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Hooglander vermaakt zich prima
Heemstede – Deze week een zomers plaatje dat Sonja Goed maakte. “De Hooglanders 
vermaken zich prima in het bos, ze zijn lekker in de zon aan het scharrelen tussen de strui-
ken”, aldus Sonja, die één van de bruine dieren mooi voor haar lens wist te vangen.

Zij dingt hiermee mee naar een prachtig zomerboeket. Heeft u ook een zomerse foto voor 
de redactie? Mail die naar redactie@heemsteder.nl.

Zomerfoto

Camplaan vereeuwigd
“Schilderen is een dialoog met de wereld”

“Ik schilder al mijn hele leven”, 
vertelt Yvonne Krabbendam. Ik 
woon in Haarlem en ben nu 40 
jaar uit Heemstede vertrokken. 
Maar ik kom hier nog regelma-
tig. In het verleden heb ik aan 
de Voorweg gewoond. Nu ben 
ik met pensioen, nadat ik 39 jaar 
voor de klas heb gestaan. Ik gaf 
Duits op onder meer het gymna-
sium van Velsen en op enkele ho-
gescholen. Schilderen is mijn le-
ven en doet alles met me. Ik be-
schouw schilderen als een dia-
loog tussen mij en de wereld. 
Een dialoog met mensen, land-
schappen en dieren, die je vast-
legt in een schilderij. Ik was toe-
vallig in Heemstede langsgeko-
men. Dit plekje op de Camplaan 
spreekt mij erg aan en is prach-
tig om te schilderen. Maar ik heb 
meer schilderijen van Heemste-
de gemaakt, hoor. Zo heb ik on-
der andere de Oude Kerk op het 

Heemstede - Op weg naar de redactie op de Camplaan een 
toevallige ontmoeting met schilderes Yvonne Krabbendam.  
Zittend op een klapstoeltje maakte zij van het mooie weer ge-
bruik om een prachtig schilderij te maken van de Camplaan.  
De Heemsteder werd nieuwsgierig en had een kort gesprek 
met haar.

Wilhelminaplein en het huis van 
Koetsier weergegeven. Ik schilder 
eigenlijk alles: ik ben een alles-
eter op het gebied van kunst. Zo 
zit ik ook regelmatig in het Draai-
orgelmuseum te tekenen. Dit is 
zo’n prachtige plek waar je van 
alles kunt observeren. Kortom: 
heerlijk om te doen.”

Terwijl we het interview afron-
den en nog wat napraten,  stopt 
er een fietser.  Hij bekijkt geboeid 
het schilderij van Yvonne en roept 
enthousiast:  “Ik mag het altijd 
graag zien hoor, dat schilderen. Ik 
schilder zelf namelijk ook!”
Bart Jonker
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Leyduin-safari
Heemstede – Natuurliefhebbers 
kunnen op vrijdagochtend 26 ju-
li van 6.30 – 8.00 uur met bos-
wachter Jeroen Engelhart van 
Landschap Noord–Holland op 
stap. Hij speurt met u op de bui-

tenplaats Leyduin naar reeën die 
jongen hebben. Maar u komt in 
de vroegte natuurlijk ook ande-
re dieren tegen. Inmiddels heb-
ben de reeën allemaal jongen. 
Vaak zijn het tweelingen, maar 
het komt ook voor dat het er een-
tje of drie zijn. De zoogtijd duurt 
6-10 weken. Buiten het moment 
van zogen zijn de kalveren al-
leen. In de vroege ochtend is de 
kans het grootst dat u ze ziet. Nu 
breekt  de periode van de bronst 
aan. De mannetjes vegen met 
hun kop langs jonge boompjes 
om hun leefgebied af te bakenen. 
Op Leyduin komen ook damher-
ten voor. Ook hier zijn de manne-
tjes druk met de voortplanting. In 
deze tijd van het jaar laten ze een 
bijzonder geluid horen, ze gaan 
burlen. Gaat u mee? Aanmelden 
is noodzakelijk en kan via www.
gaatumee.nl. Bel voor meer infor-
matie 088-0064455 (tijdens kan-
tooruren). Kosten bedragen 6,50 
euro, Beschermers betalen 3,50 
en kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis mee. Volg de Leidsevaart-
weg en neem de afslag over het 
spoor. Verzamelen op het par-
keerterrein van Leyduin aan de 
Manpadslaan 1, 2114 BJ Voge-
lenzang.

Kerklaan 9 - Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl  www.vosse.nl
Wij zijn in de bouwvak geopend

ZOMER-
ACTIE

Kies uw Grohe kraan
en ontvang de

dagtemperatuur
als korting!*

Hoe warmer,hoe méérkorting* Gemeten op de dag dat u belt,
   korting op de brutoprijs
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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!
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (16)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi ci-

ele opening was op 17 juli 1913.

De Konijnenberg
Aan de westrand van Groenen-
daal, waar de Beukenlaan uit-

komt bij de Herenweg, ligt van-
ouds een met dennen begroeide 
heuvel die bekend staat als ‘De 
Konijnenberg’. In de 17e eeuw 
stond hier vlakbij het huis van 
een van de duinmeiers (duin-
wachters), dat later taveerne De 
Konijnenberg werd. Dat pand 
werd afgebroken, maar aan de 
overkant van de Herenweg kwam 
er rond 1860 een nieuw taveer-
ne, met fl ink wat klanten: uitba-
ter Uitendaal zette zo’n 1000 li-
ter gedestilleerd per jaar af. Later 
was T. Knijnenburg de eigenaar. 
Begin jaren zestig werd het ca-
fé een pannenkoekenhuis, waar-
van Hein en Jan Uitendaal (in-
derdaad, van Restaurant Land-
goed Groenendaal) in 1975 de 
eigenaar werden. De foto is kort 
hiervoor genomen. In 1986 werd 
de zaak fl ink uitgebreid en kwam 
er een serre bij. Nu zijn Marco 
Uitendaal en Mandy Tienstra de 
eigenaar. Behalve pannenkoe-
ken (bereid met biologisch meel) 
serveren ze ook bistrogerechten. 
Vroeger was De Konijnenberg 
een volkskroeg, waar men ‘een 
konijntje ging vangen’, nu is het 
een plek voor ouders en kinde-

ren om eens lekker te eten. Even-
tueel in combinatie met en histo-
rische wandelig.

Meer over De Konijnenberg en 
andere horeca in Groenendaal in 
het boek ‘Groenendaal van bui-
tenplaats tot wandelbos’, 240 pa-
gina’s geschiedenis en natuur 
van Groenendaal met zeer veel 
foto’s en afbeeldingen. Verkrijg-
baar in de Heemsteedse boek-
handels. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl
Deze zomer in het Raadhuis: een 
tentoonstelling over Groenen-
daal.
 

Wie, Wat, Waar, 
Waarom

en Wanneer?
Vijf vragen aan… is nieuw in de Heemsteder. In 
vijf antwoorden leest u meer over een (oud-)in-
woner die iets te vertellen heeft! En eigenlijk heeft 
iederéén natuurlijk iets te vertellen. In deze af-
levering is het woord aan Charlotte van der Stuijt.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede
en de Heemsteder?
Ik ben Erika Wilders en woon en werk sinds 1989 
in Heemstede. De Heemsteder lees ik om op de 
hoogte te blijven van het plaatselijk nieuws en ik 
adverteer in de Heemsteder met mijn uitvaart-
onderneming.

Wat voor werk doe/deed je?
Voorafgaand aan mijn huidige werk heb ik post-
hbo psychologie gestudeerd en in een hospice 
gewerkt. Vanuit de stervensbegeleiding ben ik 
in de uitvaartbranche terechtgekomen. Na een 
aantal jaren bij een grote landelijke organisatie 

te hebben gewerkt, ben ik 2,5 jaar geleden mijn 
eigen uitvaartonderneming gestart. Uitvaartver-
zorging Erika. Ik voel mij als een vis in het wa-
ter als ik met mijn werk bezig ben. Wat ik zo bij-
zonder vind aan onze onderneming is dat we
alles zelf doen. Vanaf de verzorging/opbaring tot 
en met de dag van de uitvaart. Ik ervaar dat dit 
een enorme toegevoegde waarde is in het hele 
proces. De nabestaanden kunnen bij ons terecht 
voor een persoonlijk afscheid. We hanteren een 
transparante werkwijze en prijzen en dat wordt 
erg gewaardeerd.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Er zijn verschillende plaatsen waar ik graag ver-
toef in mijn vrije tijd. Tegenwoordig ga ik heel be-
wust met mijn vrije tijd om omdat ik de meeste 
tijd 24/7 bereikbaar moet zijn. De eerste keus is 
even tot rust komen ons vakantiehuisje aan de 
Linge op de Betuwe. Ik wandel graag in de dui-
nen en aan het strand. En sinds kort rijd ik met 
veel plezier in mijn cabrio met open dak door de 
mooie omgeving. Ik ga ook graag naar de fi lm 
en theater.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Heemstede ligt natuurlijk in een fantastische 
omgeving. Een kleine woonplaats en toch alles 
bij de hand. Onze kinderen zijn in een hele fi jne 
omgeving opgegroeid. Ik ervaar het nog steeds 
als een voorrecht om hier te mogen wonen en 
werken. In het centrum is alles aanwezig wat je 
nodig hebt en er zijn de laatste jaren ook veel 
goede en leuke restaurants bijgekomen en daar 
maak ik graag gebruik van. 
Momenteel kan ik niet iets verzinnen dat zou 
moeten veranderen in Heemstede alleen vind 
ik het wel onbegrijpelijk dat ze de onbewaakte 
spoorwegovergang(en) aan de Leidse Vaart wil-
len sluiten. Vorige week stond er een prima in-
gezonden brief in de krant over deze plannen. 
Niet doen!!

