwedstrijd’.

kenlaan, het vraagt allemaal nog
even geduld. Voor dit deel van
de Binnenweg is de vieze voetentijd voorbij, die tijd komt nu
voor het volgende deel naar de
Julianalaan. Over vieze voeten
gesproken, de wethouder had
leuke voordeurmatjes mee voor
iedere winkelier op het stuk Binnenweg dat nu klaar is. Stefan

5
Beek van meubelzaak La Residence mocht het eerste matje in
ontvangst nemen en samen met
de wethouder Christa Kuiper bij
zijn voordeur de voeten vegen.
Daarna onthulde Christa Kuiper
met de voorzitter van de WinkelCentrum, Mariska Kaptein, een
grote foto aan het hek bij Deux
cafe Deux.
Het volgende feestje is half oktober. Dan keert de rust terug
op de Binnenweg en kan er onbekommerd gewinkeld worden in de herfst, Sinterklaastijd
en de kersttijd. Begin 2010 start
de herinrichting van het tweede deel, van Julianalaan naar
de Bronsteeweg. Wat op papier voorgeschoteld werd, is nu
zichtbaar. Autoverkeer alleen
van zuid naar noord, dus van
Raadhuisstraat naar Bronsteeweg. Fietsers rijden op dezelfde
baan als de auto`s van zuid naar
noord. Fietsers vanuit de tegenrichting rijden op een fietsstrook
die gemaakt is door lichte steentjes in de rijweg. Natuurstenen
grijze banden die duidelijk afsteken tegen de overwegend rood
gekleurde straatstenen, zorgen
voor de nodige ruimte tussen de
parkeerder in het parkeervak en
de fietser op de rijbaan. Maar
automobilisten moeten altijd blijven uitkijken voordat ze hun portier openzwaaien, anders zwaait
er wat! Hier en daar zijn de parkeerplaatsen smal uitgevallen en
dat krijgt nog alle aandacht.
Ton van den Brink

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

&
BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

4 gemarineerde
speklappen
en 4 BBQ
worsten

R6.00
SAMEN

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Zwemmen voor PLAN
Heemstede - Begin november
vindt weer de actie ‘Zwemmen
en Schaatsen voor schoon water’ plaats. Door diverse scholen
in Nederland wordt voor dit goede doel menig rondje gezwommen of geschaatst. Naar nu bekend is, doen ook de Heemsteedse scholen Evenaar en De
Ark weer mee.

pagina 2

de Heemsteder - 22 juli 2009

P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Nu eens zaterdagmiddagpodium in Overbos

Heemstede - Dit weekend is
het vertrouwde zondagmiddagpodium in Het Overbos voor één
keer gewijzigd in een zaterdagmiddagpodium in verband met
de Jacobsdag op 25 juli.
Tijdens dit zaterdagmiddagpodium vergast Peter Dons zijn
publiek op een one man show.
Het repertoire van Peter Dons
bestaat uit liedjes van Wim Sonneveld, Frans Bauer, Corrie Ko-

nings, maar ook van andere bekende Nederlandse sterren.
Voor liefhebbers van Nederlandstalig muziek is dit een
heerlijk middagje genieten.
Peter Dons treedt zaterdag op de
Tuinzaal van Het Overbos, Burg.
van Lennepweg 35, Heemstede.
Aanvang 15.00 uur, de zaal is
open vanaf 14.30 uur.
Entree voor gasten 4 euro.

Dier van de week:

Verschijnt woensdag

Dichtstorten Special:
Mente Mare

Strijd in de branding
In een kano door de
branding,
goed gemutst.
Met alle kracht tonen
hoe sterk je bent.
Een golf voorwaarts,
twee terug.
Strijdend door de stroom
kom je boven,
ga je onder.
Peddelen in een holle
boom.
Plotseling tot rust gebracht
in spiegelend water
van een kalme zee.

Leven
Leven is geboren worden
De wereld ontdekken, men
weet niet van tijd en uur,
gewoon mens zijn onder de
mensen.
Leven is de natuur leren
kennen.
alle leven om je heen
Reizen door het heelal,
je voelt je klein.
Leven is onderscheiden
wat mooi is en positief.
Genieten van al het goede.
Elk seizoen een nieuw
refrein.

Glinsteringen van Hoop
In glinsterende weerspiegelingen
van de kalme levenszee
worden plotseling wolken weergegeven,
levensgolven verdrijven rust en vree.
Sierlijk en statig drijven zwanen met u mee.
Symbolen van waarheid en trouw.
Eigenwijze witte meeuwen zweven
boven zee en strand,
op de grens van water en land,
waar schone dromen en vergeten geheimen
liggen onder het zand.

Alrik
Regio - Alrik is een inmiddels
gecastreerde kater van rond een
jaar. Een allemansvriend en een
ondernemende jongeman. Hij is
superaanhankelijk en zoekt naar
een uitdaging. Achtervolgt iedereen die op de afdeling komt,
om te kijken of er wat te beleven
valt. Als hij eenmaal sjans heeft
met iemand, gaat hij er helemaal
voor: rollen over de grond, kopjes geven als een malle, je kan
het zo gek niet bedenken of hij
doet het om je in te palmen. Alrik heeft een tuin nodig om zijn
gekke fratsen uit te kunnen voeren! In zijn nieuwe omgeving zal

Alrik snel gewend zijn. Hij is nergens bang voor, kinderen in huis
zal hij waarschijnlijk erg gezellig
vinden en een andere kat is ook
geen probleem. Wie is er verliefd
op Alrik en geeft hem een mooi
leven?
Kom kennismaken in het asiel in
Zandvoort, open van maandag
tot en met zaterdag tussen 11.00
en 16.00 uur. Tel. 023-5713888
of kijk op de site voor een heleboel andere leuke poezenbeesten…. www.dierentehuiskennemerland.nl
Footloose heeft inmiddels een
warme mand gevonden!!

Excursie (55+) naar Slot Zuylen
Heemstede - Vanuit Utrecht
vaart u op donderdag 27 augustus met de boot naar Slot Zuylen, dat ligt aan de Vecht. Daar
aangekomen is er nog ruim tijd
om te wandelen in de prachtige
tuin en een kopje koffie te drinken - eventueel met heerlijk appelgebak - in de theeschenkerij.
Bij mooi weer is het terras geopend. Aansluitend krijgt u een
rondleiding in Museum Slot Zuylen, waarvan de bekendste bewoner schrijfster Belle van Zuylen was. Slot Zuylen is vanouds
een waterkasteel en het museum, concerten, evenementen en
rondleidingen brengen haar ver-

leden tot leven. Vanuit Slot Zuylen varen we over een prachtig
stuk Vecht naar Breukelen, vanwaar we met openbaar vervoer
weer terug naar Heemstede reizen. We zijn laat thuis. Vergeet u
niet om brood mee te nemen?
Let op: aanmelden d.m.v. betalen bij de Luifel uiterlijk vrijdag
31 juli.
We verzamelen op 27 augustus
om 9.15 uur in de hal van Station
Heemstede. Kosten: 24,50 euro
(inclusief 2 x rondvaart met gids
en Cascakosten, exclusief reiskosten en consumpties). Neemt
u uw legitimatie, MK en/of kortingskaart mee?

De golven van de branding fluisteren in koor:
Geef ons al je zorgen mee,
wij brengen ze ver weg
naar het midden van de zee.
Stad bij nacht
Schijnsel aan een donkere
hemel.
Nacht boven de stad.
Heel veel lichtjes weven
geheimen
tot sprookjes.
Vertellen van huizen,
waar mensen leven,
kinderen spelen
van een verre toekomst
dromen.
Sterren knipogen
aan donkerblauwe hemelbogen.

