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Ger Daniëls en Fernande Daniëls-Laas, hier in hun atelier te Heemstede, exposeren in Amsterdam.

Ger en Fernande Daniëls tonen werk 
in Amsterdam op Van Gogh-expositie
Heemstede – De in Heemste-
de wonende kunstenaars Ger 
Daniëls en zijn vrouw Fernande 
exposeren vanaf vrijdag 24 juli in 
Amsterdam. Zij stellen werk ten 
toon bij Art Square Amsterdam, 
gelegen tussen het Van Gogh 
Museum en het Stedelijk Mu-
seum in, aan het Museumplein. 
Hun werk is hier te bezichtigen 
in het kader van de Van Gogh 
wedstrijd, waaraan een groot 
aantal kunstenaars meewerk-
te. Van alle deelnemers han-
gen er werken die op de een of 
andere manier met de grote 
Nederlandse kunstenaar te ma-
ken hebben. Ook van het be-
kende Heemsteedse schilders-

echtpaar. Ger Daniëls mag zelfs 
meerdere schilderijen die aan 
Van Gogh doen denken tentoon-
stellen.
Twee werken met goudgele ko-
renvelden en drie grote bloem-
stukken op doek, Afrikaanse 
werken én een aquarel met tul-
pen in de hoofdrol. Fernande, 
onder meer bekend van haar 
jazz-figuren, heeft een werk dat 
uitstekend past bij het thema: 
Vincent Van Gogh geschilderd 
als saxofonist. 
Wilt u genoemde werken en de 
overige ‘Van Gogh’ inzendingen 
bekijken? Dat kan van 24 tot en 
met 30 juli, tussen 10.00 en 19.00 
uur. (Art Square Amsterdam) 

tussen de musea Van Gogh en ’t 
Stedelijk.

Wat een bak…
Heemstede – Afgelopen dinsdagochtend op de Frieslandlaan. 
Kennelijk heeft de Meerlanden na het legen en het terugplaat-
sen van de containers de invalidenparkeerplaats over het hoofd 
gezien. Dat leverde dit ludieke plaatje op. Een foutje maken is niet 
altijd wenselijk, maar wel menselijk…

Politie vraagt getuigen
Vrouw gebeten door 
loslopende honden

Heemstede - De politie is op 
zoek naar getuigen van een bij-
tincident, waarbij twee honden 
een vrouw aanvielen op zondag-
avond 19 juli, rond 22.00 uur. Het 
slachtoffer liep op het Jaagpad 
ter hoogte van de Offenbachlaan 
in de richting van de Matthijs 
Vermeulenlaan toen zij plotse-
ling werd aangevallen en gebe-
ten door twee loslopende hon-
den. De honden kwamen aan-
rennen over het nabijgelegen 

grasveld. Het slachtoffer heeft 
letsel aan haar arm en been 
overgehouden aan de aanval. 

De vrouw die met de honden 
liep is ongeveer 65 à 70 jaar, 
heeft grijs kort haar, een stevig 
postuur en droeg een lichtbeige 
halflange glimmende jas. 
Graag komt de politie in contact 
met deze vrouw of getuigen van 
het incident. Bel 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.
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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!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 26 juli, ds. S. Baay-
en- Op ’t Land (Utrecht)
gezamenlijke dienst in de 
Pinksterkerk Heemstede.
Aanvang 10.00 uur.
 

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 26 juli, Pinksterkerk: 
gezamenlijke dienst, ds. S. 
Baayen-Op ’t Land.

 www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 26 juli, 10.00 uur.
Ds. P. Warmenhoven (Leiden)
Zondag 2 augustus, 10:00 uur. 
Prof. Dr. G. Heitink (Benne-
broek)
Zondag 9 augustus, 10.00 uur. 
Voorganger Kand. Jeroen Ha-
gendijk (Amsterdam)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 26 juli, geen dienst.
Zondag 2 augustus, 10.00 uur 
ontmoetingsdienst o.l.v. mevr. 
E. Stevelmans. Koffi e na af-
loop.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (20)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief. Over 
dit pand kregen we informatie 
van dhr. Hoekendijk (IJssellaan), 
oud bewoner en kleizoon van de 
bouwer van Camplaan 36.
Dit pand is geen winkel geweest. 
Waarom we deze dan wel in de-
ze rubriek plaatsen is het feit dat 
er iets bijzonders aan dit huis is. 
Het staat namelijk scheef. Het 
pand is gebouwd in 1909. De 
grootmoeder van dhr. Hoeken-
dijk heet Margaretha en daar is 
het pand naar vernoemd. Mar-
garetha overleed in 1955. Van 
Johan van Schie kregen we een 

