
Gooi uw oude tent niet weg: Casca heeft ze dringend nodig!

Wie helpt Casca 
aan (oude) tenten?
Heemstede - Heeft u nog een 
oude tent? Casca organiseert 
elk jaar de ‘Buitenboel’, een ac-
tieweek voor kinderen van 6 t/
m 10 jaar in de laatste week van 
de zomervakantie. Van dinsdag 
17 augustus t/m vrijdag 20 au-
gustus beleven de kinderen tus-
sen 10.00 en 15.30 uur avontu-
ren met als thema ‘Stenen Tijd-
perk’. 
Groepjes kinderen gaan hun ei-
gen tent maken en ze kunnen 
zich deze dagen volop uitleven 
met knutselen, speurtocht, veel 
spelletjes en sportieve activitei-
ten en natuurlijk zwemmen in 
zwembad Groenendaal. Ze mo-
gen zelfs één nacht (donderdag) 

in hun tent blijven slapen als ze 
dat willen.

Dringend verzoek
Oude tentdoeken gevraagd, al-
les is welkom! Voor het bouwen 
van de tenten zoekt Casca nog 
oude tentdoeken. Dus heeft u 
net besloten uw oude tent weg 
te doen, is ‘ie niet meer helemaal 
waterdicht of gaat u niet meer 
kamperen? Denk dan graag aan 
de kinderen van de Buitenboel! 
Ook als u een bedrijf heeft en/of 
iemand weet die oude tentdoe-
ken heeft, laat het Casca dan 
weten! Bel naar Margo Pouw bij 
Casca, telefoon: (023) 548 38 28 
of mail: mpouw@casca.nl.
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Heemstede/Bennebroek - Het nieuwe nummer van HeerlijkHe-
den, het blad van de Historische Vereniging Heemstede-Benne-
broek, is uit. Weer boordevol informatie over historische onderwer-
pen over beide plaatsen. Elders in deze krant meer over de jong-
ste uitgave. Op de foto ziet u de delicatessenhandel van Zwarter 
aan de Raadhuisstraat in Heemstede. De lage huizen ernaast zijn in 
1937 afgebroken en daar kwam de nieuwbouw van brandstoffen-
handel Zwarter.

Heemstede - Bijgaande foto’s 
zijn van de tuin van Marike Dick-
mann woonachtig aan de Heren-
weg 100.
“Het is een cottage-tuin naar En-
gels voorbeeld”, vertelt Marike, 
“met aan weerszijden van een 
pad naar het achterterras, een 
grote border. Geen trendy grind-
bak dus voor mij, waar de wis-
seling van de seizoenen geheel 

onzichtbaar voorbij trekt en waar 
niks te beleven valt voor vogels, 
vlinders, bijen, etc. 
Het is geen grote tuin (15 x 7 m), 
maar dat kleine stukje grond le-
vert een bijna continue stroom 
bloemen op voor een wisselend 
tuinboeket van februari tot de 
eerste vorst in november.

Tijdens de donkere wintermaan-
den kijk ik alweer uit naar het 
volgende bloeiseizoen, en spit 
ik letterlijk de tuinboeken door 
voor handige tips, bloeiwijzen, 
kleur, hoogte, maand van bloei-
en en bijzondere soorten”, aldus 
de tuinliefhebster. 

Jury: De Oosteinde
De tuinwedstrijd is in volle gang. 
Elke dag ontvangt de redactie 
mooie foto’s en het is moeilijk 
kiezen. Ditmaal de cottagetuin 
van mevrouw Dickmann in de 
schijnwerpers, volgende week 
uw tuin?
Mail uw foto of foto’s naar: re-
dactie@heemsteder.nl en vertel 
in het kort waarom u zo van uw 
tuin houdt.
Vergeet ook naam, adres en tele-
foonnummer niet want wie weet 
wint u de prijs voor de mooiste 
tuin.
Aan Tuincentrum De Oostein-
de in Hillegom de zware taak om 
begin september alle geplaatste 
tuinfoto’s te jureren.
 

Tuinenwedstrijd met ‘De Oosteinde’

Tips voor 
redactie? 

0297-368671
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Noord-Hollands Archief:
6.000 Foto’s Heemstede 
op Beeldbank Archief
Heemstede - Het Noord-Hol-
lands Archief in Haarlem stelt 
onder meer als doel het toe-
gankelijk maken van diverse ar-
chieven uit de provincie op haar 
website: www.noord-hollands-
archief.nl In 2009, zo staat ver-
meld in het jaarverslag van het 
Archief in Haarlem, zijn 5773 fo-
to’s van de gemeente Heemste-
de op de Beeldbank van het Ar-
chief geplaatst. Ze zijn voor pu-
bliek toegankelijk. Deze digi-
tale beeldbank bevatte eind 
2009 155.000 ‘records’ waarvan 
95.000 met een afbeelding eraan 
gekoppeld. Er is ook nieuw ar-
chiefmateriaal over Heemstede 
te bekijken. Het gaat om plaat-
singslijsten van het archief van 
de Heemsteedse Kring voor In-
ternationale Vriendschap Heem-
stede en van het archief van de 
Vrouwengroep van de PvdA. 

In totaal zijn twaalf gemeenten 
in Noord-Holland aangesloten 
bij het Noord-Hollands Archief. 
Het jaarverslag geeft ook een 
beeld van het aantal (digitale) 
bezoekers. Zo kwamen 14.679 
belangstellenden een kijkje ne-
men bij het archief. Ze bezoch-
ten het publiekscentrum in de 
Janskerk te Haarlem, bekeken 
een tentoonstelling of namen 
deel aan een rondleiding. Het 
aantal ‘virtuele’ bezoekjes (web-
site) nam af: 840.000 in 2009 te-
gen 1.2 miljoen websitebezoe-
kers in 2008. 
Het Noord-Hollands Archief ver-
wierf vorig jaar bijna 500 strek-
kende meter archieven van 
overheden en bijna 200 meter 
archief van particuliere organi-
saties en personen. Naast tek-
stuele informatie zijn 95.000 af-
beelden op te vragen. 

Kerkdienst PKN 
Heemstede - Diensten van de 
Protestantse Gemeente in Heem-
stede: Zondag 1 augustus, Oude 
Kerk, Wilhelminaplein: 10.00u. 
mw. D.A.C. Bleij-Strijbos. Ken-
nemerduin: 10.30 u. mw. Bet-
sie Jansen. Pinksterkerk: geen 
dienst.