Atlantis
Land van voorbije
dromen.
Onder een deken van zand
is er een einde gekomen
aan glooiende vlaktes
met bergen omrand
Men leefde er vrolijk en
vredig in de glans van
goud en licht.
Dit huis van de toekomst
door honger naar macht
te gronde gericht.

Als een windvaan
is het leven.
Luchtkastelen hoog
boven ons verheven.
Kwetsbaarheid in vele
vrije vormen.
Door de wind bewogen
waaiert het in de
ruimte uit.

Geslaagden Hageveld 2e Tijdvak
• Susanne Hamer, Heemstede
• Charlotte Muller, Heemstede
• Emma Zijm, Heemstede

van 1930

• Marc Oppenhuis, Haarlem
• Rink Mazee, Hillegom

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
Informatie
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402
aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Internet www.heemsteder.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
EDITIE 5
oPlaag 17.575
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl

pagina 4

de Heemsteder - 22 juli 2009

Over een 100-jarige en nog meer

Nieuwe HeerlijkHeden is uit
Heemstede - In het zomernummer van HeerlijkHeden 141, het
kwartaalblad van de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB), staat een plaatselijke 100-jarige in het zonnetje. Geen persoon, maar een ‘instituut’ dat in Heemstede door
al die jaren heen een belangrijke plaats heeft ingenomen en
dat ook nu nog doet. De jarige
is de Harmonie Sint Michaël. Je
komt hem al tegen op de omslag
van het blad, waarop het inmiddels bejaarde vaandel prijkt. De
lezer krijgt een goed beeld van
de wederwaardigheden sinds de
oprichting in oktober 1909, maar
ook van de huidige activiteiten.
Fotomateriaal uit het archief van
het orkest laat de ontwikkelingen door de jaren heen zien.
‘Acht decennia in het zelfde huis’
gaat over een bewoner van de
Esdoornlaan in Heemstede. Hij
kwam er als jongetje van drie jaar
wonen en doet dat nu nog! Het

is duidelijk dat zo iemand veel
kan vertellen over alle veranderingen in zijn naaste omgeving.
Het geeft een mooi beeld van de
kleinschaligheid van het dorp en
de samenleving in die tijd.
Van twee lopende series zijn
nieuwe afleveringen te lezen.
In nummer 2 van ‘Blekerijen en
wasserijen in Kennemerland’
geeft Cees Peper een uiteenzetting over bleken en logen, een
heel bewerkelijk proces waarbij allerlei chemicaliën gebruikt
werden. Aan de kwaliteitscontrole van het eindproduct werd
ook toen al veel aandacht besteed. Linnen en garen waren
de voornaamste producten.
De vijfde aflevering van de serie
over bijzondere grafmonumenten op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan heeft
als thema ‘Lokale en provinciale
bestuurders’. 19 Burgemeesters,
wethouders en raadsleden komen ter sprake. Namen als Van

Doorn, Van Rappard, Van Wijk
en Willemse zullen bij velen herinneringen oproepen. Van enkele monumenten zijn afbeeldingen opgenomen.
Het hofje Van Verschuer Brants
uit 1901 staat op de grens van
Heemstede en Bennebroek. Het
was oorspronkelijk bestemd voor
bewoners die minstens 15 jaar
op de Hartekamp gewerkt hadden. Zij kregen in het hofje huisvesting, verpleging en “onderstand”. Bijna meteen al kwamen
ook andere bewoners van Bennebroek in aanmerking. Viervijfde deel van de bewoners moest
protestant zijn. Had het hofje
oorspronkelijk een sterk charitatieve inslag, sinds 1974 werd
de exploitatie zakelijker. Bouwtechnisch werd alles aangepast
aan de eisen van de tijd, met onder meer centrale verwarming
en een badkamer. In 2007 bleek
een nieuwe renovatie nodig. Deze mondde uit in een complete

Paranormaal beurs en
sieradenbeurs onder één dak
Regio – In het Kennemer Sportcentrum Haarlem vindt aanstaand weekend een grote happening plaats. U kunt namelijk
de Paraview paranormaal beurs
bezoeken en tevens een kijkje
nemen op de Sieradenbeurs, dat
terzelfder tijd plaatsvindt. Zaterdag 25 juli zijn de openingstijden van 12.00 tot 17.30 uur
en zondag 26 juli van 11.00 tot
17.30 uur. Entreeprijs bedraagt
voor volwassenen 6,50 euro. (Let
op: met advertentie zie elders in
deze krant heeft u korting op de
toegangsprijs!) Voor meer informatie kijkt u op: www.sieradenbeurs.nl en www.paraview.nl.
Tijdens de Paraview beurs zijn er
talloze deelnemers aanwezig die
actief zijn op het gebied van new
age en alternatieve geneeswijzen. Het is een beurs voor mensen die vragen hebben met betrekking tot hun relatie gezondheid, werk of voor mensen die
gewoon interesse hebben in deze materie en ermee willen kennismaken. In een gemoedelijke sfeer kan men bijvoorbeeld
een aurafoto laten maken waarop te zien is hoe het karakter en
persoonlijkheid is, kan men een
consult krijgen waarbij aan de
hand van een meegebrachte foto of ring een vraag beantwoord
kan worden, kan men zijn gids
laten tekenen of new ageproducten kopen. Gewoon rondkijken kan natuurlijk ook. Bo-

vendien worden er in een aparte
zaal lezingen over verschillende
onderwerpen gegeven.
Bureau View organiseert sinds
1995 wekelijks de Paraview
paranormaal beurs door heel
Nederland. Gedurende deze jaren zijn new age en alternatieve
geneeswijzen voor veel mensen
steeds meer geïntegreerd in het
dagelijkse leven. De gedachte
leeft dat het leven meer moet inhouden dan alleen werken, eten
en slapen. Er is meer aandacht
voor verdieping van het leven en
voor ontspanning. Tegenwoordig worden er bijvoorbeeld veel
zelfhealing boeken gelezen, bestaan er talloze new age winkels, doen veel mensen aan yoga of andere ontspanningstechnieken.
Deelnemers
Op de Paranormaal beurs kunnen bezoekers kennismaken
met new age en diverse alternatieve geneeswijzen. Er is een
zeer grote uiteenzetting van activiteiten zodat bezoekers een
goed beeld krijgen wat er zoal
is op alternatief gebied. Meestal zijn er meerdere paragnosten,
helderzienden,
magnetiseurs,
handlijnkundigen, tarotkaartleggers, astrologen, iriscopisten,
numerologen, hypnotherapeuten,
reïncarnatietherapeuten,
klankhealers, auralezers en -tekenaars, auracamera´s, gidszie-

ners en -tekenaars, reikimasters,
pendelaars en masseurs aanwezig. Bovendien is het mogelijk
om new ageproducten te kopen,
zoals beeldjes, wierook, edelstenen, sieraden, muziek en boeken of diverse gezondheidsproducten zoals oliën en voedingsproducten.
Lezingen
Gedurende beide dagen worden er verschillende interessante lezingen met zaaldemonstraties gegeven die gratis bezocht
kunnen worden. Hieraan werken
bekende paragnosten en andere
alternatieve genezers mee. De
lezingen gaan bijvoorbeeld over
helderziende
waarnemingen,
spirituele coaching, psychometrie, handlijnkunde, reiki, gidsen
of de helende kracht van edelstenen. Zie de website voor de
actuele lezingeninformatie.
Sieradenbeurs
Tegelijkertijd vindt op dezelfde
locatie de Sieradenbeurs plaats.
De Paraview bezoeker kan deze gezellige beurs met sieraden,
kralen, materialen en workshops
gratis bezoeken.
Diverse standhouders zullen
een verscheidenheid aan sieraden, kralen en materialen tentoonstellen aan de bezoekers.
Er zijn bijvoorbeeld handgemaakte kettingen, armbanden
en oorbellen, sieraden uit ande-