luchtfoto uit de jaren 50 en daar 
is de toenfoto een fragment van. 
Zowel de grootvader als de va-
der van dhr. Hoekendijk waren 
werkzaam op Meer en Bosch en 
vanuit die werkzaamheden en de 
Stichting voor Toevallijders (epi-

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

lepsie/vallende ziekte).verhuur-
den ze regelmatig kamers. Dat 
lezen we o.a. in een krantenarti-
keltje uit 1930 waarin om logeer-
adressen wordt gevraagd. Onder 
andere schilder Constant Artz 
(1870-1951) heeft hier op ka-
mers gezeten.
Het huis kwam scheef te staan 
doordat de kelder direct op een 
veenplaat stond en dat begon te 
verzakken. Op een gegeven mo-
ment zijn er betonnen palen on-
der het huis geplaatst. In 2009 

vierde men het 100-jarige be-
staan van Camplaan 36.
De nufoto van Harry Opheikens 
van juli 2015 laat u zien dat het 
pand enigszins scheef staat. 
Voor de duidelijkheid kunt u be-
ter zelf kijken na uw eventuele 
bezoek aan de markt.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug.
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Alors, wat heeft Heemstede voor 
Franse vleeswaren in de kuip?

‘Charcutière’ Janine van der Geest toont enthousiast enkele Franse specialiteiten’.

Goed en smakelijk eten is voor 
de Fransen het belangrijkste mo-
ment van de dag, waaraan veel 
aandacht en ruim de tijd wordt 
besteed. Daarvan moet je echt 
genieten in gezelschap van een 
goed glas wijn. Frankrijk kent 
een breed scala aan ‘charcute-
rie’ (varkens)vleeswaren, wor-
sten en andere lekkernijen. Al-
lemaal met een eigen tradi-
tie afkomstig uit iedere wind-
streek van ‘l’Hexagone’, oftewel 
de zeshoek, zoals Frankrijk in 
de eigen volksmond wordt ge-
noemd. Dit vanwege haar geo-
grafi sche vorm. Maar tevens zijn 
er delicatessen die zijn beïnvloed 
door de buurlanden of voor-
malige Franse koloniën en in 

de traditie van de Franse keu-
ken zijn meegenomen. Denk bij-
voorbeeld aan de patés uit de
Belgische en de Franse Arden-
nen. De regio’s Elzas (Alsace) 
en Lotharingen (Lorraine), strijd-
tonelen van eeuwenlange ve-
tes tussen Duitsland en Frank-
rijk, kennen een gemengde keu-
ken met het beste uit deze twee 
landen. Wie kent niet het beken-
de zuurkoolgerecht uit de Elzas 
‘Choucroute Alsacienne’, met 
vlees, casselerrib, worst en wijn? 
Of de beroemde quiche Lorraine 
uit Lotharingen? Frankrijk biedt 
oneindig veel op het gebied 
van vleeswaren. De mooie rau-
we hammen uit bijvoorbeeld de 
Auvergne. En de tientallen soor-

Heemstede – In hoeverre is het Franse leven verankerd in het 
Heemsteedse? In deel 2 van deze Tour d’Heemsteder een be-
zoek aan de Keurslagerij van Janine en Peter van der Geest, 
die ook een aardig woordje over de grens spreekt als het om 
vlees gaat.

ten ‘saucissons’: droge worsten 
met kruiden of knofl ook. Iedere 
streek in Frankrijk heeft wel zijn 
eigen worst met recept. Heer-
lijk voor bij de borrel met stok-
brood. Of maak van deze vlees-
waren en patés een overheerlij-
ke vleeswarenschotel als maal-
tijd, de ‘assiette de charcuterie’. 
Garneer hierbij wat zure augurk-
jes of zilveruitjes, meloen, appel 
of peer voor de frisse ‘bite’.  Lek-
ker zomers.