Dienst Spaarne 
Regio - Zondag 1 augustus om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst plaats 
voor patiënten en bezoek. Het is 
een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
De kerkzaal bevindt zich op de 
begane grond naast het restau-
rant. Voorganger is pastor dhr. F. 
Bossink. (communieviering) 

De opvoedtheorieën van Thomas Gordon zijn heel goed in de praktijk 
toe te passen en er is vaak direct resultaat te zien

Cursus bij Casca
‘Gordon Training’ laat 
het kind in zijn waarde
Heemstede - Opvoeden is leuk, 
maar soms ook best lastig. Wat 
doe je als je kinderen veel ruzie 
maken? Hoe zorg je dat je kind 
naar je luistert? Maar ook: hoe 
kun je je kind helpen als het er-
gens mee zit? De vaardigheden 
uit de Gordonmethode zijn heel 
geschikt voor thuis, ze vergro-
ten het zelfvertrouwen van kin-
deren en verbeteren de onder-
linge communicatie. 
Thomas Gordon, een Ameri-
kaans psycholoog die een aan-
tal boeken heeft geschreven 
over zijn Gordonmethode, gaat 
uit van gelijkwaardigheid in re-
laties, zodat iedereen zichzelf 
kan zijn en zijn verantwoorde-
lijkheid neemt, rekening hou-
dend met de ander. In de opvoe-
ding betekent dit dat de opvoe-
der het kind in zijn waarde laat 
en respectvol benadert. Gor-
don gaat uit van democratie in 
de opvoeding met als doel een 
win-win situatie. Het succes van 
zijn methode komt voorname-
lijk doordat zijn opvoedtheorie-

en heel goed in de praktijk zijn 
toe te passen en er vaak direct 
resultaat te zien is. Samen met 
docente José de Ruiter bespreek 
en oefen je met de Gordonvaar-
digheden in de cursus Gor-
don Training – basis. Deze cur-
sus van 8 lessen start op don-
derdag 23 september van 19.30 
tot 22.00 uur. 

Bij de cursus Gordon Training – 
vervolg krijg je de mogelijkheid 
om de aangeleerde vaardighe-
den, zoals actief luisteren, gren-
zen aangeven, overschakelen 
e.d. nog eens extra te bespre-
ken en te trainen. De vervolgcur-
sus van 4 lessen start op don-
derdag 20 januari van 19.30 tot 
22.00 uur. 

De Gordontrainingen worden 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
U kunt zich nu al opgeven, te-
lefoon: 023-548 38 28-1 op 
werkdagen van 9-12 uur of via  
www.casca.nl.  

Geen voorrang 
voor snorfietser 
Heemstede – Een 80-jarige man 
uit Zandvoort is dinsdagmiddag 
21 juli gewond geraakt bij een 
aanrijding. De man reed rond 
16.30 uur op zijn snorfiets in de 
Jacques Perklaan in Heemstede 
en kreeg geen voorrang van een 
auto, bestuurd door een 23-jari-
ge IJmuidenaar die rechtsaf wil-
de slaan. De Zandvoorter is voor 
behandeling naar een zieken-
huis gebracht. De politie onder-
zoekt de precieze toedracht van 
de aanrijding.

Heemstede - De heer Wub-
be uit Heemstede wil de le-
zers uit Heemstede attente-
ren op een speciale concert-
zender: “Onlangs werd ik door 
iemand van buiten Heemste-
de attent gemaakt op de klas-
sieke concertzender bravaNL.
nl. die door Ziggo in het basis-
pakket is opgenomen. Al zap-
pend heb ik de zender ook ge-
vonden. Waarschijnlijk is de-
ze zender weinig of niet be-
kend. De dinsdagavond/don-
derdagmiddag orgelbespelin-
gen in de Grote Kerk staan ook 
op de agenda, alsmede opera’s 
en concerten.”
Heeft u ook een tip met atten-
tiewaarde, laat het de redactie 
weten: redactie@heemsteder.
nl of tel. 0297-368671.

Duinwandeling 
voor senioren
Bennebroek - Welzijn Bloemen-
daal organiseert activiteiten voor 
ouderen in Bennebroek: Duin-
wandeling van 1 uur: maandag  
2 augustus om 10.00 uur vanaf 
ingang ’t Panneland. Startpunt 
vanaf locatie Bennebroek. Mee-
rijden? Tel 023-584 5300. Nordic 
Walking in de duinen op dinsdag 
10 augustus en iedere zaterdag-
morgen onder leiding van een 
vrijwilliger. Start om 10.00 uur 
vanaf ingang ’t Panneland

Verschijnt woensdag
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
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spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
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recht brieven in te korten of te 
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl
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(redactie@heemsteder.nl)
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Sport, spel en geloof gaan 
hand-in-hand bij Sonrise
Heemstede – “Ik ben kampioen 
walvisvechten, ik ben kampioen 
gitaarspelen, ik heb in mijn on-
derbroek de Kilimanjaro be-
klommen”, kampioenen op weg 
naar de finish, de hemel. Sonrise 
sporters van 6 tot 12 jaar, kam-
pioenen van de Meerweg, zitten 
in het gele gras van het sport-
veldje aan de Meerweg en luis-
teren naar Athletes in Action die 
vertellen over het christelijk ge-
loof. 
Tijdens de Sonrise week, dit jaar 
gehouden tussen 12 en 15 juli, 
bieden zij de mogelijkheid om 
gebed te vragen en om ken-
nis te maken met het evange-
lie. Sonrise wordt georganiseerd 
door de gezamenlijke kerken in 
samenwerking met de christelij-
ke sportorganisatie Athletes in 
Action. 
De kinderen hebben net een 
wedstrijdje voetbal gespeeld en 
zijn opgefrist met een drank-
je. Straks gaan ze allemaal op 
de zeephelling om kampioen 
zeepglijden op laag water wor-
den. Vakantie vieren begin je 
met Sonrise dat ze al een paar 
jaar kennen. Ouders uit de he-
le buurt weten dat ze die vakan-

tieweek niet weg kunnen, want 
de middagen voor de kinderen 
van 6 tot 12 jaar en de avonden 
voor de jeugd van 13 tot 18 zijn 
inmiddels zo populair dat ze de 
vakantie ervoor uitstellen. Beet-
je eigenbelang is ook dat op de 
donderdagavond een barbecue 
gehouden wordt voor de ouders, 
die is altijd reuze gezellig. 
Goed, lekker eten, gezellig 
drankje erbij en je hoort het laat-
ste nieuws uit de buurt dat nog 
niet  in de Heemsteder stond.  
Ton van den Brink

Sonrise: allemaal kampioenen!

Welkom bij 
damesbridge
Bennebroek - Als u van brid-
gen houdt, dan heet de dames-
bridgeclub Bennebroek u graag 
van harte welkom. Van 16 sep-
tember a.s. tot eind mei 2011 
ontmoeten de dames elkaar el-
ke donderdagmiddag in Het Ja-
gershuis aan de Binnenweg 69 
te Bennebroek.

Om 13.30 uur zijn de kaarten ge-
schud en kan het spelen begin-
nen. Er wordt gespeeld in 3 lij-
nen. Iedereen begint in de C-lijn 
en kan, via goede prestaties, via 
de B- opklimmen naar de A-lijn.
Om ca. 17.00 uur is er nog tijd om 
gezellig wat na te praten  en een 
drankje te drinken.

Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. Mocht U belangstel-
ling hebben, wacht dan niet te 
lang om nadere inlichtingen in te 
winnen bij de secretaris: 
Mevrouw Wies Geevers, tel.: 023-
584.81.66

De rubriek Dichtstorten bestaat alweer 2,5 jaar, daarom 
vandaag en komende week een kleine selectie uit deze 
eerder gepubliceerde gedichten.

Afscheid
Na bijna 16 jaar bij ons geweest te zijn kwam de dag dat

wij je moesten laten gaan met een hart vol pijn.
Je lijfje was helaas versleten en gaf het nu op.