De Esdoornkade. Foto: Noord Hollands Archief.
restauratie, waarbij men rekening moest houden met de status van rijksmonument.
De Open Monumentendag op
12 september 2009 heeft als thema ‘Op de kaart’. Samen met
‘Ons Bloemendaal’ organiseert
de HVHB een speciale fietstocht
langs mooie gebouwen in Heemstede, Bennebroek, Overveen en

Bloemendaal. De Algemene Begraafplaats en het Molentje van
Groenendaal zijn o.a. open.

re culturen en een grote diversiteit aan kralen. Daarnaast heeft
iedere deelnemer speciaal voor
de beurs een aantal aanbiedingen. Maar ook als iemand zelf
een uniek sieraad wil maken, zit
diegene op deze beurs goed. Je
kunt hier namelijk allerlei soorten kralen en materialen vinden
en zelfs kosteloos een workshop
volgen (wel dienen materiaalkosten betaald te worden).

Zelfverdediging
voor senioren

Deelnemers
In de sieradenbranche worden
veel meer sieraden gemaakt dan
in de winkels verkrijgbaar zijn.
Veel mensen maken thuis namelijk de mooiste sieraden. Deze worden vaak wel per website te koop aangeboden, maar het
grote publiek krijgt ze niet onder ogen. Daar komt bij dat tegenwoordig steeds meer mensen zelf sieraden maken. Deze hobby is momenteel ontzettend populair en wordt beoefend
door jong en oud. Iedereen vindt
het leuk om een mooie ketting
of een opvallende armband bij
haar (of zijn) outfit te dragen die
uniek is. Genoeg redenen, vond
de organisatie, om op één locatie meerdere aanbieders van sieraden en kralen te verenigen. Zo
zullen er bedrijven zijn die kralen verkopen en standhouders
die sieraden aanbieden van diverse materialen als glaskralen,
zoetwaterparels, Italiaans glaswerk, edelstenen, hout, metaal
en Swarovski kristal.
Workshops
Workshops die bezoekers gratis kunnen bezoeken (wel dient
voor materiaalkosten betaald te
worden), maken de beurs compleet. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zelf een sieraad te maken
met zelfuitgezochte kralen of om
een horlogeband te rijgen.
Zie ook www.sieradenbeurs.nl

Meer informatie over de HVHB
en is te vinden op www.hv-hb.nl.
Losse nummers van HeerlijkHeden zijn voor 4,00 euro te verkrijgen bij Marloes van Buuren tel.
023-5290756.

Heemstede - Wat te doen als u
zich niet veilig voelt op straat? In
de cursus Maak U sterk leert u
wat u kunt doen van docent en
wijkagent Edwin Sabelis. Iedere
les start met het opwarmen van
de spieren en er wordt gewerkt
aan souplesse en kracht. U leert
hoe u iemand op een afstand
kunt houden en hoe u veilig kunt
pinnen. Zo voelt u zich zekerder
en houdt u de regie over uw eigen leven. De cursus wordt georganiseerd samen met de Jakob-Akademie en bestaat uit 6
lessen. De cursus zal in de herfst
van 2009 starten. Voor meer informatie over de precieze data
kunt u contact opnemen met Katinka Verdonk van het seniorenwerk, tel: 023-548 38 28 -1. Opgeven voor de workshop kan bij
de receptie van Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, waar
de workshop ook gegeven zal
worden, of telefonisch: 023-548
38 28 -1.

‘Ode aan
Heemstede’

Heemstede - De van oorsprong Heemsteedse auteur en
AKO-prijswinnaar Geerten Meijsing (nu woonachtig in Sircusa Sicilië) schreef een ‘Ode aan
Heemstede’. De gedrukte tekst
is vergezeld van een originele
houtsnede naar aanleiding van
een plattegrond van Heemstede over een aquarel van Willem
Snitker. Bleeker Galerie vraagt
sponsors voor de kunstwerken,
die in augustus verschijnen.
Info: snitker@debleeker.nl
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Voor het voetlicht...

Garage Turenhout
vertrouwd adres voor alle auto`s
Heemstede – Een bijzonder
autobedrijf aan het Raadhuisplein 7. Een autobedrijf waar
je geen weken hoeft te wachten, de klant geen nummer is
maar een naam heeft. De garage heeft ook een naam. Inmiddels al dertig jaar bekend op
het Raadhuisplein 7 als Garage
W. Turenhout. Een familiebedrijf,
waar vader Willem de knowhow
heeft en zoon Barry is gespecialiseerd in elektronica, ofwel het
uitlezen van het motormanagement van alle merken auto`s,
oud of nieuw. Denk daarbij aan
de aircosystemen, computersystemen, ophanging, remsystemen, want auto`s zitten vol met
de nieuwste elektronica.

Aircospecialist
Bij Barry kunt u terecht voor onderhoud van uw aircosysteem.
Hij heeft de nieuwste apparatuur en kan heel precies zien of
het systeem nog voldoende kou
geeft, of deze lek is en of er een
storing verholpen moet worden.
Zo specialistisch dat collega autobedrijven graag gebruik maken van deze apparatuur en de
specifieke kennis. Voor onderhoud en APK keuringen weet u
waar u aan toe bent bij Turenhout, want u zult er nooit voor
verrassingen komen te staan. Zij
vertellen tijdens de onderhoudsbeurt wat u het komend jaar aan
onderhoud te wachten staat, zodat u daar alvast rekening mee
kunt houden. Wel prettig om te
weten. Ze verdelen de reparaties over het hele jaar, omdat

sommige reparaties niet direct
nodig zijn voor de APK. Zij werken met universele onderdelen,
net zo goed, maar stukken voordeliger. Overleg en service. Ook

bij schade aan uw auto gaat u
naar Garage Turenhout, zij nemen alle zorg uit handen. Zij
maken een schaderapport op,
verzorgen de afspraak met de
schade-expert en repareren de
schade, want ook plaatwerken
en spuiten doen ze zelf.
Occasions en garantie
Bij Garage Turenhout vindt u altijd zeker twintig occasions van
de beste kwaliteit. Op voorraad.
Zij leveren ook nieuwe auto`s.
Heeft u speciale wensen voor
uw droomauto, vertel het aan
Willem of Barry, ze gaan voor u

ga’s. De tentoonstelling ‘Vrouwen,
ruiters en kardinalen’ van Marino
Marini en Giacomo Manzù vertelt
het fascinerende verhaal van deze twee Italiaanse kunstenaars.
Een minder bekende Nederlandse beeldhouwer, Gerrit Bolhuis,
staat centraal op de tweede tentoonstelling ‘De droom in roerloosheid gesponnen’. Vrijwilligers
van Casca begeleiden de excursie. Let op: aanmelden d.m.v. betalen bij de Luifel uiterlijk vrijdag
31 juli. Verzamelen op 11 augustus om 09.45 uur in de hal van
Station Heemstede. Kosten 9,50
euro (excl. reiskosten en consumpties).