Wanneer ben je het meest in je sas?
Ik ben het meest in mijn sas als het goed gaat 
met mijn dierbaren. Ik ben ook heel erg in mijn 
sas als we mooie uitvaarten kunnen verzorgen 
voor de nabestaanden. Iets onverwachts en 
leuks voor een ander kunnen doen geeft ook 
veel plezier. Ik ben sowieso in mijn sas omdat het
leven mij goed gezind is.

De

Vijf W’s 
voor...

‘Op de koffi e’ 
in de Princehof
Heemstede - U bent van harte 
welkom op donderdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur bij Cas-
ca in de Princehof, Glipperweg 
57, Heemstede! 
Elke donderdag is er een open 
ochtend waar spellen worden 
gespeeld, geklaverjast, geknut-
seld en gezellig een kopje kof-
fi e wordt gedronken. Ook kunt u 
hier uw krantje lezen. Niets moet 
en alles mag, het gaat vooral om 
de gezelligheid bij deze groep 
enthousiaste dames en heren, 
voornamelijk van de Glip, die 
elkaar steeds beter leren ken-
nen. Wilt u ook eens wat an-
ders op donderdagochtend? En 
leuke mensen ontmoeten? Stap 
dan eens binnen bij de Princehof 
op donderdagachtend om 10.00 
uur. U wordt met open armen 
verwelkomd.  ‘Op de koffi e’ start 
weer op donderdag 5 september.
De kosten zijn laag: 2,- per keer 
inclusief een kopje koffi e. 

proces. De nabestaanden kunnen bij ons terecht 
voor een persoonlijk afscheid. We hanteren een 
transparante werkwijze en prijzen en dat wordt 
erg gewaardeerd.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Er zijn verschillende plaatsen waar ik graag ver-

voor...

Erika Wilders





Regio - Wie goed luistert hoort 
dat de zee altijd zingt. En de 
plaats waar ze dat als geen an-
der weten is het voormalige ei-
land Urk. In de zomertour van 
de Urker Mans Formatie bezin-
gen de mannen van Urk alle uit-
dagingen die de Zuiderzee het 
dorp gaf. De stormen, de kracht-
metingen, het afscheid en na-
tuurlijk de liefde. De stemmen 
van de twaalf tenoren en bas-
sen brengt dirigent Martin Mans 
feilloos samen, maar u hoort ze 
ook allemaal één voor één in 
een prachtige solo. Ruwe Stor-

men mogen woeden, Scheep-
je onder Jezus’ hoede, Houd mij 
vast en De kracht van Uw liefde 
zijn maar een paar voorbeelden 
van het diverse repertoire van 
de Urker Mans Formatie. Daar-
naast staat klassiek op het pro-
gramma zoals Sanctus van Gou-
nod en Hallelujah van Händel. 
Tenslotte krijgt de luisteraar gos-
pels en vaderlandse liederen te 
horen. De orgelbegeleiding is in 
handen van jong talent Hendrik 
van Veen. Hij is afkomstig uit Urk 
en verweven met deze stijl.
Deze zomer kunt u hun ode aan 
de zee horen, want ze zingen ook 
bij u in de buurt. Op woensdag 
14 augustus geven zij een con-
cert in de Grote Kerk, Poststraat 
1 in Zandvoort. Het concert be-
gint om 19.30 uur maar de deu-
ren openen om 18.45 uur. Re-
serveer vooraf uw kaarten via 
www.martinmans.nl of bel 06-
25391903. De toegang bedraagt 
20,=. Kinderen t/m 11 jaar beta-
len 5,=.

Achtergrond UMF en
Martin Mans (1965): 
Martin Mans is dirigent van drie 
grote mannenkoren in Wad-
dinxveen (210), Nijkerk (160) en 

Zaandam (120) en heeft twee 
zanggroepen onder zijn hoede: 
The Martin Mans Formation en 
de gemengde Vocal Group Voi-
ce. Een welkome aanvulling hier-
op vormt De Urker Mans For-
matie die een geheel eigen stijl 
heeft. De mannen treden op in 
traditioneel visserstenue. De na-
men van de zangers zijn Willem 
de Ridder, Pieter Baarssen, Arie 
van Urk, Hans Stobbe, Barend 
Wiltjer, Arne van Ommen, Al-
bert de Borst, Ioan Micu, Mari-
nus van Slooten, Palle Fuhr Jør-
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Niet moeten, 
maar mogen!
Plexat voor 
tieners en 
jongeren

(11-18+ jaar)
Heemstede - Tieners en 
jongeren kunnen in en om 
de jongerenruimte Plexat bij 
Casca aan de Herenweg 96 
in Heemstede lekker hun ei-
gen ding doen. In hun eigen 
ruimte met een klein podium, 
gezellige zitjes, draaitafels, 
discoverlichting, WII compu-
ter, poolbiljart, airhockey en 
een bar zijn genoeg spelletjes 
om middagen- en avonden-
lang te chillen. 
Gea Apeldoorn, één van de 
jongerenwerkers bij Casca: 
“Ik doe dat met veel passie! 
Ik vind het belangrijk dat kin-
deren en tieners naast hun 
dagelijkse contacten op so-
cial media elkaar in het echt 
ontmoeten. We bieden ze die 
mogelijkheid in onze eigen 
jongerenruimte Plexat. 
Er is een heel programma van 
activiteiten en cursussen, die 
starten na de zomervakantie. 
Iedere vrijdagmiddag is tie-
nercafé Blue Moon open en 
daarna kunnen tieners lek-
ker de week afsluiten bij de 
‘t=Weer Vrijdag-inloop. Eén 
keer per maand gaan ze met 
elkaar koken en eten (vrij-
dag 6 september pizza!), er is 
af en toe een disco en vaak 
een leuke vakantie-activiteit. 
Maar ook een cursus break-
dance, cursus Kung Fu/Wu-
shu of sporten met elkaar is 
mogelijk. Ons motto is: niet 
moeten, maar mógen mee-
doen!”
Voor jongeren van 12-24 jaar 
is er een jongeren sportin-
loopavond. De maand sep-
tember sporten we vrijdags 
van 20-21 uur lekker bui-
ten op het sportpark aan de 
Sportparklaan. 
Op initiatief van de jonge-
ren zelf is een nieuwe fi lm-
club ontstaan: Perplexfi lm. 
Op 12 maandagen van 19-21 
uur vanaf 2 september gaan 
ze een korte fi lm maken. De 
fi lmclub bedenkt, schrijft en 
voert het script uit! Meedoen 
is gratis. Wie wil schitteren op 
het witte doek of stralen ach-
ter de schermen, kan zich 
aanmelden via e-mail: fi l-
men@outlook.com. Meer in-
fo is te vinden op: www.per-
plexfi lm.nl.
Kijk voor het hele Plexat pro-
gramma op: www.casca.nl. 
en volg Plexat op www.fa-
cebook.com/plexat.casca, 
www.plexat-heemstede.hy-
ves.nl of via twitter @Plexat-
heemstede.

Bosbeek in de ban van 
meesterpianist Alejandro Ormaza
Heemstede - “De zomer trak-
teert u op mooi warm weer, 
Bosbeek trakteert u vanmid-
dag op een prachtig piano-
concert door pianist Ale-
jandro Ormaza.” Dit waren af-
gelopen zondag de introdu-
cerende woorden van Marian 
Gepkens, vrijwilligster bij ver-
zorgingstehuis Bosbeek.

En wat voor concert: terwijl bui-
ten een verzengende hitte voel-
baar was, bezorgde de jonge ta-
lentvolle Ecuadoraanse pianovir-
tuoos de aanwezigen in de kapel 
van Bosbeek kippenvel. Vol pas-
sie en met gevoel speelde Ale-
jandro Ormaza onder meer So-
nata Hob VI: 40 in G Groot van 
Joseph Hadyn, Etude op. 10 n.12 
in C Klein van Chopin en Etu-
de n. 11 ‘Armonie della sera’ s. 
139 van Franz Liszt. Een waar 
genoegen voor het oor. Na een 
korte pauze volgde in de kapel 
de hemelse klanken van Johan-
nes Brahms , Intermezzo n. 2 op. 
118 en de gecompliceerde, maar 
prachtige en romantische uit-
voeringen van ‘Bruyères in Aes’ 
Groot en ‘Claire de Lune’ in Des 
Groot van Claude Debussy. Ver-
volgens Prelude op. 23 n. 4 in D 
Groot van de Russische groot-
heid Sergei Rachmaninov en de 
drie delen van ‘Sonatine ‘in Fis 
majeur van genie Maurice Ravel.
Alejandro Ormazo is geboren in 
1983 in Guayagil in Ecuador. Hij 

begon met zijn pianostudie op 
negenjarige leeftijd. Op twaalf-
jarige leeftijd vervolgde hij zijn 
studie met leermeester Reinal-
do Cañizares aan het conserva-
torium ‘Rimsky Korsakov’, dat in 
2009 uitgeroepen is tot het bes-
te conservatorium van Ecuador. 
Hij won diverse prestigieuze pi-
anoprijzen, onder andere in 2001 
de ‘Ciutat de Carlet’ in Spanje en 
in 2007 ‘Vietri sul mare’ in Ita-
lië. Naast zijn pianostudie stu-
deerde Alejandro ook psycho-
logie en haalde hij zijn leraardi-
ploma om pianolessen te geven. 
Alejandro werd door meester 
Jan Wijn gekozen voor het mas-
terprogramma in klassiek piano 

aan het conservatorium van Am-
sterdam, waar hij onlangs in ju-
ni afstudeerde. Jan Wijn was on-
der meer ook docent voor Ro-
nald Brautigam en Wibi Soerjadi. 
Tegenwoordig woont Alejandro 
in Utrecht. De Heemsteder vroeg 
hem of hij het leven in Ecuador 
en Zuid-Amerika niet mist. Hij 
antwoorde hierop: “Nee, ik heb 
nu zoveel tijd in Europa doorge-
bracht, waardoor dit mijn tweede 
thuis is geworden”. 