Voor een veelvoud van de-
ze charcuterie en ander am-
bachtelijk vlees kun je terecht 
bij het team van Keurslager Pe-
ter van der Geest aan Raadhuis-
straat 94, dat je daarin graag ad-
viseert. Niet alleen voor een ‘Tour 
de France’ aan vleeswaren, maar 
ook bijvoorbeeld voor de ‘Giro 
d’Italia’, de Italiaanse vleeswa-
ren, fi ets je hier graag naar toe.
Bart Jonker

Tour d’Heemsteder deel 2
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Gelukkig trekt de economie 
weer wat aan, maar we mer-
ken in de praktijk dat veel 
mensen nog een beperkt 
budget hebben. Hierdoor wil-
len veel mensen graag goe-
de zorg voor hun huisdier, 
maar worden ze belemmerd 
door de kosten die hierbij ho-
ren. We hebben dan ook re-
gelmatig overleg met eigena-
ren over de kosten en de di-
lemma’s die dit met zich mee-
brengt. Helaas vaccineren 
sommige mensen hun huis-
dieren hierdoor niet meer. Dit 
geeft ernstige gezondheidsri-
sico’s zoals we zagen met de 
kattenziekte uitbraak in Den 
Helder en Spijkenisse 1,5 jaar 
geleden. Toen zijn er tussen 
de 50 en 70 katten gestorven! 
Deze fi nanciële situatie is het-
zelfde in de Verenigde Staten 
en Engeland. In deze landen hebben ze al een tijd een Huisdie-
ren Gezondheidsplan (HZP). Ook in Nederland is bij een aantal 
praktijken het HZP gestart, waaronder onze praktijk. Dit plan is 
geen verzekering, maar een pakket waar alle preventieve zorg 
in zit. Dit is de jaarlijkse vaccinatie, ontworming en ontvlooiing, 
maar ook regelmatig een controle. Het fi jne van het plan is dat 
er gespreid betaald wordt (elke maand een vast bedrag). Om-
dat u een pakket afneemt, is het ook veel voordeliger dan al-
les los te kopen. Daarnaast krijgt u bij ons ook 10% op alle an-
dere zorg binnen onze praktijk (operaties, voer, medicatie etc). 
We gaan voor een zorgeloze en betaalbare gezondheid voor uw 
huisdier. Maar vooral dat iedereen de zorg kan geven aan hun 
huisdier die ze verdienen.  

Dieren in 
het nieuws

Rekening bij 
de dierenarts

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 128

Drs Vincent Polak.

(10 t/m 16 juli 2015)

Huwelijken:
Bob Schotsman & Ditte-Fleur Heesen

Johannes J. Trompert & Shirley A. Nieuwenhuizen
Tom Pieters & Suzanne van Veldhuizen

Niels Langeveld & Nathalie C.G.J.F. Muijtjens

Geboorten:
geen

Burgerlijke Stand
Heemstede
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Heemstede – ‘Zoveel mensen, zoveel wensen’ is het gezegde. En dat geldt zeker voor de tuin. De 
een wil een elegante Engelse tuin, terwijl de ander liever een kind-vriendelijke tuin heeft waar klein-
tjes lekker kunnen ravottten. Een derde is gek op een vijver met vissen en een vierde maakt van de 
tuin het verlengstuk van het huis of serre. En in die ‘categorie’ vindt de redactie bijgaande tuin vallen. 
Het is een oord waar het heel gezellig toeven is, getuige de vele zitjes en hoekjes die gezellig zijn aan-
gekleed. De tuin is te vinden aan de E. Van Slogterenlaan in Heemstede en behoort toe aan Mike en 
Mariel Brand. Mariel Brand stuurde een complete fotomap op, digitaal, dus er was keuze uit veel ge-
zellige foto’s. De tuin is ongeveer 160  vierkante meter groot. “We hebben ook nog een voor- en zij-
tuin, maar die staan niet op de foto’s”, legt Mariel uit. Het moge duidelijk zijn dat zij graag in haar tuin 
zit. “Zodra de zon er is, zitten wij in de tuin met een wijntje en een hapje!”