Rondvaart Haarlemmerliede en omgeving
Bennebroek - Op 20 augustus
organiseert Welzijn Bloemendaal
een boottocht met de ‘Adriaan
Pauw’, gelegen aan de oever van
het Spaarne, tegenover het Teylers Museum. De afvaart is om
10.30 uur, terugkomst 12.30 uur.

Heemstede - De trainers Wim
van Marsbergen en Rob Neeskens beginnen zaterdag 1 augustus om 14.00 uur de selecties van VEW-1 en VEW-2 voor
te bereiden op de start van de
competitie op 5 september. Het
voorlopige oefenprogramma:
1-3-5-8 en 10 aug. Training
12 aug.	DSOV- VEW (HD-cup)
19.30 uur
15 aug.	VEW – Allianc-zo (HDcup) 14.00 uur
17 aug. Training
19 aug.	VEW – Overbos-zo (HDcup)
22 aug.	Open Dag met medewerking van de selecties. 10.00 uur.
De VEW-jeugd en vriendjes en

vriendinnetjes zijn welkom. Onder voorbehoud: VEW-1 en VEW2 spelen voor de beker, 17.00 uur
24 aug.	Training
26 aug.	Bekerwedstrijd VEW-2
19.00 uur
27 aug.	Bekerwedstrijd VEW-1
19.00 uur
29 aug.	Bekerwedstrijd VEW-1
en –2 17.00 uur
31 aug. Training
02 sept. Training.
05 sept.	Start competitie VEW-1
en VEW-2.
(er kan nog gewijzigd worden.
VEW-1 speelt in de 3e klasse B
van de KNVB en is ingedeeld
bij: Aalsmeer, AFC, AMVJ, HBC,
NFC, RKAVIC, Roda 23, SCW,
TOB, Vlug en Vaardig en VVC.

Allemachtig prachtig!

Excursie 55+ ‘Beelden aan Zee’
Heemstede - Het museum Beelden aan Zee ligt verscholen in de
duinen van Scheveningen. Een
uniek particulier museum geheel
gedragen door vrijwilligers dat
jaarlijks een aantal grote exposities organiseert naast de eigen
permanent geëxposeerde collectie. Op dinsdag 11 augustus is er
een excursie voor senioren naar
dit museum. Beelden van beeldhouwers als Karel Appel, Caspar
Berger, Charlotte van Pallandt,
Fritz Wotruba en vele anderen
vragen uw aandacht. Twee Italiaanse beeldhouwers van na de
oorlog hebben veel invloed gehad op hun Nederlandse colle-

op zoek. Het moet wel gek lopen
als ze die niet vinden. Alle occasions worden afgeleverd, inclusief de servicebeurt, APK, NAP
Nationale Auto Pas en Bovag

Selectie VEW start training
op 1 augustus

Kosten 21 euro, incl. koffie of
thee. Aan boord is een lift aanwezig. Kunt u niet zelf naar de
boot komen, bel dan naar 023525 03 66 of 584 53 00 zodat
er vervoer kan worden geregeld.
Aanmelden voor 4 augustus.

garantie. Hun kennis is beloond
door de BOVAG Klasse 1 Autobedrijf. Met alle garanties van
BOVAG zoals 6 maanden op een
occasion en 3 maanden op alle
reparaties. Met veertig jaar ervaring, dertig jaar het vertrouwde adres op het Raadhuisplein
7, tel nr: 023- 5291125, waar u
geen weken hoeft te wachten op
een afspraak en u geen nummer
bent maar een naam. Bij Willem
en Barry Turenhout voor onderhoud, in- en verkoop van alle
merken modellen auto`s in Hartje Heemstede.
Ton van den Brink

Bridge
gevorderden
voor 5 euro
Heemstede - Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, gaat HBC bridge thema-avonden voor gevorderden geven. Het zijn gezellige
en leerzame avonden en de
meeste deelnemers van vorig
jaar waren erg enthousiast.
De avonden zijn zowel voor
leden als voor niet-leden. De
avonden worden gegeven
op woensdagavonden 5, 12,
19 en 26 augustus aanvang
20.00 uur.
Kosten 5 euro per avond. De
thema’s staan los van elkaar
dus je kunt je voor iedere
avond apart opgeven door te
bellen naar: 06-48703326 of
een e-mail te sturen naar: anrut@quicknet.nl

Van kikker naar prins...?
Heemstede - “Tot dit voorjaar was er een kleine vijver in mijn
tuin die voor een kwart door een bruggetje aan het oog werd
onttrokken. Onder dat bruggetje zat vaak een kikker. Dit voorjaar is mijn tuin op de schop geweest en is er een grote vijver in
het midden gekomen. De groene kikker lijkt de oude schuilplaats
niet te missen. Hij of zij springt de vijver uit, even op het terras,
tussen de bloemen of een uurtje in een vogeldrinkbakje en dan
weer de vijver in. De bruine kikker zit vaak in het nieuwe houthok.
Katten spelen graag met kikkers, maar gelukkig zie ik die veel
minder omdat de heggen door schuttingen zijn vervangen...”
Aldus Jet van Vrede, die deze mooie foto instuurde.

Te hard op Cesar Francklaan
Heemstede - Op de Cesar Francklaan hielden politieagenten 15 juli
tussen 15.30 en 16.30 uur een snelheidscontrole. 54 Automobilisten
reden harder dan de toegestane snelheid van 50 km/u en hebben
een bekeuring gekregen. De hoogstgemeten snelheid was 75 km/u.
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Subsidie mogelijk voor
knotbomen of hoogstamfruit
Regio - Het karakter van het
Noord-Hollandse
landschap
wordt bepaald door elzensingels, knotbomen, hoogstamfruitbomen, hagen, poelen en houtwallen. Toch verdwijnen deze en
andere eeuwenoude landschapselementen in rap tempo. Een
landschap dat zijn cultuurhistorische waarden verliest, verliest haar identiteit. Met de subsidieregeling ILG Landschapselementen wil de provincie dit
voorkomen. Iedereen die woont
of werkt in het buitengebied kan
subsidie aanvragen.
Landschapselementen onderhouden is kostbaar en tijdrovend. Vroeger was het de inspanning waard: hakhoutbosjes
zorgden voor brandstof in koude winters, staken van essen
brachten als bezemstelen geld
op en de hele familie at mee
van de fruitboomgaard. Die tijd
is voorbij. Met het functieverlies
van landschapselementen gaat
ook veel kennis over specifiek
onderhoud verloren.
Steeds meer landschapselementen verwilderen of verdwijnen helaas. Landschapselementen zijn een historisch en streekeigen onderdeel van de streek.