Meer informatie over meesterpi-
anist Alejandro Ormaza is te vin-
den op zijn website www.ale-
jandroormaza.com. 
Bart Jonker

Pianist Alejandro Ormaza bracht Bosbeek in vervoering.

Dirigent Martin Mans.

Zomertour in de Grote Kerk Zandvoort

Ode aan de zee van de Urker Mans Formatie

gensen, Willem Ekkelenkamp en 
Andries Stigter. Ioan Micu be-
speelt bovendien zijn Taragot. 
Dit is een Roemeens blaasin-
strument. De Urker Mans For-
matie repeteert één zaterdag per 
maand in Tollebeek en studeert 
verder thuis.. Vorig jaar hebben 
zij een serie zomer- en kerstcon-
certen gegeven en een debuut 
CD uitgebracht. Deze CD heeft 
de titel Kracht en geniet nog veel 
aandacht.  Deze zomer presen-
teren zij hun tweede CD met de 
titel Leve de Koning.

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – Zondag  28 juli gaat 
mw. dr. C.M.A. Frederiks (Enk-
huizen) de dienst voor in Tref-
punt Bennebroek, Akonieten-
plein 1. De dienst start om 
10.00 uur (créche aanwezig).

Kerkdiensten
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Buiten eten bij Sanz
Heemstede – Buiten eten in de zomer is heerlijk! U bent wel-
kom bij Brasserie Sanz in de Jan van Goyenstraat 31. Sanz heeft 
weer een nieuw a la carte menu met heerlijke gerechten voor 
een betaalbare prijs. Een voorproefje. Wat dacht u van bijvoor-
beeld een spinazieflensje met pompoen, rozijnen en tzatzi-
ki? Soep-, vlees- en visliefhebbers zijn ook aan het juiste adres 
door de dagsoep, gamba’s, lamsham of ossenhaas te kiezen. Als 
hoofdgerecht smikkelt u op niveau van gebakken zeeduivel ver-
gezeld van kruidenpolenta en gepofte paprikasaus. Vegetariërs 
smullen van de groentetaart en wie een stukje vlees prefereert 
boven de zeeduivel of vis van de dag kan kiezen voor eenden-
borst of ossenhaas. Een echt zomers nagerecht is de carpaccio 
van mango, wentelteefjes en mousse van rood fruit. Liever de 
crème brûllée of het kaasplankje? Het is  úw avond! 
Meer leest u op de site: www.sanz.nl.
Overigens wordt steevast het verrassingsmenu (3 of 6 gangen) 
geserveerd bij Sanz. Een verrassing is immers altijd lekker!
Reserveren is aan te raden en kan uitsluitend telefonisch 023-
5291892.

Nog maar een paar standplaatsen te vergeven 
Brocantemarkt Jan van Goyenstraat 
wegens succes geprolongeerd
Heemstede - Het weer moet 
een beetje meewerken op za-
terdag 25 augustus, verder staat 
niets een nieuw succes van de 
Brocantemarkt in de weg. Voor 
het zesde opeenvolgende jaar 
organiseert de actieve winke-
liersvereniging van de Jan van 
Goyenstraat deze markt vol nos-
talgische goederen. Brocante 
staat voor spullen uit vroegere 
tijden maar die nog net niet het 
predicaat antiek verdienen. Het 
betreft dan ook gebruikte spul-
letjes met een eigen geschiede-
nis. Toch moet men niet vreemd 
opkijken als er tussen alle aan-
geboden zaken ook iets aan 

antiek te vinden is. Of het nu een 
impulsaankoop gaat worden of 
een aanvulling op een verzame-
ling het is gewoon leuk met iets 
‘nieuws’ thuis te komen. Het aan-
bod is uiteenlopend van snuiste-
rijen tot meubilair. Zaken om het 
huis of tuin op te vrolijken of een 
verzameling aan te vullen. In het 
TV-programma tussen Kunst & 
Kitsch komt het meer dan eens 
voor dat een aankoop, gedaan op 
een brocantemarkt, achteraf iets 
kostbaars blijkt te zijn. Een reden 
temeer om eens rustig de uitge-
stalde waar kritisch te bekijken.
De knusse winkelstraat wordt 
op 25 augustus omgetoverd in 

een markt waar de aanbieders in 
zestig kramen hun waar te koop 
aanbieden. Vanaf 11.00 uur is 
iedereen van harte welkom om 
op zijn of haar gemak te snuffe-
len en opzoek te gaan naar net 
dat ene stukje dat nog ontbreekt 
aan het materiële geluk. Er wordt 
gezorgd voor een passende 
muzikale omlijsting van het ge-
heel. De meeste winkeliers ope-
nen op deze zondag hun deuren 
en de inwendige mens zal niets 
te kort komen. De standhouders 
zelf worden voorzien van een 
smakelijke lunch, iets dat op an-
dere markten nog wel eens ont-
breekt. Meer dat 60 kramen pas-
sen helaas niet binnen de be-
schikbare ruimte in de straat. 
Daardoor blijft het wel overzich-
telijk en dat komt de sfeer ten 
goede.
De organisatie heeft nu al 47 
verkopers van nostalgische spul-
letjes mogen inschrijven. Er zijn 
dus nog maar een paar stand-
plaatsen te vergeven. Als u zich 
wilt opgeven voor een mooi 
plaatsje voor uw kraam meldt u 
dan aan via info@janvangoyen-
straat.nl.

‘Werkdag’ gaat samenwerking 
aan met Vintage Store

Heemstede - Op locatie van Stichting Werkdag in de Cruqui-
us op het terrein van Paswerk is op de dagbesteding een eigen 
kaarsenmakerij, een keramiek- en een meubelafdeling.
De producten die door de cliënten worden gemaakt zijn te koop.
De verkoop vindt tot op heden alleen plaats op het terrein van 
Paswerk.
Met het geld wat het opbrengt kunnen dan weer grondstoffen 
worden gekocht om kaarsen te maken of om nieuw keramiek te 
vervaardigen.
The Vintage Store, aan de Cruquiusweg, biedt de stichting nu 
een podium om de creaties van de cliënten te laten zien en aan 
een grotere groep consumenten aan te bieden.
‘Werkdag’ biedt dan ook een assortiment kaarsen, keramiek en 
gehaakte uiltjes te koop aan in The Vintage Store.
Alle artikelen zijn met de hand en met veel liefde en plezier ge-
maakt, dit stralen ze ook echt uit.
The Vintage Store geeft aan dat het initiatief met open armen is 
ontvangen en  de winkel ondersteunt dit van harte om de cliën-
ten van Werkdag te mogen ondersteunen. Kom eens kijken naar 
deze mooie, ambachtelijk gemaakte producten.
The Vintage Store vindt u aan de Cruquiusweg 37A te Heemste-
de naast het HBC-terrein.

Heemstede - Al vele jaren is aan de Raadhuis-
straat LaRiva gevestigd. Het instituut begeleidt 
dames en heren naar een gezond gewicht, een 
gezonder leven. En dat is nodig volgens Renate 
Boer, want een sluipmoordenaar ligt op de loer!

Wat is het gevaar van overgewicht?
“Overgewicht is heel ongezond. Je ontwikkelt 
een sluipmoordenaar met elke kilo die je zwaar-
der wordt. Overgewicht kan leiden tot suikerziek-
te. Van suikerziekte kan je van alles krijgen: blind 
worden, impotent raken en in sommige geval-
len moet er soms een been, voet of tenen geam-
puteerd worden. Maar ook hart- en vaatziekten, 
gewrichtsklachten, slapeloosheid, ademhalings-
problemen en zelfs kanker kan veroorzaakt wor-
den door overgewicht.”

Sluipmoordenaar?!
“Ja! Ik gebruik het woord sluipmoordenaar. Ge-
wicht neemt vaak heel sluipend toe, je hebt het 
eerst niet zo in de gaten: je pakt eens een gro-
ter maatje in de winkel (je denkt: de maat is niet 
goed, ligt aan het merk natuurlijk!), de batterij in 
de weegschaal wordt niet meer vervangen of er 
wordt gewoon niet meer in de spiegel gekeken.

Wanneer gaan mensen
afvallen?
“Bij LaRiva komen mannen en vrouwen die be-
sloten hebben dat zij iets aan hun gewicht wil-
len doen. Heel vaak hebben ze dan al last van 
het gewicht. Ze bewegen moeilijker dan vroeger, 
zijn snel moe en vinden zichzelf niet meer mooi.”