Je zwarte vacht, prachtig glanzend en zo’n mooie kop
Wij hadden jarenlang zo veel warmte en plezier

van jou, echt je was een heel speciaal dier.
Zo makkelijk als jij was Cyla, tot het einde toe,

zeldzaam, uniek, enthousiast en lief, maar  toch zo moe.
Nu moeten wij wennen aan een leven zonder jou,
BEDANKT voor alles, lieve kleine hondenvrouw.

Jenny Tomassen -Koster 

De Kattenkoning
De kat van de buren
heerst als een vorst

in onze tuin.
Lui liggend in het lange gras

staat hij oogluikend toe
dat ik het maai.

Maar als ik
Zijne Koninklijke Hoogheid nader

sist hij....
Ken je plaats onderdaan

ik sta je toe
mijn koninklijke zetel te maaien

wanneer het mij belieft!
En ik...halve gek

laat hem met rust.
Met een diepe buiging

(wat zullen de buren wel zeggen)
maai ik

met een grote boog
om hem heen....dag Majesteit.

Nel Burgers-Heinen

Voorbij
Daar gaan

het baby-zoet
het donzig-wit

de strakke gitzwarte 
huid

daargaan
het kastanje-bruin
het koperkleurige

haar

sluipend komt 
het peper en zout

worden wij voorzichtiger
glanst het zilver ons 

tegemoet

voorbij gaan
het bitter en zoet
en ook het goud
Julia H.M. Olk

Die ster die ik laatst zag,
Die viel, Voor jou

Die ster die ik laatst zag,
Die hield van jou.

En toen heb ik diep nagedacht. 
Die ster leek op mij, alleen was híj lief en zacht.

Maar ik voel hetzelfde voor jou,
Als wat die ster voor mij voelt.

Maar is dit wel zo goed bedoeld?
Want na een tijdje haat ik je,

En dan een uurtje later verlaat je me.
En als dat is gebeurd, is mijn hart in tweeën gescheurd.

Toen op een avond wandelde ik, heel ver.
Het was de mooiste avond van mijn leven,
Want ik zag hem weer, die vallende ster.

Britte Rijk

Dichtstorten Special:
het beste uit 2,5 jaar Dichtstorten

(deel 1)
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Samenwerken met bedrijven is het parool

Paswerk, levendig in 
dienstverlening

Heemstede - Vroeger speelde 
alles zich binnen af, nu treden ze 
meer naar buiten met hun acti-
viteiten. Paswerk is niet meer de 
sociale werkplaats waar was-
knijpers gemaakt worden. Bij de 
rondleiding van algemeen direc-
teur Cees Boon, kom je dan ook 
geen wasknijper meer tegen. 
Wel veel dienstverlening in het 
kader van de Wet sociale werk-
voorziening, Wsw, in opdracht 
van de gemeenten Haarlem, die 
deelneemt met 80%, Heemstede 
met 10%, Zandvoort, Bloemen-
daal, Overveen en Bennebroek 
voor de overigen. 
De Wsw is bedoeld om mensen 
met een arbeidshandicap aan 
een aangepaste baan te helpen. 
Het bedrijf Paswerk heeft zich 
de laatste jaren omgevormd tot 
een algemeen leerbedrijf voor 
mensen die ongewild buiten het 
arbeidsproces zijn geraakt. Pas-
werk 2010 helpt mensen weer 

op weg naar de arbeidsmarkt. 
Dat is de belangrijkste doel-
stelling. Winst maken hiermee 
mag, maar is voor een non-pro-
fit organisatie geen doelstelling. 
Een bescheiden winst was er in 
2007, in 2008 net quitte, 2009 
bijna positief en de verwach-
ting voor dit jaar is quitte spelen. 
Aan de Spieringweg in Cruqui-
us staat sinds 1999 een gebouw 
van 22.000 m2 dat door het mul-
tifunctionele ontwerp gebruikt 
kan worden voor veel doelein-
den. Een rondleiding laat zien 
hoe werkervaring wordt opge-
daan, lesprogramma`s gevolgd 
worden en geholpen wordt een 
geschikte werkgever te vinden. 
Paswerk is  ingericht om op het 
arbeidsterrein ondersteuning te 
bieden. 

Winkel van Sinkel
Op de textielafdeling is het he-
le proces te volgen van de rol-

Paswerk heeft zich de laatste jaren omgevormd tot een algemeen leerbedrijf voor mensen die ongewild 
buiten het arbeidsproces zijn geraakt

len katoenen stof naar een kant 
en klare schort voor de chef-
kok van uw favoriete restaurant. 
Lampenkappen, tassen, mode-
accessoires, van stikken, strij-
ken tot en met inpakken. Inpak-
ken is een vak, bij Paswerk ver-
pakken ze alle soorten cosmeti-
ca, tandpasta`s, dranken, platen 
en cd`s, de kleine chocolaatjes 
van de Haarlemse Union Choco-
lade en het bestek in de vliegtui-
gen van de KLM en North West. 
Met de creatieve inbreng van de 
medewerkers die zeer toegewijd 
werken aan ‘hun’ eigen afdeling 
of machine en zo bijdragen aan 
creatieve oplossingen. 
De werkmotivatie is hoog, ze 
werken in hun eigen toko. Hun 

Winkel van Sinkel waar alles te 
koop is, vooral weer uitzicht, col-
legialiteit, waardering. Op de af-
deling Wielwerk geven ze scoot-
mobielen een tweede leven, re-
pareren ze rollators en krijgen 
rolstoelen een opknapbeurt. De 
wegenwachters van Paswerk 
kennen een 24h service 7 dagen 
per week om aangepaste fietsen, 
rolstoelen, elektrische scootmo-
bielen op de weg te houden bij 
pech.   
Als u eens stilstaat bij roodlicht  
in Heemstede denkt u niet direct 
aan Paswerk. Toch is de kans 
groot dat het rode licht uit de me-
taalafdeling van Paswerk komt. 
Ze maken er stoplichten voor Vi-
alis in Haarlem, lichtbakken voor 
bijvoorbeeld ING die postkanto-
ren ombouwt naar ING-vestigin-
gen In gangen, het bos, zieken-
huizen of flatportieken wijzen ze 
de weg met bewegwijzerings- 
en informatiepanelen of naam-
platen. Met een eigen poeder-
coatingstraat kunnen zij veel op-
drachten in eigen beheer maken 
in de kleur die u wilt. 
De afdeling Grafisch van Pas-
werk is een allround grafisch 
bedrijf, groot genoeg voor om-
vangrijke projecten, klein ge-
noeg om met veel flexibiliteit 
spoedopdrachten snel te leve-
ren. Met een hoge servicegraad 
en weer die hoge motivatie. Heel 
klein ziet u op  drukwerk staan 
Paswerk Cruquius. Bijvoorbeeld 
op drukwerk van de Gemeente 
Heemstede, van tennisclub Mer-
lenhove, van de Hartekamp, van 
de Vereniging Oud Heemstede 
Bennebroek.  