Ze horen bij een boerderij of
een historische woning. Met een
goed verzorgde fruitboomgaard,
haag of windsingel behouden
erven hun authentieke waarde.
Landschapselementen zorgen
ook voor weelderige natuur. Vogels en vissen schuilen in rietkragen, zoogdieren verblijven
in bosjes en amfibieën scharrelen in poelen en duinrellen. Ze
vinden hier voedsel en zorgen
er voor nageslacht. Zo houden
landschapselementen de soortenrijkdom op peil.
In totaal is 320.000 euro beschikbaar voor de landschapselementen. Particuliere grondeigenaren, agrariërs, belangenorganisaties (zoals agrarische natuurverenigingen), vrijwilligersgroepen en historische
verenigingen komen in aanmerking voor subsidie; mits de
aanvraag betrekking heeft op
aanleg, herstel of achterstallig
onderhoud van Noord-Hollandse landschapselementen.
Voorwaarde is verder dat het
element in het buitengebied
of op de rand van de bebouwde kom ligt. De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd. Men kan subsidie krijgen voor maximaal drie jaar

beheer. Daarnaast is subsidie
mogelijk voor advisering, scholing en communicatie.
Subsidie aanvragen
U kunt als particulier of in
groepsverband subsidie aanvragen, liefst zo spoedig mogelijk.
Medewerkers van Landschap
Noord-Holland informeren u
graag over de aanvraag en beantwoorden uw vragen over de
subsidieregeling.
U kunt de aanvraagformulieren downloaden van de website van de provincie NoordHolland via het subsidieloket
op www.noord-holland.nl. U
kunt ze ook opvragen bij Land-

Knotwilgen geven een landschap identiteit, daarbij is
onderhoud van groot belang.
schap Noord-Holland. Neem
voor meer informatie contact
op met Landschap Noord-Holland in Heiloo, tel. 088-0064400

of kijk op www.landschapnoordholland.nl. Hier kunt u ook de
nieuwe brochure over de regeling aanvragen.

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Buurtbus ook in Bennebroek,
wie wil helpen?
Regio - De buurtbus Zwaanshoek/Bennebroek rijdt tussen Zwaanshoek, Bennebroek en Hoofddorp - station.
Het is een busverbinding met een negenpersoons Connexionbus, die als een normale lijnbus stopt bij vaste haltes.
De bus rijdt van maandag tot en met zaterdag, in principe
van ’s ochtends half acht tot ’s avonds half zeven.
De busverbinding bestaat al dertig jaar en de bus wordt bestuurd door vrijwilligers, maar daar dreigt binnenkort een tekort
aan te ontstaan.
Bij te weinig vrijwilligers komt de beschikbaarheid van de buurtbus in de knel. En dat is voor een aantal inwoners van Zwaanshoek en Bennebroek slecht nieuws, want juist zij maken graag
van de bestaande verbinding gebruik om naar het ziekenhuis,
het winkelcentrum in Hoofddorp of het station in Hoofddorp te
gaan.
Daarom zoekt het bestuur van de buurtbusvereniging nieuwe
vrijwilligers, bij voorkeur uit Zwaanshoek of Bennebroek, want
daar draait de bus voor!
Meedraaien in de buurtbus betekent dat je in principe 1 x per
week drie uur chauffeur van de bus bent, en dat kan op tijden
die je zelf tevoren aangeeft. Uit de ervaringen van de vrijwilligers
blijkt dat het besturen van de buurtbus leuk werk is, ook door de
leuke contacten die je met de reizigers hebt.
De bus is een negenpersoonsbus, waardoor een BE-rijbewijs
volstaat. Het is een moderne diesel-automaat, voorzien van
de nodige accessoires. We werken in een leuke club vrijwilligers.
Kortom, Zwaanshoekers en Bennebroekers, zorg er voor dat de
buurtbus blijft draaien en je hebt er nog een leuke hobby bij
ook!
Cor Peereboom, coördinator van de buurtbus ( 023-5618072)
verstrekt graag de nodige informatie, maak een afspraak en rij
een keer een rondje mee met een chauffeur om zelf te ervaren
hoe (leuk) het is.

Telefoon:

023-

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

1e regel
2e regel
3e regel
4e regel
5e regel
6e regel
7e regel

5

G
R
A
T
I
S

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen
Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.
bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan % 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Feestelijke open dag en receptenboekje

Tuindersvereniging
‘de Zandlaan’ viert jubileum

Amnesty in de bres voor
‘troostmeisjes’

Heemstede - Op zaterdag 25 juli voert de plaatselijke groep
van Amnesty International actie waarbij aan de Japanse regering gevraagd wordt verantwoordelijkheid te nemen voor de
zogenaamde ‘troostmeisjes’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ook wordt aan het publiek gevraagd een kaart te sturen naar
de nog in leven zijnde ‘Comfort Women’.
Troostmeisjes, of Comfort Women, zijn vrouwen uit onder
meer Zuid-Korea, China en de
Filippijnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse overheid werden geronseld
en misbruikt als seksslavinnen.
Uit kampen in Indonesië werden ongeveer 300 Nederlandse
vrouwen gehaald en gedwongen te werken in de bordelen
van het Japanse leger.
In 2010 is het 65 jaar geleden
dat de Tweede Wereldoorlog officieel beëindigd werd. Voor de
nog in leven zijnde troostmeisjes
ligt dat anders. Ze vechten niet
alleen voor hun eigen gerechtigheid maar ook voor de vrouwelij-

ke slachtoffers van oorlogen van
vandaag .
Tot 1993 hield de Japanse overheid de feiten rond het Troostmeisjes-systeem geheim.
Ondanks het feit dat Amnesty
al eerder actie voerde voor deze vrouwen ontkent de Japanse
overheid nog steeds elke verantwoordelijkheid.
Bij Amnesty kan de petitie, gericht aan de regering van Japan, worden getekend op zaterdag 25 juli. Die dag staat Amnesty met een kraam voor de ING
aan de Binnenweg, tussen 11 en
16 uur. De traditionele Amnestyboekenkraam is natuurlijk ook
weer present.

Midzomer buffet voor senioren
Bennebroek - Ter onderbreking van de rustige zomerperiode organiseert Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
op woensdag 29 juli een feestelijk koud buffet voor zelfstandig wonende senioren.
Verschillende koude schotels
maken deel uit van het Midzomer buffet, zoals mooi gedecoreerde schalen met vis,
zeevruchten, vlees en niet
te vergeten de prachtig opgemaakte salades waaronder een overheerlijke zalmsalade. De chefkok maakt er
deze zomer graag weer iets

moois van voor u! Het Midzomer buffet start om 16.00 uur
in de grote zaal van Zorgcentrum Meerleven en de deuren gaan open om 15.45 uur.
De kosten van het buffet, inclusief twee drankjes en een
ijsdessert bedragen 20,- euro
per persoon. Aanmelden kan
bij Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek vóór donderdag 16 juli via tel. 023-584
53 00. Indien u vervoer nodig heeft naar Meerleven kan
dit aangevraagd worden bij
Welzijn Bloemendaal, locatie
Bennebroek.

Bennebroek - Dit jaar bestaat
de Bennebroekse Amateur tuinders Vereniging ‘Zandlaan’ 25
jaar en dat zal gevierd worden.
Het startsein wordt gegeven op
zaterdag 25 juli om 10.30 uur bij
tuincentrum De Oosteinde in Hillegom. Op initiatief van de feestcommissie is een fraai receptenboekje samengesteld, waarin ook leuke anekdotes, foto’s
en verhalen zijn verwerkt vanuit
de afgelopen 25 jaar. Alle leden
van de tuinvereniging krijgen dit
boekje als presentje. De eerste
exemplaren van dit boekje zullen bij Tuincentrum De Oosteinde worden overhandigd aan een
drietal oudere, nog steeds actieve leden, die al een tijd lang bewijzen dat het tuinieren ook tot
ver in de tweede jeugd een gezonde hobby is. Als locatie om
deze eerste exemplaren te overhandigen is voor De Oosteinde gekozen omdat dit tuincentrum de tuinvereniging al 25 jaar
steunt met o.a. het verstrekken
van kortingpasjes voor de leden.
Zo zijn zij tevens in dit jubileumjaar de grootste sponsor voor
het welslagen van de feestelijke
open dag op 22 augustus a.s.