Niet te laat?
Als je last krijgt ben je eigenlijk al aan de late 
kant. Maar te laat is het nooit. Door af te vallen 
kan suikerziekte, diabetes mellitus type 2, ver-
dwijnen. Daarnaast  zijn er nog veel meer voor-

delen van het kwijtraken van de kilo’s: daling van 
de bloeddruk en een verbetering van de vetten in 
het bloed, hierdoor is er minder kans op hart- en 
vaatziekten., gewrichtsklachten worden minder 
of verdwijnen, het slapen gaat beter en de kans 
op kanker wordt minder.” (Na roken is overge-
wicht de belangrijkste oorzaak van kanker waar 
we zelf invloed op hebben)

Hoe kom je eigenlijk aan?
“Je komt aan doordat de balans tussen inname 
en verbruik niet in balans is. Het is nog iets uit de 
oertijd. Alles wat er niet verbruikt wordt slaat het 
lichaam op als vet om het lichaam te bescher-
men tegen de volgende hongerperiode.  Wil je 
afvallen dan zal je minder of anders moeten gaan 
eten en meer bewegen.”

Diëten dus?
“Bij LaRiva wordt er gekeken naar het eetpa-
troon. Hoe ziet de dag eruit en wat zijn de knel-
punten? We geven tips en voorbeelden hoe een 
dag ingedeeld kan worden. Altijd wordt gezocht 
naar de mogelijkheden binnen het bestaande 
eetpatroon, zodat gezond eten geïntegreerd kan 
worden in het dagelijks leven.
Niet echt diëten maar gezond eten.”

En  bewegen?
“Ja, afvallen gaat hierdoor makkelijker. Maar so-
wieso verbetert de algehele conditie. Onder per-
soonlijke begeleiding maken we een programma 
op maat. Hierdoor is het sporten voor iedereen 
heel goed vol te houden en werken we ondertus-
sen aan de gezondheid, gewichtsverlies, spieren, 
ontspanning en ga maar door!”

Voor meer informatie belt u LaRiva, Raadhuis-
straat 27 in Heemstede: 023-547 4419 of kijk op 
de website: www.lariva.nl.

Afvallen: niet leuk maar zó nodig!

Egels in nood door droogte
Regio - Eindelijk zomer! Heer-
lijk voor ons mensen, maar de 
egels hebben het momenteel erg 
zwaar.
Door de aanhoudende droogte 
hebben zij grote moeite om aan 
water te komen. Hierdoor dro-
gen de diertjes uit, met de do-
delijke gevolgen vandien. En het 
gaat al zo slecht met dit bijzon-
dere beestje.

Wilt u dit voorkomen  en  de 
egels in uw omgeving een hand-
je helpen? Zet dan in uw tuin een 
lage schaal met water neer. Op 
deze manier kunnen ze makkelij-
ker aan genoeg vocht komen, en 
zullen zo ook minder vaak in vij-
vers of zwembaden vallenen ver-
drinken.
Voor meer informatie zie www.
egelopvanghaarlem.nl.
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Heemstede badend
in de zon
Het heeft even mogen duren maar moeder aarde heeft zich nu zo gedraaid dat de zon voor zomer 
zorgt. Nu komt dat wel meer voor. Dorpelingen hopen dat de aarde zo gaat hangen dat het in Heem-
stede altijd zomer blijft. Zal niet gebeuren, tenzij een meteoriet het draaien doet stoppen juist op het 
moment dat Heemstede het dichtste bij de zon staat. Voor veel mensen en bedrijven zou het wel gun-
stig zijn. In korte mouwen boodschappen doen is toch lekkerder dan gepakt in een dikke winterjas. De 
gasrekening voor verwarming wordt tot een minimum beperkt. De Heemsteder leest u lekker in de tuin 
of op een bankje aan de Binnenweg. De kinderboerderij, de speeltuin en het Groenendaalse bos kun-
nen de drukte haast niet aan. Kortom iedereen vaart wel bij het mooie warme weer. Vooral mijn humeur 
en dat van vele anderen krijgt een kick van de warmte en de zon. Nu ben ik van nature een wat kla-
gerig type dat, naarmate het herfst en winter wordt, zijn ongenoegen over uiteenlopende ergernissen 
niet kan onderdrukken. Één ergernis blijft in de zomer. Als ik al eens buiten mijn eigen dorp moet over-
nachten, kan ik mij ergeren aan de toeristenbelasting. Ik breng toch al geld in het laatje voor het dorp 
of stad waar ik verblijf. Ik drink er koffi e of een pilsje, bezoek iets cultureels of help het verlies van het 
lokale zwembad te verminderen en spek de gemeentekas ook al door mijn auto betaald te parkeren. 
Waarom dan die achterlijke belasting? Nee, dan Heemstede, daar kennen ze deze belasting niet. Niet 
zo gek, als je weet dat je in Heemstede ook nergens kunt overnachten behalve bij je vriend of vriendin 
dan. De enkeling die een kamertje in de zomer verhuurt blijft buiten de inhalige arm van de gemeen-
te. Ze blijven wijselijk uit het zicht. Wee diegene die het waagt een hotel of pension te vestigen in ‘on-
ze heerlijkheid’. De ‘calimero’s’ van de gemeente zullen dan alles op alles zetten ook de 1,50 of mis-
schien wel 2 euro per persoon per nacht binnen te harken. Mijn zomerergernis ben ik weer even kwijt 
en ik ga mij weer bezighouden met de leuke zomerse dingen. Zoals nu vanaf mijn binnenplaatsje met 
de laptop op schoot te schrijven. Volgens het weerbericht blijft Heemstede nog wel even baden in de 
zon. Genieten dus!!
O. Oosterkroon

Column

Heemsteedse Jeffrey van de Wakker 
in Nederlands bowl-team naar WK
Heemstede – De Nederlandse 
WK-selectie bowlen speelt zater-
dag 3 augustus in Dolfi jn Bow-
ling (Tilburg) een oefenwedstrijd 
tegen België. Deze wedstrijd is 
de laatste testcase voor het team, 
dat precies over een maand be-
gint aan de Wereldkampioen-
schappen bowlen in Henderson 
(USA). Deelgenoot van dit team 
maakt de Heemsteedse Jeffrey 
van de Wakker (24). In zijn he-
renteam ook toppers uit Zoeter-
meer, Hoogvliet, Rotterdam, Lei-
den en Vlaardingen.

Zondag 18 augustus starten voor 
de Nederlandse bowling selec-
tie de Wereldkampioenschap-
pen bowlen 2013. Sinds janu-
ari van dit jaar draait de selec-
tie een intensief programma om 
zich in Amerika te kunnen me-
ten met de wereldtop, ondanks 
de ingekorte (fi nanciële) steun 
vanuit NOC*NSF. Bondscoaches 
zijn Marcel van den Bosch, Ni-
co Thienpondt en Peter van Zijp. 
Voor het damesteam dat aan het 
WK meedoet, is een Haarlemse 
geselecteerd: Wendy Kok, 26 jaar.

Tijdens de Wereldkampioen-
schappen bowlen, dat om de 4 
jaar tegelijkertijd voor heren en 
dames wordt georganiseerd, 
neemt het Nederlandse team 
deel aan verschillende discipli-
nes, te weten: Singles, Doubles, 
Trios en Teams (5 spelers/speel-
sters).
De beste individuele spelers 
over al deze disciplines sluiten 
het WK af met de Masters. Het 
WK wordt gehouden in Hen-
derson en eindigt op vrijdag 30
augustus.

170 bezwaarschriften tegen 
afsluiting overweg Alverna

De bezwaarmakers plus Wan-
delnet en Fietsersbond hebben 
geen bezwaar tegen de aanleg 
van een nieuwe ontsluitingsweg 
voor auto’s, wel tegen de afslui-
ting van de overweg voor voet-
gangers en fi etsers. Een half uur 
omlopen beperkt de vrijheid van 
vele Heemstedenaars.

Eind juni heeft de raad van 
Heemstede (D66, PvdA, HBB en 
GroenLinks) een motie aange-
nomen die het college opdraagt 
een onderzoek te doen naar het 
openhouden van de overweg 
voor wandelaars en fi etsers.
“Dat het college hier serieus 
werkt van maakt lijkt uitgeslo-
ten”, aldus Jaap Moerman van 
de Fietsersbond, “De wethou-
der beweert dat de minister
toestemming moet geven voor 
het openbaar maken van de 
overweg en dat de kosten voor 
beveiliging voor rekening van
de gemeente zijn. Nonsens.”
“Het is nú al een openbare over-
weg!”, aldus Vladimir Mars van 
Wandelnet, “Gezien het feit dat 
de weg al sinds mensenheuge-
nis door een ieder kan worden 
gebruikt betekent dat door verja-
ring de weg openbaar is gewor-
den. Dat geldt ook als hij over 
particuliere grond loopt. Zo is de 
Wegenwet.” 
“Als de gemeente aan ProRail 
laat weten dat de overweg open-
baar is, heeft de gemeente een 
uitstekende onderhandelings-
positie naar ProRail toe. ProRail 
mag de overweg dan niet sluiten. 
De gemeente kan vervolgens als 
wegbeheerder ProRail vragen 
om de overweg te beveiligen. De 
kosten zijn voor ProRail.”