Schoonmaken doen ze graag. 
Hun eigen pand, bij Casca, de 
Meerlanden en in het Spaarne-
ziekenhuis in Heemstede komt u 
de schoonmakers van Paswerk 
tegen. Voor de gemeente Heem-
stede werken ze in het groen en 
in de  plantsoenen, bij scholen, 
bij Sportplaza Heemstede, de 
sportparken  en in de zwerfvuil-
teams van de Meerlanden. In-
drukwekkend is de apparatuur 
die op de werf op de Cruquius 
staat en waar ze het onderhoud 
van het hele groene machine-
park zelf in de hand houden. Sa-
menwerken met veel bedrijven 

en organisaties, dat is het parool 
bij Paswerk. 
Met Paspost zit Paswerk in Busi-
nesspost, een landelijk postnet-
werk, dat concurrerend is op het 
terrein van zakelijke post. Het 
bezorggebied omvat ongeveer 
Zuid-Kennemerland. Ze bezor-
gen al voor de gemeente Heem-
stede, Sint Jacob, Zorgbalans 
Heemstede, Hartekamp Groep, 
Rabobanken en sinds kort be-
zorgen ze de medicijnen van de 
Heemsteedse apotheken.

Detachering
Paswerk biedt begeleiding, 
werkervaring en opleiding aan 
in tal van werksoorten die kan-
sen opleveren op de reguliere 
arbeidsmarkt. Gestreefd wordt 
naar een praktische combina-
tie van sociaal en zakelijk onder-
nemerschap. 125 Vaste krachten 
begeleiden 1000 medewerkers 
met een indicatie voor de socia-
le werkvoorziening en 500 cliën-
ten die  een andere achtergrond 
hebben of via Paswerk een vas-
te of tijdelijke werkplek hebben. 
De basisopdracht aan Paswerk 
is om mensen op weg te hel-
pen naar de arbeidsmarkt. Het 
detacheringteam zorgt voor een 
zorgvuldige werving en selec-
tie, gemotiveerde medewerkers 
die u in scholen vindt als con-
ciërges en onderwijsassistenten, 
bij Ikea als verzorger van de kof-
fie, als bode in Bloemendaal, als 
medewerker bij de milieustraat 
van de Meerlanden en ze sorte-
ren en vouwen de was na de rei-
niging bij Wasserij van Houten. 
Paswerk, veelzijdig, levendig, 
kansen scheppend voor mensen 
die graag willen meedoen in de 
maatschappij. 
Ton van den Brink



pagina 8 de Heemsteder - 28 juli 2010

1e Training VEW 31 juli
Heemstede - De voorbereiding 
op het seizoen 2010- 2011 be-
gint voor VEW op zaterdag 31 
juli om 10.30 uur. Ondanks dat 
de vakanties nog in volle gang 
zijn wil de nieuwe trainer Fred 
van der Veldt vroeg beginnen 
met de beide selecties.
Op maandag, woensdag en za-
terdag wordt er getraind op het 
kunstgrasveld. Tussen de trainin-
gen door staan er wedstrijden 
voor de HD-cup en de KNVB-
beker op het programma.
HD-cup: 10 augustus- Concor-
dia (3de klasse zo.)- VEW.
14 augustus- VEW- Aalsmeer 
(2de klase za)

17 augustus- Youngboys (1ste 
klasse za)- VEW
De aanvangstijden zijn nog niet 
bekend.
Concordia wordt getraind door 
Remco van Poeteren, oud-trai-
ner van VEW.
Wat betreft de KNVB-beker: 
Hier worden de tegenstanders: 
HBC (3de klasse zo), Onze Ge-
zellen (4de klasse zondag) en 
waarschijnlijk Hillegom (3de 
klasse zo.).
De start van de competitie is 
voor de selectie-elftallen op za-
terdag 4 september. De overige 
senioren en de jeugd beginnen 
een week later.

De Zomereditie van 
HeerlijkHeden is uit 
Heemstede/Bennebroek - 
Het zomernummer van de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek besteedt aan-
dacht het standpunt van de 
HVHB over de mogelijke komst 
van een rouwcentrum op de be-
graafplaats aan de Herfstlaan. 
De HVHB heeft hier grote zor-
gen over en is uiterst alert op de 
ontwikkelingen. De HVHB is te-
gen aantasting in welke vorm 
dan ook van het totale ensem-
ble met vijver, portierswoning, 
aula, dienstwoning, hekwer-
ken en groenelementen en de 
landschappelijk aangelegde be-
graafplaats met graven, grafkel-
ders en grafsculpturen. 
Kon u in het januarinummer 
van HeerlijkHeden lezen over 
de herinrichting van de boom-
gaard van het Huis te Manpad 
aan de Herenweg, nu is er een 
bijdrage over de monumentale 
lindebomen op het voorplein. Ze 
staan langs de oprijlaan, maar 
stonden ook langs de Heren-
weg en het water rond het Huis. 

Ze stammen uit de 18e eeuw en 
nadat ze in 1990 flink ingekort 
zijn, zijn ze sterk achteruit ge-
gaan. Na rijp beraad en overleg 
met diverse deskundige instan-
ties worden de bomen nu in een 
paar fasen allemaal vervangen, 
deels door stekken van de oude 
bomen die nu bij een gespecia-
liseerd bedrijf opgekweekt wor-
den. In januari jl. zijn de bomen 
langs de Herenweg en langs 
het water gerooid en vervan-
gen door 28 nieuwe exempla-
ren. In 2020 moeten alle bomen 
vervangen zijn. Voor ze weer iets 
van de majestueuze verschij-
ning vertonen van voorheen zijn 
we helaas wel twee generaties 
verder.

Het eerste deel van twee over 
de voormalige delicatessenzaak 
van Zwarter aan de Raadhuis-
straat is geïllustreerd met bij-
zondere foto’s uit het HVHB-
archief en van Leo Zwarter. De 
zaak is in 1900 gesticht door zijn 
grootmoeder en in 1990 (dus na 

de derde generatie Zwarter) be-
eindigd. Leuk is de beschrijving 
van de manier van zaken doen 
in vroeger tijden en bijzonder de 
anekdotes over de jaren 1940-
1945. Ook de relatie tussen de-
ze zaak en brandstoffenhandel 
Zwarter komt ter sprake. 
Het artikel ‘Verborgen in boe-
ken’ gaat over ex librissen. De 
vele afbeeldingen daarvan én 
een serie foto’s van het Wilhel-
minaplein door de jaren heen 
maken dat er in dit nummer 
ook veel kijkplezier is. De foto’s 
van het plein horen bij een bij-
drage over de Beeldbank van 
het Noord-Hollands Archief, 
waar een schat aan foto’s uit 
deze omgeving is opgeslagen. 
De afbeeldingen zijn te zoeken 
via www.beeldbank.noord-hol-
landsarchief.nl. 
Meer informatie over de HVHB 
is te vinden op www.hv-hb.nl. 
Losse nummers van HeerlijkHe-
den zijn voor 4,- euro te verkrij-
gen bij Marloes van Buuren, 023 
5290756.