Tal van activiteiten
Op 22 augustus zal de Open
Dag van de vereniging plaatsvinden op het tuincomplex, met
als centraal punt het exercitieveld van KNA, voor deze gelegenheid door een brug verbonden met de volkstuinen.
Op deze Open dag zullen tal van
activiteiten plaatsvinden:

Natuurlijk zullen er traditiegetrouw weer kramen met planten en producten van de tuinders staan. Daarnaast wordt de
uitslag van de courgettewedstrijd bekendgemaakt voor de
Bennebroekse schooljeugd. In
april hebben alle Bennebroekse basisschoolleerlingen twee
courgettezaden ontvangen. Wie
heeft op 22 augustus de grootste (zwaarste) courgette gekweekt? Er wordt een puzzelloop over het terrein uitgezet,
wie deze loopt komt tegelijk op
de mooiste plekjes van het complex en krijgt een beter beeld
van deze door velen beoefende
tuinhobby.
Bij een feestelijke dag hoort ook
een Rad van Avontuur. De feestcommissie is er in geslaagd om
met steun van de hoofdsponsor
een aantal prachtige prijzen aan
te bieden. Daarnaast is er met
name voor de jeugd een enveloppenwedstrijd met tal van prijzen. Onder deskundige leiding
kan eenieder die dat wil bloemstukken maken in de speciale
bloemenstal. De imker van het
tuincomplex laat in een hele
mooie opstelling zien wat er allemaal voor komt kijken voordat
er een pot honing op tafel staat
en voor de inwendige mens is
ook gezorgd, er worden pannenkoeken gebakken en er zijn
koffie en thee en frisdrank. In
het huisje van de vereniging is
een kleine fototentoonstelling te
zien met allerlei beelden uit heden en verleden van de vereniging.

Rond het middaguur zal Kunst
Na Arbeid het geheel muzikaal
omlijsten.
Receptie
Natuurlijk kunnen belangstellenden zich laten informeren
over het tuinieren. Het karakter van de volkstuin is aan het
veranderen. Op de volkstuinen
zie je steeds meer een mix van
groenten en fruit met bloemen
en planten. Daarom is er voor leden van de vereniging een tuinwedstrijd: wie heeft de mooiste
groentetuin, de mooiste plantenen/bloementuin en wie heeft
de mooiste combinatie van deze twee, de mengelmoestuin. De
uitslag hiervan wordt bekendgemaakt op de barbecue voor leden op 12 september.
Op 12 september wordt in het
gebouw van KNA aan de Zandlaan de officiële receptie gehouden van 15.00- tot 17.00 uur.
Het gaat de vereniging goed. De
laatste jaren is er hard aan gewerkt om het terrein goed op orde te brengen en mede dankzij
de hulp van de gemeente Bennebroek ziet het terrein er goed
uit en is het iedere dag opnieuw
een belevenis om er te kunnen
tuinieren in een omgeving die
ervaren wordt als een oase van
rust. De vereniging nodigt iedereen uit om met name op de
Open Dag op 22 augustus van
11.00- tot 15.00 uur een kijkje te
komen nemen op ons feestterrein en de tuinen. Voor meer informatie verwijzen we naar de
website: www.batv.nl

Traditionele Kinheim Barbecue

Zomerwandeling Bennebroek
Bennebroek - In de zomer zijn
de wandelingen voor senioren
in en rondom parken, duinen en
bossen van Bennebroek een lust
voor het oog.
Vrijwilligers van Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
hebben voor u een mooie wandelroute uitgezet van ongeveer 7
km. Onderweg is een koffiepauze ingelast in uitspanning ‘De

Oase’. De zomerwandeling vindt
plaats op woensdagochtend
29 juli om 10.00 uur. Vertrekpunt
is het voormalige gemeentehuis
van Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5.
De tocht gaat door de natuurgebieden Woestduin, Leyduin en
Vinkenduin. Alleen bij erg slecht
weer gaat de wandeltocht niet
door.

Regio - Het mooie zomerweer bood de bewoners van Serviceflat Kinheim in Haarlem weer de mogelijkheid om van een traditionele barbecue maaltijd te genieten. Dat gebeurde afgelopen weekend. Doordat
Kinheim beschikt over een eigen keuken met ‘brigade’ en een mooie ruime tuin kan er al snel op warm
weer worden ingespeeld, tot groot genoegen van veel bewoners.
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Zomerbios-programma
alle leeftijden bij Casca
Heemstede - In de zomervakantie heeft Casca een speciaal zomerbios-programma. In de
filmzaal van de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, worden voor elke doelgroep prachtige, ontroerende, spannende, komische of
filmhuis films gedraaid op 4, 5
en 6 augustus, en op 19 en 20
augustus.
Op dinsdag 4 augustus is er een
speciale aanbieding voor kinderen en 65-plussers.
Er is leuke kinderfilm met innemende kinderlogica, een aanrader voor jong én oud.
Kinderen mogen 1 opa of oma
(65+) gratis meenemen naar de
film. In de prijs inbegrepen is limonade voor de kinderen en
thee voor de volwassenen en wat
lekkers na afloop van de film.
Voor meer informatie over de titel en het onderwerp van de film
kunt u bellen met Casca: 023548 38 28. Aanvang van de film:
14.00 uur, entree: 5,00 euro.
Op woensdag 5 augustus is er
om 20.00 uur een romantische
dramafilm.
Op donderdag 6 augustus is
er om 10.30 uur een dramafilm
over liefde en verliefdheid, die
niet aan leeftijd is gebonden.
Een Spaanse dag op woensdag 12 augustus met twee films
te combineren met een Spaanse maaltijd is zeker leuk als u
net naar Spanje bent geweest of
er misschien nog naar toe gaat!

Maar ook als u even wilt proeven van Spaanse sferen en smaken is deze dag een aanrader.
De middagfilm draait om 16.00
uur, aansluitend wordt de maaltijd – bij mooi weer op het Plaza Espãna Casca – geserveerd
om 18.00 uur. Om 20.00 uur kunt
u dan kijken naar de avondfilm.
Eén of beide films zijn te combineren met de maaltijd, maar alleen eten of alleen naar de film
mag ook. Graag van tevoren opgeven uiterlijk vrijdag 7 augustus.
Entree voor 1 film: 5,- euro / voor
de Spaanse maaltijd: 20,- euro
/ combi maaltijd en 1 film: 22,euro.
Op woensdag 19 augustus is er
een bijzonder drama met een
onverwachte plot om 20.00 uur.

Belinda, Annemarie, Martina en Jacqueline blij met ‘Doe een Wens’.

Op 20 augustus is er een fantasy film met lunch programma. U
kunt dan in de pauze van
de film genieten van een heerlijke lunch in de foyer van de Luifel. Hiervoor wel graag van tevoren opgeven uiterlijk dinsdag 18
augustus.

KRO BlootGewoon,
ongewoon voor Kapsalon Marja

Entree per film: 5,00 euro.
Voor informatie over de titels
van de films, alle data en tijden
van het Zomer Biosprogramma
of reserveren kunt u bellen op
werkdagen van 9 tot 12 uur naar
de receptie van Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede: 023548 38 28 – 1.
Kijk ook eens op www.casca.nl.

Allemachtig prachtig!