Je kunt van je tuin een droomoord maken. Een expert in de arm nemen en de beplanting precies zo 
afstemmen dat groen, bloemen en struiken met elkaar in balans zijn. Vaak krijgt de tuin na jaren pas 
een eigen karakter. Na een lange tijd weet je welke planten niet gedijen (om wat voor reden dan ook) 
en ziet dat andere planten het juist wel enorm goed doen. Soms willen mensen niet zo lang wach-
ten en ontwerpen een tuin die al meteen af is. In de huidige tijd gebeurt dat nog al eens bij nieuwge-
bouwde huizen. Daar ontspruiten complete terrastuinen. Grote tegels bepalen het gezicht en verder 
is de tuin ingericht met bakken beplanting en grote terrasmeubels. Ook dat mag ‘tuin’ heten. Onder-
houdsvrij en gemakkelijk dus voor grote drukke gezinnen of mensen die gewoon niet zo veel met tui-
nieren hebben. Anderen leggen er juist hun ziel en zaligheid in. Zijn dagelijks in de tuin te vinden, ze-
ker in deze periode. Kijken elke dag of er nog ontwikkelingen zijn. Uren gaan zitten in het verwijderen 
van dode bloemetjes en onkruid, snoeien, water geven… Van gedachten wisselen met andere tuin-
liefhebbers, op tuinexcursie of lidmaatschap van de plaatselijke Groei & Bloeivereniging. De tuin kan 
een oase van rust zijn waarin de tuinier zijn ei kwijt kan. Een ander vindt er troost en schrijft er over. 
Een paar tuinen verder zijn vrolijke kinderstemmen te horen die er letterlijk de stemming in brengen; 
ze springen op de trampoline en vallen daarna op het gras om daar verder te spelen 
Intussen drinken Mariel en Mike in hún tuin een koel drankje en genieten van een hapje. Zo ziet u 
maar: over de tuin is veel te schrijven!

Heeft u ook zo’n heerlijke tuin? De redactie kiest wekelijks de leukste uit voor plaatsing in de Heem-
steder. Aan het einde van ‘de rit’ kiest de jury, bestaande uit de heer Dobbe van Tuincentrum de Oos-
teinde, de meest indrukwekkende tuin uit. De prijs? Een mooie cheque van 120,- te besteden bij 
het tuincentrum aan de Zandlaan in Hillegom. Vermeld uw adres en vertel iets over de tuinhobby.
Meerdere foto’s welkom! Redactie@heemsteder.nl/

 

“Zodra de zon er is zitten wij in de 
tuin met een wijntje en hapje!”

Tuinwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde



De Kabaal
en zijn succesverhaal

Heemstede - Sinds jaar en dag zijn de gratis advertenties in 
de Heemsteder (de Kabaaltjes) een ware hit. Op die manier zijn 
al heel wat spullen in nieuwe handen gekomen; inwoners van 
Heemstede handelen wat af. Lekker in de buurt en urenlang tu-
ren op tweedehands goederen websites is niet nodig. De Ka-
baaltjes vindt u overigens wel op internet; op de site www.heem-
steder.nl én natuurlijk wekelijks in de gedrukte krant. Zijn naam 
dankt de Kabaal overigens aan ‘kabaal maken’. De Heemsteder 
maakt kabaal voor u als u iets te koop heeft of dringend naar 
iets op zoekt bent. 

Gratis
Wanneer de kabaal aan bepaalde voorwaarden voldoet, is ‘ie ge-
woon gratis. In te leveren via de Kabaal-bon die te vinden is in 
de gedrukte krant of via de website. Telefonische opgave of via 
e-mail is niet mogelijk. 
De voorwaarden leest u hieronder:
- geen artikelen boven de 500,-
- geen vraag en aanbod voor werk (oppas, hondenuitlaat, huis-
werk-les etc)
- geen contactadvertenties
- geen oproepjes voor leden, abonnees, reünie etc
- de Kabaal is alleen bedoeld voor particulieren

Betaal-Kabaal
Valt hetgeen u te vragen of aan te bieden heeft niet in de gratis
categorie? Geen nood. U betaalt tien euro. U tekst komt in een
advertentie van 3,5 cm breed bij 3,5 cm hoog. Informatie via: 
verkoop@ heemsteder.nl of 023-8200170.
De Betaal-Kabaal is alleen bedoeld voor particulieren. Denk 
hierbij aan: caravan te koop, oppas biedt zich aan, reünie 
oproep, scootmobiel te koop, garageverkoop etc.