Expositie Hillegomse 
realistische fijnschilder
Bennebroek - In het voormalig 
gemeentehuis Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 expo-
seert van 5 augustus t/m 1 sep-
tember de Hillegomse realisti-
sche fijnschilder Jos Vermeij.
Jos Vermeij maakt zeer gede-
tailleerde olieverfschilderijen 

van oude schepen en onderde-
len daarvan, maar ook verfijnde 
klassieke stillevens met een zeer 
aparte lichtval. 
Als u een voorproefje van zijn 
schilderijen wilt zien, kunt u zijn 
website raadplegen: www.jos-
vermeij.nl alvorens de schilderij-

en in het echt te gaan bewon-
deren. 

De openingstijden van de ten-
toonstelling  zijn van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur 
en op de woensdagmiddag van 
12.30 – 17.00 uur.

Stillevens met aparte lichtval.

De weg vragen 
op station Parijs
Heemstede - Op de camping 
in Spanje eten bestellen, de weg 
vragen op het station in Parijs, 
of voor je werk met buitenland-
se collega’s kunnen communi-
ceren? Het is altijd handig om je 
verstaanbaar te kunnen maken 
en aan een gesprek deel te kun-
nen nemen in een andere taal. 
Maar ook als je niet op vakantie 
gaat is het leren van een andere 
taal gewoon leuk!
Bij Casca zijn verschillende ta-
lencursussen voor beginners en 
gevorderden, Engels, Frans, Ita-
liaans of Spaans. U leert spre-
ken, luisteren, lezen, schrijven 
en grammatica, en eventueel al 

aanwezige kennis (weer) te acti-
veren. Bij een talencursus hoort 
ook huiswerk, reken op een aan-
tal uren zelfstudie per week. 
Met uitzondering van de cur-
sus Frans op reis, die wordt ge-
geven in de Luifel, Herenweg 
96, worden alle talencursussen 
gegeven in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede en starten van-
af 13 september. Alle informa-
tie vindt u in de jaarbrochure of 
op de website www.casca.nl. In-
formatie aanvragen of opgeven 
kan telefonisch: 023-548 38 28-
1 op werkdagen van 9-12 uur of 
via de website. 

Borstbeelden maken

Heemstede - Soms ziet u in het 
voorbijgaan in een tuin een beeld 
staan en u denkt: “wat prachtig, 
dat zou bij mij ook vast heel mooi 
staan….” Heeft u er al eens aan 
gedacht zelf zo’n beeld te maken 
voor in huis of de tuin? Bij Casca 

start op woensdag 22 september 
de cursus 
Borstbeelden maken. Hier leert 
u een beeld maken van stof en 
powertex of pretex: textielver-
stevigers die keihard worden en 
het effect geven van steen. Op 
een borstbeeld van spiroform 
met een voetstuk van gasbeton 
maakt u een beeld dat geschikt 
is voor binnenshuis, maar ook 
heel goed in de tuin kan blijven 
staan. Op het borstbeeld wordt 
stof gedrapeerd, wat een heel 
mooi effect geeft als het is uitge-
hard. Daarna kunt u het schilde-
ren. Een heel bijzonder beeld is 
het resultaat! Nooit gedacht dat 
u dat kon? Kom en ga de uitda-
ging aan! Deze cursus van 2 les-
sen  wordt gegeven bij Casca in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede vanaf woensdagavond 22 
september door docente Rena-
te Hendriks van 19.30 tot 21.30 
uur. 

U kunt zich nu al opgeven, tele-
foon: 023-548 38 28-1 op werk-
dagen van 9-12 uur of via de 
website. Kijk ook op www.casca.
nl voor nog meer leuke, creatie-
ve cursussen.
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Naam: Rochella Burgerhout
Leeftijd: 21 jaar 
Woonplaats: Velserbroek
Huidskleur: licht getint
Natuurlijke haarkleur: licht blond
Huidige haarkleur: asbruin
Kleur ogen: blauw

Wij vroegen Rochella de volgende vragen:
Wat zou je graag anders wensen aan je uiterlijk?
Ik ben klein! En wordt daardoor vaak veel jonger geschat dan ik 
ben. Ik wil graag een wat volwassenere uitstraling, maar wil mijn 
haar lang houden.
Hoe vaak ga je naar de kapper?
Eén keer in de zes maanden.
Hoe vaak ga je naar de schoonheidsspecialiste?
Heel af en toe.
Hoeveel tijd besteedt je ’s ochtends aan uw uiterlijk voordat je de 
deur uitgaat?
15  minuten.
Welke kleuren draag je het meest?
Heel verschillend. Ik hou van felle kleuren maar draag ook vaak 
grijs, zwart en jeans.
Met welk karakter zou je jezelf omschrijven?
Sociaal, gezellig, ondernemend, pittig!
Onderstreep wat je het meeste aanspreekt: Nature, Lichtspre-
kend, Opvallend

Rochella persoonlijk:
Rochella is nog maar net klaar met haar opleiding voor toerisme 
aan de HTRO! Ze vindt het heerlijk om afgestudeerd te zijn, en 
na hard werken geniet ze nu even lekker van haar vrije leventje.
Ze is een zonnetje in huis! Een vrolijke griet en die wel van een 
beetje uitdaging houdt.
Ze zit op naailes en heeft al een aantal kledingstukken gemaakt 
die ze zelf graag draagt. Ze houdt van shoppen en alles wat met 
mode te maken heeft. Ze heeft voor deze fotoshoot zelfs haar ei-
gen kleding uitgezocht.
Als bijbaantje werkt ze samen met haar vriendinnen bij de sla-
ger, dat is altijd wel een dolle boel.
Rochella is gek op reizen, de wereld is niet genoeg! Nu ze klaar 
is met school wil ze graag nog een jaartje werken en flink spa-
ren, voordat ze aan haar grote wereldreis gaat beginnen. Die 
staat al gepland! Volgend jaar, samen met haar vriend Ruben. 
Het wordt een rondreis door Afrika en Zuid-Amerika en daar 
heeft ze ontzettend veel zin in.
Over tien jaar ziet ze zichzelf graag: Met een leuke baan in het 
toerisme, het liefst in een hotel, “dan heb ik al veel gereisd en 
heb ik vast een leuk huisje samen met Ruben”.

Haar
Kleur: 
Rochella heeft van nature een licht-asblonde haarkleur en een 
lichte huidskleur. In haar punten had ze een warme goud-blond-
tint. Om iets meer leven in haar kleur te brengen, hebben we de 
warme blondtint als basiskleur gehouden en hebben we veel 
lichte highlights en wat donkere lowlights door elkaar in het 
haar gedaan. Aan de onderkant hebben we een brede laag in de 
kleur van de lowlights geverfd om wat meer diepte in de kleur te 
creëren en de kleur zo natuurlijk mogelijk te maken. De zon licht 
uiteindelijk ook alleen de bovenkant op! De kleur is uiteindel-
jk nog steeds blond maar met veel verschillende nuances waar-
door Rochella’s haar er weer sprankelend uitziet!