De gemeente kan wel een ont-
rekkingsbesluit nemen om de 

overweg alleen af te sluiten voor 
autoverkeer. Dat is bij vele over-
wegen in Nederland eerder ge-
beurd. Daar is ook een goede 
reden voor: verreweg de mees-
te ongevallen op overwegen be-
treffen automobilisten, zelden 
wandelaars of fi etsers.
Het aantal ongevallen op over-
wegen is de afgelopen jaren al 
sterk afgenomen; van 100 inci-
denten in 2000 tot 45 in 2012. 
Onlangs liet staatssecretaris 
Mansveld weten 320 miljoen uit 
te trekken om de veiligheid te 
verbeteren oa door het plaatsen 
van spoorbomen bij onbeveilig-
de overwegen. 

Wanneer de gemeente de 170 
bezwaarschriften gaat is nog niet 
bekend bij Wandelnet en de Fiet-
sersbond.

Heemstede - De afsluiting van de spoorwegovergang bij de 
Leidsevaartweg naar het Laantje van Alverna houdt de ge-
moederen in de Heemsteedse wijken fl ink bezig. De gemeen-
te heeft maar liefst 170 bezwaarschriften ontvangen van
bewoners uit de Geleerdenwijk en de Rivierenbuurt tegen de
afsluiting van de overweg.

Aantal slachtoffers op overwegen 
in periode 1995 tot 2004 in per-
centages (excl. suïcide).

Bijna 300 zienswijzen tegen Duinpolderweg
Regio - De plannen voor de aanleg van de Duin-
polderweg tussen Hillegom en Bennebroek blijven 
veel weerstand oproepen. Tegen de zogeheten No-
titie Reikwijdte en Detailniveau, de startnotitie voor 
de milieueffectrapportage, zijn zeker 283 zienswij-
zen van bewonersorganisaties en privépersonen 
uit de gehele regio bij de Provincie Noord-Hol-
land binnengekomen. Zo’n groot aantal zienswij-
zen in zo’n vroege fase van de procedure komt zel-
den voor. Vooral de wijze waarop de Projectgroep 
Duinpolderweg van de Provincie Noord-Holland 
met de bewonersorganisaties communiceert en 
onderzoek wil doen, roept weerstand op bij bur-

gers, zo laat de werkgroep MER Duinpolderweg 
weten. “In alle provinciale stukken worden stelsel-
matig alleen de voordelen van de Duinpolderweg 
genoemd en daarbij ook nog feiten verdraaid. Op 
indringende vragen, tegenargumenten en voor-
stellen voor alternatieven komen geen duidelijk 
antwoorden”, vindt de werkgroep die de weg niet 
zit zitten. In vrijwel alle zienswijzen worden de pro-
vincies Noord-Holland en Zuid-Holland, die mede-
initiatiefnemers zijn van dit project, gevraagd se-
rieus en objectief onderzoek te doen naar nut en 
noodzaak van de weg en oog te hebben voor goe-
de alternatieven. 

Moet de Geniebrug maar weg?
Een oud vrouwtje neemt per abuis de Geniebrug als uitgang van 
de Geleerdenwijk. Je snapt niet wat deze mevrouw gedacht heeft 
toen ze met haar autootje schuin hing op de trappen van deze 
brug of hoe ze tot deze route is gekomen. Maar als ik sommige 
raadsleden en wethouders volg in hun redenatie over veiligheid 
van een onbeveiligde overweg, kan het niet anders dan dat om 
reden van veiligheid de Geniebrug maar weg moet. Het ‘Genie-
kalf’ blijkt een dun rood-wit paaltje dat een volgende automobilist 
moet doen omkeren alvorens de trap te nemen. Heel intelligente 
oplossing voor een vooraf ondenkbaar gevaar. Goedkoop, betaald 
uit de pot ‘kleine verkeersmaatregelen’. Bij ons laantje was er zelfs 
een dode te betreuren in de afgelopen 40 jaar. Een (domme?)
dode teveel. Maar moeten hele volksstammen dit permanent
betreuren? Of gaat het weer om intelligente ruimtelijke belangen 
die de gewone man en vrouw ontgaan? Een heerlijke aanleiding 
tot debat en zelfrefl ectie? Kom raads- en collegelid, zo moeilijk 
kan het niet zijn, zelfs juridisch niet. 

Fred Belt
Huizingalaan 26, Heemstede.

INGEZONDEN

Cursus bij Casca
Invloedrijke architecten van het functionalisme 
Heemstede - Bijna een eeuw 
geleden ontwierpen Gerrit 
Rietveld en Truus Schräder in 
Utrecht hun eerste woonhuis, 
dat wereldberoemd werd. Lud-
wig Mies van der Rohe maakte 
toen vergelijkbare studies voor 
zijn ideale landhuisprojecten. En 
50 jaar terug vonden zij alom er-
kenning: Rietveld begon aan het 

Amsterdamse Van Goghmuseum 
en Mies ontwierp de Neue Na-
tionalgalerie in Berlijn. Dit bre-
de overzicht van het werk van 
twee invloedrijke architecten uit 
Nederland en Duitsland geeft u 
een goed beeld van vijf decen-
nia toonaangevende architec-
tuur van midden vorige eeuw. 
Deze cursus van 5 lessen wordt 

gegeven door Geert van Box-
tel bij Casca in de Luifel op don-
derdagochtenden vanaf 26 sep-
tember.
Aanmelden en informatie opvra-
gen kan via www.casca.nl of op 
doordeweekse ochtenden bij de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de of telefoon (023) 548 38 28 – 
kies 1.
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Meedoen als vrijwilliger 
bij de Hartekamp Groep?
Heemstede - Mensen met een 
beperking willen gewaardeerd 
worden om wie ze zijn, zeggen-
schap hebben over hun leven, 
verbonden zijn met andere men-
sen, bijdragen aan de samenle-
ving en deel uitmaken van die 
samenleving. Net als mensen 
zonder een beperking.
Voor de cliënten van de Harte-
kamp Groep betekent dit onder 
meer dat ze hun vrije tijd op een 
leuke manier willen invullen. Cli-
enten op het terrein van de Har-
tekamp Groep in Heemstede 
willen heel graag in de avond-
uren en in de weekenden een 
club (op het terrein) bezoeken 
of een stukje gaan wandelen en/
of fietsen. Om hier zoveel moge-
lijk aan tegemoet te komen, is er 
een nieuw programma voor de-
ze vrijetijdswensen  gemaakt. Er 
is een creatieve club, muziek-
club, sfeer- en belevingsclub, 
sport en spel, eropuit in de rol-

stoel etc. De Hartekamp Groep 
heeft een groot aantal enthou-
siaste vrijwilligers die hierbij hel-
pen. En zij kunnen nog wel wat 
hulp gebruiken. De clubs heb-
ben meestal een vaste frequen-
tie van één keer per week of per 
14 dagen en het is prettig wan-
neer je als vrijwilliger elke keer 
aanwezig kunt zijn. Ook zijn er 
ongeveer twee keer per maand 
losse activiteiten en je kunt als 
vrijwilliger aangeven voor wel-
ke activiteit jij je wilt inzetten. 
Heb je interesse om als vrijwilli-
ger cliënten te begeleiden? Kijk 
voor meer informatie op www.
hartekampgroep.nl of maak vrij-
blijvend een afspraak voor een 
oriënterend gesprek met Caroli-
ne Salomonsz via c.salomonsz@
hartekampgroep.nl of tel. 023-
510 13 54 of met Wilma Onder-
water via w.onderwater@harte-
kampgroep.nl of tel 023-510 13 
57.

Levensgevaarlijke verkeerssituatie
rond Claus Sluterperceeltje

Bij de kruising van de westelijke Randweg met de 
Wagenweg te Haarlem ligt aan de Claus Sluter-
weg een klein perceeltje waar drie grote en hoge 
gebouwen op elkaar zijn geperst: het Kinheim-ge-
bouw, de ELAN-flat en kantoorgebouw het Hout-
hof. Dit kantoorgebouw is al vele jaren lang ern-
stig onderbezet. Bouwer HBB heeft het plan ont-
wikkeld om in de plaats ervan Het nieuwe Hout-
hof neer te zetten, met 91 woningen, en de ge-
meente Haarlem heeft daarvoor vergunning ver-
leend. Het aantal woningen op het perceeltje zal 
zodoende met liefst ca. 50% toenemen, van ca. 
190 tot ca. 280. Het bestemmingsverkeer zal dien-
overeenkomstig toenemen.

Dit perceeltje is echter op een uiterst gebrekki-
ge wijze aangesloten op de Wagenweg/Heren-
weg, via de Claus Sluterweg: vertrek in noordelij-
ke richting – bijv. naar de Spanjaardslaan toe – is 
niet mogelijk, en evenmin kan die aansluiting ge-
bruikt worden voor een aankomst vanuit het zui-
den (bijv. Bennebroek) of  oosten (bijv. de Haar-
lemmermeer). Voor die routes moeten er omwe-

gen over Heemsteedse woonerven en woonstra-
ten gemaakt worden, met name langs de Amaryl-
lislaan en de Fresialaan in de Heemsteedse Bloe-
menwijk.

Het blijkt nu dat routeplanners voor zo’n vertrek 
naar het noorden vanuit het Claus Sluterperceel-
tje of een aankomst vanuit het zuiden/oosten 
overwegend andere routes voorschrijven, routes 
die levensgevaarlijk zijn: Men moet als automo-
bilist op de Wagenweg/Herenweg een draai van 
180 graden (U-turn) maken - tegen tegemoetko-
mend verkeer in! - bij de kruising met de wes-
telijke Randweg of bij de kruising met de Lanck-
horstlaan/Zandvoortselaan in Heemstede. Ga zelf 
maar na.