Mini-advertentie
Heeft u meer ruimte nodig, dan bieden wij een kleine adver-
tentieruimte aan voor 21,50 euro, ex btw. Deze advertentie-
ruimte (3.5 cm breed en 5 cm hoog) is bedoeld voor bedrijven. 
Denk aan: bedrijfsruimte te huur, kapster aan huis, stukadoor-
werk etc.
Info via: verkoop@heemsteder.nl of 023-8200170.

Lazy Sunday Lounge op Landgoed Groenendaal
Heemstede - Lekker luie-
ren in de tuin met een verkoe-
lend drankje, fijne muziek op de 
achtergrond en niet te verge-
ten smakelijke hapjes. Volgens 
DJ Bert Coster dé manier om de 
zondagmiddag door te brengen. 
Sinds 2010 organiseert hij met 
enige regelmaat het evenement 
Lazy Sunday Lounge op diver-
se locaties in het land. Zijn hui-
dige favoriete ‘hangout’? Land-
goed Groenendaal, waar volgens 
DJ Bert de bediening gastvrij-
heid in het bloed heeft en Chef-
kok René Haak de heerlijkste ‘bi-
tes’ voor bij de borrel maakt. Bert 
vertelt: “Eind juni hebben we een 
pilot gedaan en ik kan niet an-
ders zeggen dan dat de tuin van 
Landgoed Groenendaal de per-
fecte plek is voor dit concept. 
De entourage is fantastisch dus 
meer dan mooi weer en een ge-
zellige club met mensen heb je 
niet nodig!”

Niets aan het toeval overlaten
Het team van Groenendaal laat 
zoals gewoonlijk niets aan het 
toeval over. Ook aanstaande 
zondag wordt de buitenbar in-
gericht, al het loungemeubilair 
naar de tuin verhuisd en de zon-
nebrandcrème klaargezet. Maar 
wat nou als het regent? Bert 
lacht en vertelt verder: “Ja, dat 
blijft een risico met deze grilli-
ge zomer! De vorige editie is uit-
eindelijk in het water gevallen, 
op een gegeven moment kwam 
de regen met bakken naar be-
neden. De bediening heeft toen 
binnen no-time alles en iedereen 
onder de luifels gekregen en het 
werd écht een heel knus gebeu-

ren. Toch komt de Lazy Sunday 
Lounge het best tot z’n recht met 
mooi weer. De boel naar bin-
nen verhuizen is geen optie, dan 
wordt het een heel ander soort 
evenement. Dus zou het gaan 
regenen dan wordt het afgelast.”

Op de barbecue
De weersverwachtingen zien er 
voor komend weekend prima uit 
en dat is ook goed nieuws voor 
de liefhebbers van gerechten 
van de barbecue. “Op het land-
goed hebben ze zo’n waanzin-
nig grote gietijzeren barbecue, 
geweldig ding! Chef gooit ‘m vol 
met halve kreeftjes en mini lams-
burgers, heerlijk is dat! Ik heb 
ook zitten smullen van de huis-
gemaakte sushi en de pastrami 
van ree. Wist je niet hè, dat er in 
de zomer ook wild geserveerd 

wordt? En het is lekker! Duur-
zamer dan dit kan niet want het 
wordt hoogstpersoonlijk uit het 
Duitse Sollinger Wald gehaald. 
Dus staat er komende zondag 
niets op de agenda, gun dan de 
zintuigen een feestje en kom kij-
ken, luisteren, ruiken, proeven 
en voelen!”

DJ Bert in het groen van het Loungeterras, één van zijn favoriete plek-
ken op Landgoed Groenendaal.

Lazy Sunday Lounge start 
aanstaande zondag om 16.30 
uur. Op de facebookpagina 
‘LandgoedGroenendaal’ en 
de website landgoedgroe-
nendaal.nl worden de gas-
ten op de hoogte gehouden 
van de laatste details omtrent 
het weer. Wilt u zeker weten 
of het evenement doorgang 
vindt, bel dan 023-528 1555.

Voorrondes talentenavond Gitaarlem 
tijdens ‘Schalkwijk aan Zee’

Aina, winnares Gitaarlem Talentenavond 2014.