Model:
De meest ideale vorm van het gezicht is een ovale vorm. Op een 
ovale vorm kun je namelijk bijna alle soorten kapsels toepassen.  
Rochella is vrij klein, ze is 1.62 meter lang en heeft een fijn ge-
zicht. Ze wordt daarom vaak als veel jonger gezien dan dat ze 
werkelijk is. Ze wil graag een iets volwassenere look, maar de 
lengte houden. 
We hebben aan de achterkant een stukje afgeknipt om het lijzi-
ge in haar gezicht weg te nemen, daarna hebben we haar haar 
flink in laagjes geknipt. Op deze manier krijgt ze meteen een 
stuk meer body in het haar, dat de mooie ovale vorm van haar 
gezicht benadrukt. Het staat haar pittig, wat goed bij haar ka-
rakter past. De verzorgde look temt het jeugdige in haar gezicht, 
waardoor ze een volwassen uitstraling krijgt.
Haar hoge pumps en kleding spelen hierbij natuurlijk ook een 
belangrijke rol.

Make-up
Basis:
Rochella heeft van nature een lichte huid. We hebben hiervoor 
als foundation de summertouch van La Biostetique gebruikt. Het 
is een lichte foundation en poederbasis inéén die zich vermengt 
met de huid en bijna niet voelbaar is.  Je voelt dus bijna niet dat 
je make-up draagt en dat is heel fijn. En dit terwijl het een schit-
terende intense dekking geeft.
Voor onder de ogen hebben we een correcteur gebruikt in een 
zandkleur, die iets vaster is qua poederbasis en perfect dekt voor 
wallen en donkere kringen of uitspringende oneffenheden.

Kans maken op de metamorfose?
 Neem dan uiterlijk 15 augustus contact op met:

Hair & Beauty Louge Heemstede
Blekersvaartweg 14 A, 2101 CB Heemstede

Tel: 023-5474435.

Ogen:
Omdat de ogen van Rochel-
la blauw zijn en omdat ze een 
blauw hemdje draagt, hebben 
we gekozen voor een donker-
blauw kohlpotlood. Het don-
kerblauw versterkt het blauw in 
haar ogen waardoor de ogen in-
tenser worden en versterkt ook 
het felle blauw in haar topje.
Die meest ideale vorm van de 
ogen is een amandelvorm. 
Rochella heeft van nature al 
mooie grote kijkers met een 
amandelvorm. We accentueren 
de amandelvorm door het pot-
lood aan de buitenkanten van 
het ooglid iets dikker aan te zet-
ten. Voor de oogschaduw-kleu-
ren hebben we een lichtgrijze tint 
aangebracht over het hele ooglid 
als basiskleur. Daarna een taupe 
kleur aan de buitenkant van het 
ooglid en in de arcadeboog, en 
een lichtblauw over de taupek-
leur heen aan de buitenkant voor 
een frisse uitstraling.

Onder de wenkbrauwen heb-
ben we een highlight kleur aan-
gebracht die de ogen een liftend 
effect geeft. Boven het kohlpot-
lood hebben we tenslotte een 
zilvergrijs glitterrandje aange-
bracht om haar ogen nog iets 
meer te laten sprankelen.

Blush:
Om de wangen van Rochella iets 
omhoog te duwen hebben we 
een perzik-kleurige blush aange-
bracht in de vorm van een maan, 
van ooghoogte tot aan het punt-
je van de neushoogte. Ze krijgt 
op deze manier een frisse blos 
om haar wangen die niet over-
heersend is maar haar gezicht 
net iets accentueert.

Lippen:
Omdat Rochella zeer spreken-
de ogen heeft en omdat we haar 
uitstraling zo natuurlijk moge-
lijk willen houden, gebruikten we 
voor haar lippen alleen een ka-
ramelkleurige gloss als finishing 
touch. 

REACTIE VAN ROCHELLA:
Wat gaaf! De kleur vind ik erg 
mooi! Het model, daar moet ik 
even aan wennen maar dat komt 
omdat ik gek ben op lang haar, 
maar dit staat me pittiger.

Rochella ‘voor’

Rochella ‘na’
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SummertimeSS
Zo beleeft Zuid-Kennemerland de zomer...

Heeft u ook een zomerse foto gemaakt in de regio? Mail hem dan naar redactie@heemsteder.nl

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

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

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

5 Augustus t/m 1 sept.
* In het voormalig gemeente-
huis Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5, exposeert Jos Ver-
meij, realistische fijnschil-
der. Oude schepen en stil-
levens. Geopend: ma t/m vrij 
van 8.30-12.30 en woensd. 
van 12.30-17u. www.josver-
meij.nl

Regio
T/m donderdag 29 juli
• Jacobus van Looy in de 
Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem. 
De 14 beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de regio (Bever-
wijk, Haarlem en Heemstede) 
en lid van een van de oudste 
kunstenaarsverenigingen van 
ons land, exposeren hun werk 
als eerbetoon aan de schil-
der Jacobus van Looy (1855-
1930). O.a: Jacintha Reijnders, 
Albert Rollich en Norbert Wil-
le. www.kzod.nl

Vrijdag 30 juli 
* Serie concerten in Nieuwe 
Kerk Haarlem op de vrijdag-
avonden. Litouws duo Dalia 
Dedinskaite en Gleb Pysniak. 
20.30u. 

Agenda
Cultuur • Zandbaktheater in het 

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

Zaterdag 31 juli
* Spaarndamse Kunstmarkt 
tussen 10-17 uur. Gratis toe-
gang. Marktmuziek: 10.30-
16.30u. Driekwartiersconcert 
16-17 u. toegang 5 euro. Kin-
deren tot 12 jaar gratis.

* Orgelconcert Kath. Ba-
siliek St. Bavo, Leidsevaart 
146, Haarlem. Aanv. 15u. Ben 
v. Oosten speelt werken van 
Widor, Vierne en Dupré.

 

* Gildewandeling ‘Haarlem-
se Hofjes’ met info over de ve-
le bezienswaardigheden. Ver-
trek 14u. v.a. Historisch Muse-
um Groot Heiligland 47. Aan-
melden: 06-16410803 of gil-
dewandelingen@gmail.com
Kosten: 3 euro. 

Zondag 1 augustus 
• Vakantiekoor ‘het Bijge-
luid’ geeft onder leiding van 
de bekende Haarlemse diri-
gente Leny van Schaik in de 
Groenmarktkerk te Haarlem 
on 16.00 uur en gratis en voor 
iedereen toegankelijk concert. 
Collecte na afloop.

* Rumah Ngobrol, Indisch 
getinte middag 14-16.15u. in 
Zorgcentrum Schalkweide. 
Toegang gratis. Floris v. Adri-
chemlaan 15.

*  Zomeravondmuziek in 
Grote of Bavokerk Haarlem 
met Fontis Voces olv Bas Hal-
sema. Vrij toegang, aanvang: 
19u. 

* Sopraan Jenny Hais-
ma treedt op in Stompe To-
ren. Begeleiding op de vleu-
gel door Jeroen Liedorp. Aan-
vang: 14u. Toegang gratis. 
Stompe Toren, Spaarnwoude. 
www.stompetoren.nl

Zaterdag 7 augustus
* Kofferbakmarkt in Voge-
lenzang op het parkeerterrein 
van tuincentrum Bos, Voge-
lenzangsweg 49. Div. goede-
ren. 9.30-16u. Gratis toegang. 
Info; 0229-244739.