Zoals gezegd: dit zijn levensgevaarlijke route-aan-
wijzingen. De gemeentebesturen van Haarlem en 
Heemstede zijn hiervan inmiddels op de hoog-
te gesteld, met het verzoek om afdoende tegen-
maatregelen te nemen. 
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede.

INGEZONDEN

Let op uw grijze klikobak!
Heemstede - Iedereen zet de-
ze om de week buiten: de grij-
ze klikobak met restvuilnis. Wat 
niet iedereen weet is dat er re-
gelmatig meldingen zijn dat deze 
bakken ook ongeoorloofd wor-
den meegenomen en ‘gebruikt’ 
worden door onbekenden. Daar-
bij komt het voor dat de stickers 
van de Meerlanden met post-
code en huisnummer opzettelijk 
worden verwijderd. Er staat he-
laas nooit een naamkaartje bij 
van wie dat doet. A-sociaal ge-
drag als je beschouwt dat de-
ze klikobakken iemands eigen-
dom zijn waarvoor betaald is 
en waarover ook jaarlijks reini-
gingsheffing wordt geheven. Ei-
genlijk diefstal dus. Naar aanlei-
ding van diverse meldingen in de 
Indische buurt zijn inmiddels de 

politie, de gemeente Heemstede 
en de Meerlanden hierover geïn-
formeerd. Houd uw grijze kliko-
bak daarom in de gaten!
Bart Jonker

Heemstede - Onderzoek op Silicium heeft aan-
getoond dat het een essentiële rol speelt in al-
le ondersteunende structuren van het lichaam. 
Silicium geeft bescherming aan structuurgeven-
de eiwitten zoals elastine (in de bloedvaten - ter 
bevordering van lichte benen), collageen (in de 
huid en de gewrichten) en keratine (in haar en 
nagels). Het siliciumgehalte in ons lichaam ver-
mindert met de leeftijd en is een vitale factor in 
de verouderingsprocessen.

Silicium speelt tevens een aanzienlijke rol bij de 
botvorming, doordat het het remineralisatiepro-
ces stimuleert. Ook mensen die reeds lang Glu-
cosamine nemen, zonder noemenswaardige ver-
betering, zullen in DexSil een lang gezochte op-
lossing vinden. Uit therapeutisch onderzoek 
blijkt dat silicium een gunstig effect heeft op ge-
wrichtspijn, spierpijn en stramme spieren, huid-, 
haar- en nagel problemen alsook artritis, artrose, 
hernia’s, ‘zware benen’ en ontstekingen.

Therapeutische effecten
Het is echter enkel een hoog opneembare vorm 
van Silicium. DexSil heeft na jarenlang onder-
zoek deze hoogst opneembare vorm van Silici-
um geformuleerd; Organic Bio-Activated Silici-
um. Het heeft de hoogst mogelijke opneembaar-
heid, waardoor de werking zeer snel is. Thera-
peutische effecten zijn al zeer snel waarneem-
baar. Er zijn drie verschillende producten binnen 
het DexSil assortiment: Silicium in 500ml en 1L, 
en DexSil Forte 500ml, een krachtige combinatie 
van DexSil Silicium aangevuld met MSM, Glu-
cosamine en Chondroitine. Deze Forte variant is 
specifiek ontwikkeld voor gewrichtspijn, spier-
pijn, artritis en artrose.  

Drogist Van der Schuit
Deze producten zijn te verkrijgen bij DA Dro-
gist van der Schuit in de Jan van Goyenstraat te 
Heemstede. Zij geven u graag uitleg en advies 
over dit product.

Silicium waar is dat goed voor?

Yoga, koersballen, dansen…
Bij Casca bent u goed bezig!
Heemstede - Iedereen heeft zo 
zijn eigen redenen om te spor-
ten. Of u nu wilt sporten om de 
prestatie, de lenigheid, de con-
ditie, de gezondheid of omdat 
u bewegen met elkaar gezel-
lig vindt, bij Casca kan het. Van 
yoga tot koersballen, van dan-
sen tot recreatief fietsen. Welke 
vorm u ook kiest: bij Casca bent 
u goed bezig!
U kunt kiezen uit maar liefst 13 
verschillende bewegingscur-
sussen, zoals o.a. Pilates, Aero-
bics-Bodyshap-Conditie of BBB 
(Buik, Billen, Benen) aerobics, 
verschillende vormen van Yo-
ga en Chi Kung. Senioren heb-
ben daarnaast ook nog hun ei-
gen lessen, die vaker overdag 

zijn en worden aangepast aan 
de groep. Zo is er: Internatio-
nale Dans, Sacred Dance, Seni-
orenfit (voorheen Meer bewe-
gen voor Ouderen), Keep fit voor 
vrouwen, Sport en Spel, Sport en 
Bewegen, Nordic Walking, Chi 
Kung en Koersballen. De wan-
del- en fietsclubs voor senioren 
zijn al in maart van start gegaan 
en gaan de hele zomer door. In-
formeer gerust naar de mogelijk-
heden om nog in te stappen.
Nieuw voor senioren is Zumba 
Gold: een dansprogramma vol 
vrolijke Latin muziek, dat mak-
kelijk te volgen is voor iedereen, 
ongeacht de leeftijd. Een perfec-
te manier om de beginselen van 
Zumba onder de knie te krijgen. 

Zumba Gold is speciaal ontwik-
keld voor beginners en actie-
ve senioren voor een succesvol-
le workout en start op woens-
dag 4 september van 19.00 tot 
20.00 uur in de gymzaal van bas-
sisschool de Evenaar aan de van 
der Waalslaan. Dans en geniet!
U kunt zich voor alle cursussen 
aanmelden of informatie aan-
vragen ook tijdens de vakantie-
periode. Dat kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl. 
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Noodoproep door subsidiestop 
Sensoor chat- en telefonische hulpdienst 
Haarlem zoekt gratis onderdak
Regio - Sensoor vestigingen  
Hilversum, Haarlem, Zaandam 
en Alkmaar  vechten samen met 
haar 150 vrijwilligers om hun 
werk in Noord Holland voort te 
kunnen zetten.  Jaarlijks  worden 
er meer dan 42.000 gesprekken 
gevoerd.  De bellers en  chatters  
zoeken een  luisterend oor  over  
tal van zaken.  Onderwerpen op 
het gebied van eenzaamheid, 
rouw, verdriet, geweld,  financi-
ele – en gezondheidszaken  kun-
nen contactzoekers  bespreken.  
De goedopgeleide vrijwilligers 
van Sensoor  voeren  een gelijk-
waardig gesprek, dag en nacht!  
Dus ook als andere zorgloketten 
gesloten zijn.
Wat is er aan de hand?   De Pro-
vinciale  subsidie  stopt binnen-
kort  en de  toegekende  steun 
van  het ministerie van VWS  laat 

nog op zich wachten.  Er ontstaat 
in 2014 een groot (tijdelijk)  fi-
nancieel gat van 150.000,-. On-
danks  een pittige reorganisatie 
in het begin van dit jaar en een 
stevige kostenreductie, kan de 
organisatie het gat dat gaat ont-
staan, niet dragen en is de kans 
groot dat de deuren van Sens-
oor Hilversum, Zaandam, Alk-
maar en Haarlem gesloten moe-
ten worden.   Sensoor West-Mid-
den wil dit niet laten gebeuren.  
Al geruime tijd zet de organisa-
tie  zich in om geld of diensten 
in natura te ontvangen.  Er wor-
den steunacties bedacht en uit-
gezet,  fondsen aangeschreven,  
netwerkcontacten  op de hoogte 
gebracht en vrijwilligers ingezet 
om geld te genereren.  Dit heeft 
o.a. geleid tot gratis huisvesting 
voor de vestiging Alkmaar.  Maar 

nu de provincie per 1 juli 2014 de 
subsidie helemaal stopzet, is de 
huidige ondersteuning niet ge-
noeg.   Dus Sensoor West-Mid-
den is dringend op zoek naar 
mensen die het werk in de lucht 
willen houden.  Een belangrijke 
stap is het vinden van huisves-
ting in Haarlem en Zaandam.
Sensoor zoekt in Haarlem of 
omgeving, 2 werkruimtes (ong. 
15m2), op een veilige  locatie 
waar 1 of 2  vrijwilligers in alle 
rust kunnen telefoneren en chat-
ten.

Heeft u  ideeën, ruimte of een 
netwerk waarmee  u  Sensoor 
Haarlem  kunt helpen?  Sensoor 
komt graag met u in contact!
Website www.west-midden.sen-
soor.nl, e-mail: dorine@sensoor.
nl, tel. 072-5621044.

Hoe u de warmte het hoofd biedt

Het Nationale Hitteplan is actief 
in de regio Kennemerland. De 
GGD is partner in het Nationaal 
Hitteplan. 
GGD Kennemerland voorziet 
burgers en zorgverleners van 
informatie, tips en handelings-
perspectieven en adviseert ge-
meenten bij o.a. evenemen-
ten. Zie ook www.GGDKenne-
merland.nl  Heeft u vragen over 
uw gezondheid in relatie tot hit-
te, neem dan contact op met het 
secretariaat Advies & Onderzoek 
Publieke Gezondheid 023- 7891 
786 en vraag naar een mede-
werker medische milieukunde of 
mail uw vraag naar:mmk@ggd-
kennemerland.nl. 
Heeft u gezondheidsklachten 

of vragen over de gevolgen van 
uw medicatie tijdens aanhou-
dende warmte, neemt u dan 
contact op met uw apotheek of 
huisarts.