Stichting Doe een Wens blij met bloot

Heemstede - Blij dat het achter de rug is. Blij dat we meededen. Blij dat we iets mochten
betekenen voor doodzieke kinderen. Blij met bloot. Jacqueline
van Kampen had de negen kapsters van Kapsalon Marja aan
de Valkenburgerlaan 85 zover
gekregen dat ze zich opgaven
voor het KRO programma BlootGewoon. Daarin poseren tien
groepen voor een glamourvolle fotoshoot. In vijf afleveringen,
te beginnen op 30 juli, strijden
steeds twee groepen tegen elkaar voor een door henzelf gekozen goed doel. Een doel waar
een persoonlijk verhaal aan vast
zit. Per aflevering kiest een vakjury de beste foto`s, maar ook de
kijker kan via de satelliet meebeslissen. Zo ontstaat een unieke kalender voor verschillende doelen en de opbrengst van
die naaktkalender wordt verdeeld onder de winnende goede doelen.
Doe een Wens
De KRO wil met dit programma goede doelen onder de aan-

dacht brengen en mensen inspireren om na te denken over
zorg voor elkaar. Jacqueline van
Kampen heeft in haar klantenkring direct te maken gehad
met doodzieke kinderen en had
gelezen over de Stichting Doe
een Wens. Deze vervult de liefste wens van kinderen met een
levensbedreigende ziekte tussen
3 en 18 jaar. Even weg van ziekenhuis, behandeling en doktoren; even blij met het hele gezin
dat die dag mee mag maken.
De kapsters van Marja hoorden
van de moeders van Thimo van
tien jaar en Jantje van vijf jaar.
Kinderen die er nu niet meer
zijn, maar ze zullen van boven
best meegekeken hebben wat
voor vreemde dag de negen
kapsters van Marja hebben
meegemaakt.
Het begon eind mei. De hele dag een cameraploeg in de
kapsalon aan de Valkenburgerlaan, waar toen eigenlijk al de
beslissing viel dat ze mee mochten doen. Dat kwam Anita Witzier zelf vertellen. De directe betrokkenheid en de keuze van

Doe een Wens hadden de doorslag gegeven.
Vreemde dag
Het werd een heel vreemde dag
in het verre Maastricht waar
in een kasteelachtige sfeer de
sympathieke fotograaf de foto`s
nam. Een vreemde dag in lange badjassen en omringd door
een vriendelijke keur van mensen die je geruststellen en je
steeds voorhouden dat het voor
het goede doel is. Mensen van
de catering, visagisten, kapsters,
ja die ook! Make-up meisjes en
kleedsters. Allemaal mensen die
heel relaxt en onbevangen daarmee omgaan. Veel gelachen en
een traantje gelaten. Uiteindelijk was dit optreden fantastisch
om te doen, als je weet waarom. Zij hebben begrepen wat
de KRO met dit programma bedoelt. Goede doelen onder de
aandacht brengen en mensen
inspireren om na te denken over
zorg voor elkaar. Tot donderdag
30 juli KRO, 21.30 uur, BlootGewoon op Nederland 1.
Ton van den Brink

NK Elektro Modelauto’s dit weekend
De familie Zwaan
Heemstede - “Ik heb een, geloof ik, een aardige foto genomen
van een zwanenfamilie, aan de Leidsevaart”, vertelt Alex Schutzelaars in zijn mail met begeleidende foto.
Hopelijk blijft de familie uit de buurt van het razende verkeer op
de weg. Heeft u ook een mooi of bijzonder tafereel in Heemstede of Bennebroek gefotografeerd? Mail naar de redactie: redactie@heemsteder.nl

Heemstede – De Model Auto
Club Heemstede (MACH) organiseert in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 juli de
NK-wedstrijd voor elektro modelauto’s. Dat zijn races voor op
afstand bestuurbare modelauto’s (schaal 1:10).
Heeft u belangstelling voor op
afstand bestuurbare (radiografisch ) modelautosport, dan nodigt de club u graag uit op het
circuit aan de Cruquiusweg 45
te Heemstede.

Tijden: Zaterdag van 11-17 uur
zijn er trainingen. Zondag vinden de races plaats van 10-17
uur. De prijsuitreiking is aansluitend om 17 uur.
Van 11 tot 17 uur is de tribune
van de MACH voor het publiek
vrij toegankelijk.
Ook zijn er versnaperingen in de
kantine van het fraaie clubgebouw verkrijgbaar.
In het clubgebouw kunt u ook
een informatie animatie over

radiografische
modelautosport bekijken of de folder vragen. Geïnteresseerde sponsoren
kunnen contact opnemen per email: hans@machheemstede.nl
of tel.: 06-10401375.
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Burendag dit jaar op 26 september
- Weer 1.000.000 euro beschikbaar voor actieve buurten -

2 0 0 9

Expositie
KZOD-leden
In de maanden juli en augustus
2009 exposeren leden van KZOD,
waaronder 4 Heemsteedse kunstenaars, in het Heemsteedse raadhuis. KZOD (‘Kunst Zij Ons Doel’) is
een van de oudste kunstenaarsverenigingen in ons land en gevestigd
in het historische gebouw De Waag
aan het Spaarne te Haarlem. U kunt
de kunstwerken tot eind augustus
tijdens de openingstijden bezichtigen
in het raadhuis (Raadhuisplein 1).

Op zaterdag 26 september viert
Nederland alweer voor de 4e keer
Burendag. Ook nu zullen buren de handen uit de mouwen steken. Het Oranje
Fonds heeft voor alle actieve buren met
een goed plan € 750,-- om met elkaar
hun buurt aan te pakken. Met deze dag
willen het Oranje Fonds en Douwe
Egberts buren met elkaar in contact
brengen en laten ervaren dat hun buurt
gezelliger is dan men denkt. Ook de
gemeente staat achter dit initiatief om
mensen dichter bij elkaar te brengen.

Geld aanvragen kan nu al
Vorig jaar staken meer dan 45.000 mensen
op Burendag de handen uit de mouwen
voor hun buurt. Honderden actieve buren
kregen een vergoeding voor hun acties.
Vanwege het succes stelt het Oranje Fonds
ook dit jaar weer 1 miljoen euro ter beschikking voor actieve buurten. Iedereen
met een goed plan kan maximaal € 750,--

bij het Oranje Fonds aanvragen via www.
burendag.nl.

Burendag
Burendag, een initiatief van Douwe
Egberts, werd in 2006 voor het eerst
in Nederland gevierd. In 2008 ontstond

Ere wie ere toekomt
Kent u iemand die een lintje verdient?
Wij nodigen u van harte uit deze
kandidaat voor te dragen voor een
koninklijke onderscheiding. En wie
weet, wordt hij of zij tijdens de jaarlijkse lintjesregen in
2010 op feestelijke wijze in het zonnetje gezet.
U kunt uw aanvraag tot 1 september indienen bij de
burgemeester van Heemstede. Kijk voor de procedure en
criteria www.heemstede.nl > Gemeente Heemstede >
Onderscheiding aanvragen > Koninklijke onderscheidingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl.
Daar vindt u onder het kopje ‘Downloads’ een
voorstelformulier in Word, waarmee u de aanvraag
nóg makkelijker indient.

de samenwerking met het Oranje
Fonds. Het Oranje Fonds is het
grootste nationale fonds op sociaal gebied
en bevordert de samenhang tussen groepen mensen. Prinses Máxima en de Prins
van Oranje zijn beschermpaar van het
fonds.