1 T/m 18 augustus
* Theatre sur la plage. 3 We-
ken lang film, comedy, vj, mu-
sic, theater en lekker eten!
Paviljoen Bruxelles aan Zee 
(paal 15). Div. optredens, kaar-
ten onder meer te koop bij het 
paviljoen.
 
T/m dinsdag 3 augustus
• Expositie van beeldhouw-
werken in voormalige Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5, openingstij-
den: op werkdagen van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 17.00 uur.

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

Donderdag 5 t/m
zondag 22 augustus
• Voor de expositie ‘Ruimte 
voor de toekomst’ laten kun-
stenaars uit Haarlemmermeer 
zich inspireren door souvenirs; 
herinneringen, verhalen en fo-
to’s van de inwoners van de 
Haarlemmermeer. 
Het Oude Raadhuis Hoofdweg 
675 te Hoofddorp. Open: dins-
dag tot en met zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
 
Vrijdagavond 6 augustus 
• Zandbaktheater in het 
Molenpark Schalkwijk met 
zwoele luisterjazz.
Verhalenavond. Zomerse ver-
halen door diverse vertellers. 
Afgewisseld met Engelstali-
ge en Nederlandstalige lied-
jes. Beurtelings gebracht door 
Angelina Wolterink (gitaar en 
zang) en Juul Sussenbach  
(gitaar en zang). Met als uit-
smijter muziekgroep Vivace. 
Tussen 20.30-21.30 uur. Info: 
www.deblauwekom.nl/vertel-
kunst

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

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

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

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

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

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

Zaterdag 21 augustus
* Rommelmarkt in Zand-
voort, Potgieterstraat, Ten Ka-
teplantsoen, De Genestestraat 
en Dacostastraat. 9-15u. 

Tot eind augustus

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

25 Augustus t/m 27 feb.
‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expositie. 
Het project 30 meter Haar-
lem als Landschap is uit het 
laatste boek Haarlems Land-
schap, met teksten van Wim 
Vogel en Sieto Flink.
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
toegang is gratis. 
Info: www.sbhaarlem.nl 

Zaterdag 11 september
• Festival Duycker Buyten 
op het Raadhuisplein in 
Hoofddorp. Met o.a. Alpha-
beat, C-mon & Kypski, Sha-
ne Shu en Go back to the Zoo 
presenteert Duycker Buyten 
zich met een spannend, divers 
programma. Gratis toeganke-
lijk! Meer informatie op www.
duycker.nl

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

Burgerlijke 
Stand 

Heemstede 
(v.a. 20 juli t/m 26 juli 2010)   

Huwelijken:

P.G.J. Bos & A.M. Vervloed
S.F. van Aalst & R.P. Spasova
R.J. Vreeburg & M.A.S. Gen-
zer
T.A. Meenhorst & A.F. Brug-
geman

Geboorte:

Stan J. Schouten,
zoon v. N.R.M. Schouten
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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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•  Werk aan de weg

•  Bouwplannen

•  Ontwerpprojectbesluit 
Binnenweg 141C

•  Evenementen

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Samen voorbereiden op 
de komst van een kind
Cursus op 8 augustus

Jullie krijgen samen een kind. Gefeliciteerd! 

Een mooie tijd breekt aan, een periode 

waarin jullie je voorbereiden op de geboorte 

van de baby. Er zal veel veranderen, niet 

alleen tijdens de zwangerschap, maar voor-

al ook na de bevalling. Vader en moeder 

worden is niet niks. Jullie kunnen je hierop 

voorbereiden met onze nieuwe cursus: 

Zwanger, bevallen, een kind!

Eindelijk de combinatie van een aanstaande 

oudercursus en een zwangerschapscursus 

in één. Het is een afwisselend programma 

voor de aanstaande moeder én de partner. 

Met nuttige informatie, fi lmbeelden en actieve 

opdrachten in tien bijeenkomsten van twee 

uur.

De eerstvolgende groep start op 8 augustus. 

Er is nog plek! Willen jullie meedoen, neem 

dan contact op met Senz, tel. (088) 995 88 22 

of schrijf je in via www.senzpas.nl.

Wil je meer weten over deze cursus of heb 

je een andere vraag? Voor alle vragen over 

opvoeden en opgroeien kun je terecht bij 

het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Heemstede. Ook als aanstaand ouder ben 

je van harte welkom. Je kunt zonder af-

spraak langskomen, bellen of een e-mail 

sturen. Er zijn geen kosten voor je verbonden 

aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede, 

telefoon (023) 529 19 14, e-mail: 

cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 09.00-12.00 uur, 

wo 14.00-17.00 uur

Iemand voordragen voor lintje?
Doe het voor 1 september!

De aanvraag
U vraagt een lintje aan door een brief te 

schrijven aan de 

burgemeester. 

In de brief zet u 

uiteen waarom 

de kandidaat 

volgens u een 

lintje verdient. 

Bij de brief 

stuurt u een curriculum vitae 

mee. Deze levensloop bevat de 

persoonlijke gegevens van de 

kandidaat (zoals naam, adres, 

woonplaats, geboortejaar, 

geboorteplaats) en geeft een 

overzicht van de opleidingen, 

betaalde en onbetaalde 

functies (inclusief data). 

Hiervoor kunt u gebruikmaken 

van het handige ‘voorstelformulier’ 

(zie onder ‘Meer informatie’). Voor de aan-

vraag is verder een werkgeversverklaring 

en minstens één ondersteunende brief van 

een derde instantie nodig, liefst twee. 

U kunt de aanvraag voor 1 september 

sturen naar de burgemeester van de 

gemeente Heemstede, Postbus 352, 2100 

AJ Heemstede. 

Als de aan-

vraag binnen is, 

neemt de 

gemeente altijd 

telefonisch con-

tact met u op. 

Dan krijgt u ook 

informatie over de verdere 

procedure. 

Meer informatie
Op onze website vindt u meer 

informatie over het aan-

vragen van een lintje, over de 

procedure en over de criteria 

die hiervoor gelden. Zie hier-

voor www.heemstede.nl > 

Gemeente Heemstede > Onderscheiding 

aanvragen > Koninklijke onderscheidingen. 

Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Daar vindt 

u onder het kopje ‘Downloads’ een voor-

stelformulier in Word, waarmee u de aan-

vraag nóg makkelijker indient.

HeemstedeMail is de gratis berich-
ten service van de gemeente. Word 
abonnee via www.heemstede.nl 
en ontvang periodiek een e-mail-
bericht met nieuws op maat van 
de gemeente.

HeemstedeMail

Het is elk jaar weer een belevenis: de lintjesregen op de dag vóór Koninginnedag. Zo’n 

koninklijke onderscheiding is een unieke blijk van waardering voor mensen die zich al lang 

inzetten voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een 

lintje? De gemeente Heemstede nodigt u van harte uit deze kandidaat voor te dragen. Maar 

doe het op tijd. Om de hele aanvraag goed te kunnen afhandelen, moet uw voordracht voor 

1 september binnen zijn.
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Werk aan de weg   
Raadhuisstraat
Tot en met augustus 2010 wordt in de Raadhuisstraat de verlichting en het straatmeubilair 

vervangen. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer. 