Wie lopen risico?
Warm weer vormt voor bepaal-
de mensen een grotere bedrei-
ging voor de gezondheid dan 
voor anderen. Ouderen vormen 
de grootste risicogroep omdat 
de temperatuurregulatie door-
gaans slechter is en het dorst-
gevoel verminderd is. Niet alleen 
ouderen, maar ook mensen met 
een chronische aandoening, 
personen in een sociaal isole-
ment, daklozen, mensen met 
overgewicht en (zeer) jonge kin-
deren hebben een groter ge-
zondheidsrisico. Ook kan ge-
bruik van bepaalde geneesmid-
delen, alcohol of drugs het risico 
vergroten bij aanhoudend warm 
weer.

Wat zijn klachten?
Warm weer kan leiden tot klach-
ten zoals vermoeidheid, concen-
tratieproblemen, duizeligheid en 
hoofdpijn. Daarnaast kunnen 
huidproblemen optreden zoals 

Regio - Het KNMI verwacht 
voor de regio Kennemerland 
een periode met aanhouden-
de hitte. Deze hitte kan een 
bedreiging zijn voor de ge-
zondheid, vooral voor oude-
ren en mensen met een chro-
nische aandoening. Let erop 
dat u voldoende drinkt, uit de 
hitte blijft en zorgt voor een 
koele plek. Wees voorbereid 
op de hitte!

jeuk en uitslag met blaasjes. In 
ernstige situaties kan door uit-
droging kramp, misselijkheid, 
uitputting, flauwte en bewuste-
loosheid optreden. Uitdroging 
kan met name bij ouderen en 
mensen met een cardiovascu-
laire aandoening leiden tot ver- 
storing van de bloeddoorstro-
ming van vitale organen (hart, 
longen, hersenen, nieren) met 
mogelijk levensbedreigende ge-
volgen. 

Adviezen
• Zorg ervoor dat u voldoende 
drinkt, ook als u geen dorst heeft
• Draag dunne kleding. Blijf in de 
schaduw en beperk lichamelijke 
inspanning in de middag (tussen 
12 en 16 uur).
• Opwarming van de woning kan 
worden beperkt door tijdig ge-
bruik te maken van zonwering, 
ventilator of, indien aanwezig, 
airconditioning. Zorg voor conti-
nu ventilatie door ventilatieroos-
ters open te houden of ramen op 
een kier te zetten.
• Let bij warm weer extra op 
mensen in uw omgeving die mis-
schien uw hulp kunnen gebrui-
ken.

Negatief zwemadvies 
Veerplas bij Haarlem
Regio - De provincie Noord-Holland heeft een negatief 
zwemadvies ingesteld voor de locatie Veerplas Noordzij-
de bij Haarlem. 

De provincie Noord-Holland heeft in overleg met het hoog-
heemraadschap besloten een negatief zwemadvies in te stel-
len, omdat in het zwemwater blauwalg is geconstateerd.

Bij een negatief zwemadvies kan men beter niet gaan zwem-
men. De kans ziek te worden is redelijk groot. Er gold al een 
waarschuwing voor deze locatie.

Let op het bord
De provincie adviseert bezoekers van de zwemlocaties om bij 
elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle 121 
officiële zwemlocaties in Noord-Holland geplaatst zijn.

Op de borden staat naast algemene informatie over de loca-
tie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief 
zwemadvies of zwemverbod geldt. 

Actuele informatie
De provincie geeft dagelijks actuele informatie over de kwali-
teit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.
zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon (0800-9986734). 

De provincie Noord-Holland geeft actuele informatie over ne-
gatieve zwemadviezen en zwemverboden en ook door via Twit-
ter: http://twitter.com/ProvincieNH. 

Kook-eet groep voor nabestaanden
Regio - Inloophuis Kennemer-
land start eind augustus met een 
Kook-eetgroep voor nabestaan-
den die hun partner verloren zijn 
aan kanker. Het doel is om sa-
men de maaltijd te gaan gebrui-
ken, met ruimte voor het uitwis-
selen van ervaringen en aan-
dacht voor verlies en rouw.
De sfeer zal open en laagdrem-
pelig zijn, het Inloophuis zorgt 
voor de praktische invulling van 
de maaltijd en men wordt van 
harte uitgenodigd om mee te ko-

ken en/of op te ruimen.
De veilige plek en ondersteu-
ning van deskundige vrijwilligers 
met veel ervaring op het gebied 
van rouw- en verliesbegeleiding, 
zullen er voor zorgen dat de ge-
sprekken aan tafel goed verlo-
pen, er aandacht voor ieder is en 
men weer op verhaal kan komen.
Men geeft zich op voor de gehe-
le periode, de groepssamenstel-
ling blijft dus ook tijdens deze 6 
x Kook/Eten hetzelfde. 
Voor deze groep kunnen zich 

maximaal 10 deelnemers in-
schrijven.
De groep eet in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord op de vol-
gende data: 28 augustus, 11 en 
25 september 9 en 23 oktober en 
6 november.
Meer info of aanmelden:
info@inloophuiskennemerland 
of telefoon 023-8885367 / 06-
34944729.
Eigen bijdrage voor 6 avonden 
totaal: 47,50 euro.

Zinderende Zomer-
expositie in de Waag

Regio - De komende weken vindt tussen twee landelijk gere-
nommeerde kunstenaarsverenigingen, te weten KZOD (“Kunst 
Zij Ons Doel”) uit Haarlem en STA-ART uit Alphen aan den Rijn 
een uitwisseling plaats. Niet minder dan 28 leden van een van 
deze verenigingen hebben zich laten inspireren door hetzelf-
de thema en tonen de neerslag daarvan in de expositieruim-
te van de collega’s! Het gekozen thema “Zinderende Zomer-
stromen” (in gedachten aan de voorbij stromende Oude Rijn 
cq Het Spaarne) vormde een ware uitdaging voor deze beel-
dende kunstenaars, gelet op doordachte beschouwingen rond 
het gecreeerde werk.

Deze zoektocht van de Alphense en Haarlemse kunstenaars 
heeft interessant werk opgeleverd dat de komende weken op 
beide locaties te bewonderen is. De opening van deze bijzon-
dere uitwisselingsexpostie vond in Haarlem plaats op zondag 
14 juli in de Waag (Spaarne 30) en loopt tot en met zondag 10 
augustus.

Het werk van de  KZOD leden is tot en met zondag 10 augus-
tus te zien in de STA-ART Galerie Hooftstraat 33 te Alphen aan 
den Rijn. Zie ook www.kzod.nl en www.sta-art.nl.



ER OP UIT...
in omgeving Heemstede

Op pad in de regio, nét buiten Heemstede
Ontspannen oase in Vogelenzang 
Heerlijkheid Heemstede heet het maar nèt buiten de gemeente is ook veel ‘heerlijks’ te vin-
den. Natuurlijk Zandvoort met zijn stranden, winkels en gezellige horeca, verderop Bloemen-
daal aan Zee, omsloten door duinen en iets dichterbij, Vogelenzang. De Heemsteder wandelde 
daar in ‘de Amsterdamse Waterleidingduinen’, waar naast bos en duin een rol van betekenis is 
weggelegd voor water. Wie parkeert bij restaurant de Oase betaalt slechts 2 euro om zich te ‘la-
ven’ aan het vele natuurschoon die dit gebied herbergt. Via ‘paddenstoelen’ kunt u diverse rou-
tes volgen, ze netjes met de juiste afstand aangegeven. Bijvoorbeeld naar de Oranjekom, waar 
u alles komt te weten over de Waterleidingduinen. Een gerestaureerd pompstation doet dienst 
als informatiecentrum en tevens kunt u hier een kop koffi e kopen. Het station ligt zich aan een 
meertje en in dit gebied bevindt zich een stelsel van infi ltratiekanalen; hier wordt immers drink-
water voor de stad Amsterdam gewonnen. Waternet exploiteert het drinkwater. Wandelaars zijn 
van harte welkom in de Waterleidingduinen, dat een beschermd natuurmonument is. Het is de 
afwisseling van begroeiing, de hoogteverschillen en de waterwegen die het gebied zo heerlijk 
maken om in te wandelen. Daarbij is het een oase van rust.
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Heemstede - Casca barst weer 
van de activiteiten voor iedereen 
van 5 tot 12+ jaar. Voor kinderen 
gaat de vertrouwde timmerclub 
bij Casca door onder de naam 
‘Houtbewerking’. Deze benaming 
is beter op zijn plaats voor deze 
cursus, vindt docent Fred van der 
Pols. Hij geeft deze lessen al zo’n 
25 jaar met veel plezier en des-
kundigheid. 
Ook Erna van Garderen is al ruim 
25 jaar actief als docente, maar 
dan van de populaire kooklessen 
voor kinderen. Ook dit jaar staan 
ze weer op het programma. 
Kinderen van 6-12 jaar sluiten 
in augustus het seizoen af met 
een fantastische vakantieweek, 
de ‘Buitenboel’. Dankzij de bege-
leiding van heel veel vrijwilligers 
wordt dit vast weer een groot 
succes. 
Op 11 september start de Knut-
selclub op woensdagmiddagen 
in activiteitencentrum de Molen-
werf. De enthousiaste en creatie-
ve knutseljuf Renate bedenkt ie-
dere week weer wat nieuws. Kijk 
op www.casca.nl voor het pro-
gramma.
De Kinderdisco (6-10 jaar) start 
op 7 september in Plexat met het 
thema Popsterren.
Lekker dansen en springen op 
muziek met een echte dj kan 
daar maandelijks op zaterdag-

avonden van 19.00 - 21.00 uur. 
Maar bij Casca kun je ook Break-
dancen (8-11 jaar en 12+), Kung 
Fu/Wushu (8-11 jaar/12-15 jaar) 
beoefenen, goed leren typen bij 
Typvaardigheid (10-12 jaar) en 
mooi Tekenen en schetsen (7-9 
jaar) of Tekenen en Acrylschilde-
ren (10-12 jaar).
Al deze cursussen starten na de 
zomervakantie en je kunt je nu 
al opgeven! Bel hiervoor met de 
receptie van Casca: tel. 023-548 
38 28 keuze 1. Of geef je op via 
www.casca-cursus.info.
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Heemstede

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

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

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

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

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

Agenda
Cultuur

Regio
Exposities

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

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

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

19 juli t/m 30 augustus
• Tentoonstelling beelden 
Hetty Heyster in provincie-
huis Haarlem. Dreef 3 te Haar-
lem. Op werkdagen te bezich-
tigen van 9.00 tot 17.00 uur, 
vrij toegankelijk. Bij de ope-
ning op 19 juli om 17.00 uur, is 
iedereen van harte welkom.