Let op vaarsnelheid
in Heemsteedse
wateren
In de zomer trekken inwoners van de
gemeente erop uit met de boot.
Wij willen de bestuurders erop wijzen rekening te houden met de vaarsnelheid (6 km/

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

per uur). Te hoge vaarsnelheden kunnen
immers leiden tot gevaarlijke situaties
wanneer mensen in het water zwemmen.
Voor woonbootbewoners is de golfslag
bovendien erg hinderlijk. Maar ook voor
het behoud van de wal en watervogels,
vragen wij de bestuurders langzaam te
varen.

Taxatiegegevens
van uw woning
bekijken?
www.heemstede.nl

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.152
2009.153
2009.155
2009.156
2009.159
2009.160
2009.161

het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
het veranderen van een vlonder en
aanbrengen damwand t.b.v. grondkering
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakopbouw
het doorbreken van een muur
het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak
het bouwen van een erker

- Brabantlaan 32
- Ooievaarlaan 3
- Havenstraat 42
- Scheldelaan 3
- Laan van Rozenburg 17
- Prinsessenhof 27
- Laan van Insulinde 7

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Winkelgebied Binnenweg
- Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).
Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot
ongeveer 14 augustus 2009 is de Binnenweg tussen de Iepenlaan en Berkenlaan
afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen over
loopschotten langs het werkgebied.
- Op de kruising Binnenweg/Iepenlaan/Berkenlaan wordt een deel van de riolering
vervangen. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer 24 juli 2009.
Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze routes worden met borden aangegeven. Uitgebreide informatie over het
project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 17 juli 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.045
2009.089

het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een dakkapel op
het zijgeveldakvlak

- Troelstralaan 22
- Glipperweg 40B

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

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 17 juli 2009)
2009.145

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats
nabij de woning Res Novaplein 40 als
gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner
(verzonden 16 juli 2009).
Het besluit ligt vanaf 23 juli 2009 zes weken
ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar
maken. Door het indienen van een bezwaar

wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een
spoedeisend belang kan degene die een
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president
van de rechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het
indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening moeten griffierechten worden
betaald.

Handhavingsactie gezonken
vaartuig gemeentelijke haven
In het kader van artikel 17 van de
Verordening op het gebruik van openbare
havens en binnenwateren is in opdracht
van burgemeester en wethouders het volgende gezonken vaartuig gelicht:
- rode zeilboot, gezonken in de gemeentelijke haven aan de zijde van de
Havenstraat vrijwel op de hoek met de
Kanaalweg.
Bovengenoemd vaartuig wordt voor een
periode van 13 weken met ingang van 15

juli 2009 opgeslagen. Gedurende deze
periode kan de rechtmatige eigenaar tegen
betaling van de kosten van het verwijderen
van het vaartuig en de opslagkosten zijn/
haar vaartuig terugontvangen. Indien het
vaartuig niet worden opgehaald, zullen
burgemeester en wethouders het vaartuig
verkopen dan wel vernietigen.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving,
telefoon (023) 548 56 30.

het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

- Floradreef 33

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 17 juli 2009)
2009.129

het vergroten van de opbouw boven de aula
en renoveren dak Haemstede Barger VMBO

- Koediefslaan 73

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

Starten voorbereidingsprocedure
bouwvergunning en ontheffing bestemmingsplan
(artikel 3.23 Wro)
2009.148
2009.149

uitbreiden woonhuis
plaatsen dakopbouw

- Frans Lisztlaan 2
- Lombokstraat 17

De verzoeken liggen vanaf 23 juli 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.
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Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

2 0 0 9

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale
informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens
openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze
tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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

Beroep

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep 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
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage

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

Toptennis in
Vogelenzang

WNF-Ranger Photo Award 2009 van start

Jonge natuurfotografen gezocht!
Regio - In samenwerking met
het Museon organiseert de
jeugdclub van het Wereld Natuur Fonds (WNF) de WNFRanger Photo Award 2009. Deze fotowedstrijd daagt kinderen
tot en met 15 jaar uit om vóór
27 september 2009 hun mooiste natuurfoto in te sturen. De
hoofdprijs is de WNF-Ranger
Photo Award 2009 en een Panasonic Lumix fotocamera.
De veertig beste inzendingen
worden tentoongesteld in het
Museon in Den Haag.
De WNF-Ranger Photo Award
2009 wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Vorig
jaar ontvingen de WNF-Rangerclub en het Museon ongeveer
4.000 foto’s. Ook dit jaar verwachten de organisatoren weer
veel mooie en bijzondere na-

tuurfoto’s. Op de foto mag een
natuurlandschap of een wild dier
(geen huisdier) staan. De foto kan overal en in elk jaargetijde gemaakt zijn: tijdens wintersport of zomervakantie of tijdens
een doordeweekse dag in de eigen omgeving. Kinderen kunnen hun foto uploaden via de site www.rangerclub.nl/photoaward. Na het uploaden kunnen
zij hun foto als e-card naar familie en vrienden sturen. Een deskundige jury nomineert uit alle
inzendingen de veertig mooiste
natuurfoto’s en maakt op 21 november 2009 in het Museon bekend welke jonge fotograaf zich
de winnaar mag noemen van de
WNF-Ranger Photo Award 2009.
In de jury zit dit jaar in ieder geval de winnaar van vorig jaar, Timo Frionnet, Koert-Jan de Bruijn,

presentator van het tv-programma Rangers!, en Willem Kolvoort, professioneel natuurfotograaf. De genomineerde foto’s worden van 21 november tot
en met 6 maart tentoongesteld
in het Museon in Den Haag. Op
de openingsdag vindt de prijsuitreiking plaatst en opent de winnaar de expositie. Behalve de
eerste prijs (Award en een Panasonic Lumix fotocamera) zijn
er nog meer prijzen te winnen.
De winnaar van de tweede prijs
krijgt een Nintendo DSi. De derde prijs is een spellenpakket.
Ook kunnen kinderen kans maken op de Publieksprijs. De veertig genomineerde foto’s worden
begin november op de website van de WNF-Rangerclub geplaatst. Bezoekers aan de site kunnen gedurende een aan-

tal weken stemmen op hun favoriet. De maker van de foto met
de meeste stemmen wint de Publieksprijs en gaat naar huis met
een Survivalpakket.
De spelregels over de WNF-Ranger Photo Award 2009 staan op
www.rangerclub.nl/photoaward

Kerkdienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 26 juli om 10.00
uur vindt in de kerkzaal in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het
is een dienst van Woord en Tafel
met een oecumenisch karakter.
Voorganger is ds. mw. P. Renes.
De zang wordt ondersteund door
cantor de heer E. Vriens. (avondmaalviering)

Regio - In het kader van het 30
jarig-jubileum van Tennisvereniging Vogelenzang zal er tijdens
het Open Toernooi van 25 juli t/m
2 augustus een speciaal Invitatietoernooi plaatsvinden, uitsluitend voor spelers in de categorie
Heren Enkel 3.
Maar liefst 32 spelers uit de gehele regio en zelfs daarbuiten
hebben zich voor dit Invitatietoernooi aangemeld. Bekende
namen zoals o.a. Lars van Kampen, Ryan Geerdink, Stefan Bergman, Dominique Bersee, Loukas
Wallaart, Wouter Kramps en vele
anderen zullen acte de présence geven en staan ongetwijfeld
borg voor interessante partijen.
De wedstrijden van zowel het
Open Toernooi als het Invitatietoernooi zullen iedere avond om
18.00 uur beginnen en alle finales zijn gepland op zondag 2 augustus.