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

baan. De huidige stallingen langs de Leidsevaartweg worden gesloopt.

De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de overlast voor 

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

voetgangers omgeleid.

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

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

-  Tot 2 augustus is het gedeelte tussen de Spaarnzichtlaan en de Oosterlaan afgesloten 

voor autoverkeer (werkfase 9). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig 

over loopschotten) langs het werkgebied.

-  Van 29 juli tot en met 20 augustus is het gedeelte vanaf de Oosterlaan tot de Bronsteeweg 

afgesloten voor autoverkeer (werkfase 10). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen 

(waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied.

-  Doorgaand auto- en vrachtverkeer vanuit het zuiden wordt vanaf 29 juli omgeleid via de 

Spaarnzichtlaan naar de Lanckhorstlaan. Vrachtverkeer met een lengte boven de 10 meter 

kan niet via de omleidingsroute rijden. Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod 

ingesteld. Doorgaand verkeer vanuit het noorden wordt via de Lanckhorstlaan en de 

Heemsteedse Dreef naar de Julianalaan gestuurd. 

-  Van 9 tot en met 20 augustus is het kruispunt Binnenweg-Koediefslaan-Bronsteeweg 

afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Omleidingsroutes worden met bebording aan-

gegeven

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

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

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

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

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

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

van de Van den Eijndekade gebruikmaken.
Ontwerpprojectbesluit Binnenweg 141C 

Ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke 

ordening maken burgemeester en wet-

houders van Heemstede bekend dat met 

ingang van 29 juli 2010 gedurende zes 

weken voor eenieder ter inzage ligt: 

het ontwerpprojectbesluit voor de uit-

breiding van het winkelpand aan de 

Binnenweg 141C

Waar kunt u het ontwerpprojectbesluit 
inzien? 
Het ontwerpprojectbesluit ligt met ingang 

van 29 juli 2010 zes weken voor eenieder 

tijdens openingstijden ter inzage in de 

publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 

1 te Heemstede. Het ontwerpbesluit 

(plankaart en ontwerpprojectbesluit) kan 

ook digitaal worden ingezien op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website 

van de gemeente Heemstede.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar 
maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn kan 

eenieder reageren. Zienswijzen met betrek-

king tot het ontwerpprojectbesluit kunt u 

zowel schriftelijk als mondeling indienen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan het college van burgemeester 

en wethouders van Heemstede, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt 

uw zienswijze ook via een e-mail versturen 

aan mmoller@heemstede.nl. 

Voor meer informatie over dit ontwerp-

projectbesluit of voor het indienen van een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 

maken met mevrouw M. Möller, van de 

afdeling Ruimtelijk Beleid, haar telefoon-

nummer is (023) 548 58 70.

Bouwplannen
Aanvraag bouwvergunning
2010.163 het vernieuwen van gevelonderdelen - Herenweg 115

 en aanpassing/uitbreiding entree

2010.164 het vernieuwen van een fi etsenberging - Heemsteedse Dreef 264

2010.165 het wijzigen van de achtergevel - Postlaan 34

 en dakrand bijkeuken

Aanvragen sloopvergunning
2010.919 het verwijderen van asbest - Herenweg 115

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 29 juli 2010 op maandag tot en met donderdag 

van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 26 juli 2010)
2010.124 het plaatsen van een dakopbouw - Lindenlaan 26

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 29 juli 2010 op maandag tot en met donderdag van 

08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.073 het inpandig wijzigen van het woonhuis - Glipperweg 40

Het verzoek ligt vanaf 29 juli 2010 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. 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Evenementen

Op 20 juli 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan Sportservice Heemstede-

Zandvoort voor het houden van een 

-  ‘Panna Knock Out’-toernooi op de Raadhuisstraat op zaterdag 11 september 2010 van 

11.00 tot 15.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het stukje 

ventweg met parkeerplaatsen, gelegen voor Raadhuisstraat 24 A (ter hoogte van de 

Postlaan), af te sluiten op zaterdag 11 september 2010 van 10.00 tot 16.00 uur. 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Kapvergunning

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 2 eiken op het perceel Caspar Fagellaan 7, kadastraal bekend gemeente 

Heemstede sectie A 08936, in verband met de slechte vitaliteit van de bomen.

Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4:10d van de APV het volgende bijzondere 

vergunningsvoorschrift verbonden:

-  Voor 31 maart van het jaar na de kap dient 1 boom van de 1e grootte (bijvoorbeeld een eik, 

beuk of linde) met een stamomtrek van 20/25 cm op het perceel te worden geplant.

-  De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voor-

ziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  28 juli 2010 zes weken ter inzage in de 

hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door bin-
nen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onderte-
kend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de 
reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

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

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van 
naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de 
reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Uit het provinciehuis...
Supersnel breedband internet 
Noord-Holland Noord
Regio - Bedrijven en instellin-
gen in de regio Noord-Holland 
Noord krijgen vanaf najaar 2010 
de beschikking over supersnel-
le verbindingen tegen gunstige 
BreedNet-voorwaarden bij hun 
eigen telecomaanbieder. 

BreedNet heeft voor grote delen 
van de provincies Noord-Hol-
land, Flevoland en Utrecht een 
breedbandige infrastructuur op 

basis van glasvezel gerealiseerd. 
Omdat BreedNet meerdere pro-
vincies en gemeenten vertegen-
woordigt, kan de organisatie be-
tere voorwaarden bedingen bij 
telecomaanbieders én een gro-
ter gebied van breedbandinfra-
structuur voorzien.

Daarbij is het uitgangspunt een 
open netwerk. Dit betekent dat 
elke dienstaanbieder toegang 

tot het netwerk heeft en dat be-
drijven en instellingen zelf kun-
nen kiezen bij wie ze diensten 
afnemen.

Er is een breed scala aan inno-
vatieve diensten tegen gunstige 
voorwaarden beschikbaar bin-
nen BreedNet.

BreedNet is een project van 
Stichting iMMovator. Een aan-
tal gemeenten in de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Fle-
voland werken samen in dit pro-
ject om MKB-ondernemers en 
instellingen betaalbare breed-
bandinfrastructuur en –diensten 
aan te bieden.

Het project BreedNet is opgezet 
om innovatie in de regio te sti-
muleren en heeft zelf geen com-
merciële doelstelling.

De marktpartijen die deelnemen 
aan het project BreedNet reali-
seren een open netwerk. Dit be-
tekent een volledige vrije keu-
ze in diensten, waarbij iedereen 
diensten kan aanbieden zoals te-
lefonie, internet, televisie, came-
rabewaking en ICT-beheer op af-
stand.

Ongeval op de
Boekenroodeweg
Regio – Een 39-jarige man uit 
Noordwijk meldde zondagmid-
dag 25 juli rond 17.45 uur dat hij 
op de Boekenroodeweg door de 
bestuurder van een auto met op-
zet van zijn fiets was gereden.

De Noordwijker was hierbij licht 
gewond geraakt. De automo-
bilist was doorgereden maar 
omdat zijn kenteken is geno-
teerd kon de politie de 52-jarige 
Hoofddorper in zijn woning aan-
houden. De man is meegenomen 
naar het bureau. 