In de beeldenexpositie staan 
dieren centraal. Het dier als 
model biedt veelzijdig en in-
spirerend materiaal voor de 
beeldhouwer om een eigen 
weg te gaan. Gebruikmakend 
van een door haar zelf ont-
wikkelde modelleertechniek, 
zoekt Heyster in haar beel- 
den steeds meer naar de 
grens tussen figuratie en ab-
stractie.

1 t/m 31 augustus
• Expositie schilderen van 
Arie Loos (1939). Door 
kleurblindheid schildert Arie 
volledig op gevoel. Te zien 
in bibliotheek van Hillegom, 
Sportlaan 1. Gratis toeganke-
lijk, tijdens openingsuren.

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

Tot en met 25 augustus
• ‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-
tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas  in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt uit 
de natuur.
Opening zondag 30 juni om 
16.00 uur. Verder: donderdag 
t/m zondag 12.00 - 17.00 uur. 
Tel. 023-551 84 32, info@37pk.
nl | www.37pk.nl.

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

Muziek

Woensdag 14 augustus
• Urker Mans Forma-
tie zingt in de Grote Kerk 
Zandvoort, Poststraat 1. Aan-
vang: 19.30 uur. Kerk open om 
18.45u. Reserveer vooraf uw 
kaarten via www.martinmans.
nl of bel 06-25391903. De toe-
gang bedraagt 20,= en bij re-
servering 17,50. Kinderen t/m 
11 jaar betalen 5,=.

Diversen

Vrijdag 26 juli
• Excursie reeën met jon-
gen op buitenplaats Ley-
duin. 6.30-8.00 uur. O.l.v. bos-
wachter Jeroen Engelhart van 
Landschap N-H. Aanmelden 
noodzakelijk via www.gaatu-

mee.nl  Bel voor meer infor-
matie 088-0064455 (tijdens 
kantooruren).
Kosten bedragen 6,50 euro, 
Beschermers betalen 3,50 en 
kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis mee.
Verzamelen op het parkeer-
terrein van Leyduin aan de 
Manpadslaan 1,  Vogelen-
zang.

Zaterdag 27 en
zondag 28 juli
• Stunt- en Monster-Truck-
Show op Californiëplein 
Haarlem. Een 90-120 minuten 
durende live-show met ro-
kende banden en spectacu-
laire crashes. Te zien zijn mo-
toren, quads, auto’s en de be-
roemde Monster-Trucks. Bei-
de dagen vanaf 19.30u.
Kijk ook www.stuntmoviepro-
duction.com.

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

Tot en met zaterdag
10 augustus
• Zinderende Zomerexposi-
tie in de Waag aan het Spaar-
ne in Haarlem, werk van le-
den van kunstvereniging 
Sta-Art uit Alphen aan de 
Rijn. Informatie: www.kzod.nl.

Breakdance is een van de acti-
viteiten voor jongeren bij Casca 
(foto: Geek Zwetsloot).

Jongeren vinden wat ze 
willen bij Casca
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Zomer in Heemstede
Hoe denkt u over het openbaar groen in 
Heemstede? U kunt de enquête invullen via de 
website van de gemeente of ga rechtstreeks naar: 
http://bit.ly/groenheemstede.  Bovendien kunt 
u uw mooiste foto’s van groen in Heemstede 

sturen naar socialmedia@heemstede.nl of de 
hashtag #groenheemstede op Twitter, Facebook 
en Instagram gebruiken. Wij plaatsen de foto’s op 
Facebook, dus geef daarbij ook aan waar u de foto 
genomen heeft!

Op basis van regelgeving van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland is de gemeente 
verplicht een groot aantal watergangen periodiek te 
onderhouden en op diepte te houden. In augustus 
2013 voert Baggerbedrijf West Friesland uit Andijk in 

opdracht van de gemeente baggerwerkzaamheden 
uit op verschillende locaties in Heemstede. 

Kijk op www.heemstede.nl waar op welke datum 
gebaggerd wordt. 

Op woensdag 4 september van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede, op de Lieven 
de Keylaan 7 in Heemstede, de nieuwe 
workshop ‘communiceren met je baby’. 
Vragen als hoe kun je als ouders contact 
maken met de ongeboren baby, hoe vormt 
het babybrein zich en hoe verlopen de eerste 
3 levensmaanden van een baby, komen aan 
bod in deze workshop. 

Ouders die interesse hebben voor deze (gratis) 
workshop kunnen zich inschrijven op www.
cjgheemstede.nl. Deze workshop is ontwikkeld 
door ‘Babywerk’ en wordt regelmatig gegeven 
binnen diverse Centra voor Jeugd en Gezin. Data 
en locaties zijn te vinden op www.cjgactiviteiten.nl.

Uitvoering baggerwerkzaamheden 
watergangen Heemstede 

Nieuwe workshop 
‘Communiceren met je baby’



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een 

garage en uitbouw met kelder wabonummer 
5841, ontvangen 5 juli 2013. 

- Kerklaan 25 het realiseren van 2 
vuurwerkbewaarplaatsen wabonummer 5850 
ontvangen 8 juli 2013.

- Balistraat 14 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 5863, ontvangen 9 juli 2013. 

- Nijverheidsweg het aanleggen van 
parkeerplaatsen en het kappen van 14 bomen 
wabonummer 5892, ontvangen 10 juli 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 4 het stucen en wit 
schilderen van het woonhuis wabonummer 5426, 
ontvangen 10 juli 2013. 

- Blekersvaartweg 3 verzoek ontheffing voor 
een advocatenkantoor wabonummer 5804, 
ontvangen 3 juli 2013. 

- Johan Wagenaarlaan 1 het kappen van 2 
larixbomen wabonummer 5897, ontvangen 10 
juli 2013. 

- Cruquiusweg 39 het kappen van 8 populieren 
wabonummer 5909, ontvangen 10 juli 2013. 

- Jacob van Ruisdaellaan 1 het vervangen van 
een dakkapel op het zij- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5910, ontvangen 10 juli 2013. 

- Frans Lisztlaan 23 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 5912, 
ontvangen 9 juli 2013. 

- Romeinlaan 1 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 5914, ontvangen 9 juli 2013. 

- Johannes Verhulstlaan 34 het kappen van 1 berk 
en 1 els wabonummer 5917, ontvangen 11 juli 
2013.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Nicolaas Beetslaan 12 het plaatsen van een 

dakopbouw en plaatsen dakkapel op achter- en 
zijgeveldakvlak wabonummer 5008, ontvangen 
26 mei 2013. 

- Camplaan 33 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 5085, 
ontvangen 30 mei 2013. 

- Blekersvaartweg 3 verzoek afwijken 
bestemmingsplan voor een advocatenkantoor 
Wabonummer 5804, ontvangen 3 juli 2013. 

- In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
bovenstaande aanvragen de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(Reguliere procedure)

- Blekersvaartweg 3 verzoek afwijken 
bestemmingsplan voor een advocatenkantoor 
wabonummer 5804. ontvangen 3 juli 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Borneostraat 38 het kappen van 1 cedrus libani 

wabonummer 5378 verzonden 19 juli 2013. 
Reguliere procedure

- Torenlaan 10 het verbouwen van het woonhuis 
wabonummer 4610, verzonden 19 juli 2013. 

- Balistraat 14 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 5863, verzonden 19 juli 2013. 

- Timorstraat 61 het kappen van 1 boom 
wabonummer 5380, verzonden 19 juli 2013. 

- Winterlaan 9 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 5145, verzonden 19 juli 2013. 

- Ir. Lelylaan 43 het kappen van 2 loofbomen 
wabonummer 5661, verzonden 19 juli 2013. 

- Belle van Zuylenlaan 22 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5379, verzonden 19 juli 2013. 

- Glipper Dreef 66 het kappen van 1 berk en 1 thuja 
wabonummer 5956, verzonden 19 juli 2013. 

- Javalaan 18 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 5654, verzonden 19 juli 2013. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken

Uitschrijving GBA

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

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

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

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

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

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

Het college van burgemeester en wethouders  
heeft het voornemen om de volgende persoon per 
16 juli 2013 met onbekende bestemming uit  
te schrijven:

D. R. Visser, geboren 23-09-1991, Raadhuisstraat 36 A

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

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-548 58 68).
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