Regio – Op de vierde editie van het zomerse Schalkwijk aan 
Zee Festival, zondag 6 september, treden onder meer Jack 
and the Weatherman, Bunch on a Breakout en Charle Dele-
marre op. Dit jaar zijn er op het parkpodium ook optredens 
te zien van aanstormend talent uit de regio. Zij doen mee aan 
de voorronde van stichting Gitaarlem en dingen mee naar een 
finaleplaats van Gitaarlem Talent Award in de Philharmonie. 
Dat heeft de organisatie van het jaarlijkse festival bekend ge-
maakt.

De hele dag door zijn er op-
tredens van muzikale talenten 
uit de regio Haarlem. Het festi-
val wordt officieel geopend om 
13.00 uur. Daarna volgt een aan-
eenschakeling van acts in het 
gehele park aan de Molenplas. 
Het publiek kan zich de hele dag 
tegoed doen aan culinaire ver-
wennerijen: van crêpes tot vis en 
van cocktails tot Spaanse chur-
ros.

Voorronde Gitaarlem
Talent Award
Eén van de programmaonder-
delen dit jaar is de tweede voor-
ronde van de Gitaarlem Talent 
Award. Een aantal jonge, muzi-
kale talenten uit de regio Haar-
lem strijden tegen elkaar om een 
plaats in de finale in de Philhar-
monie op woensdag 11 novem-
ber 2015. Daar dingen zij mee 
naar de GietHaarlem (gemaakt 
door Keramikos), een optreden 
tijdens Serious Request in Heer-
len, een gitaar van muziekhandel 
Alphenaar en vele andere prij-
zen.
Stichting Gitaarlem is dit jaar een 

Kofferbakmarkt in Hillegom: 
iedereen kan deelnemen

Heemstede - Zaterdag 25 ju-
li wordt in Hillegom een koffer-
bakmarkt gehouden. U vindt 
die op het terrein van het Ford 
Museum aan de Haarlemmer-
straat 36. Er is een diversiteit 
aan gebruikte goederen en ie-
dereen, ongeacht het wel of 
niet in het bezit hebben van 
een kofferbak, kan deelnemen. 
Een ideale mogelijkheid om 

overbodig huisraad, te krappe 
kleding of uitgelezen boeken 
van de hand te doen. 
De markt duurt van 9.30 tot 
16.00 uur en zowel de toegang 
als het parkeren is gratis.
Voor meer informatie of reser-
veringen kunt u bellen naar or-
ganisatieburo MIKKI, 0229-24 
47 39/24 46 49. Of kijk op in-
ternet: www.mikki.nl. 

samenwerking aangegaan met 
Zomer in de Zaanen Festival, het 
Schalkwijk aan Zee Festival, de 
muziekschool Hart en het Con-
servatorium Haarlem. Het duo 
Auke en Lorenzo hebben zich 
via de eerste voorronde al ge-
plaatst voor de finale. Voor de-
ze voorronde bij het Schalkwijk 
aan Zee Festival kunnen sin-
ger/songwriters tussen 16 en 28 
jaar zich aanmelden via gitaar-
lem@gmail.com. Het thema van 
het lied is Another Sunny Day in 
the City. De kandidaten worden 
beoordeeld door een vakkundi-
ge jury. Meer informatie hierover 
staat op www.gitaarlem.nl of fa-
cebook.com/gitaarlem.

Festival Schalkwijk aan Zee is 
ook dit jaar weer mogelijk ge-
maakt door diverse sponsors. 
Mede dankzij Ymere, Pré Wonen, 
Elan Wonen, gemeente Haarlem, 
Dock, Wijkraden Schalkwijk, Ra-
bobank Haarlem en Omstreken, 
Stadsschouwburg en Philhar-
monie Haarlem, Toneelschuur 
en restaurant de Molenplas is 
er een aantrekkelijk programma 
om inwoners van de regio be-
kend te maken met de Haarlem-
se wijk Schalkwijk.
 
Toegang tot het Schalkwijk aan 
Zee Festival is gratis. Het volle-
dige programma is te lezen op 
www.schalkwijkaanzee.nl.
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25 augustus: presentatie ideeën en start ‘Havenlab’
Werk mee aan het ontwerp voor de Haven

Dinsdag 25 augustus wordt om 
20.00 uur een bijeenkomst ge-
houden in de voormalige gara-
ge aan de Industrieweg 6 (voor-
heen: Martin Schilder). Met uit-
zicht op de Haven presenteert de 
gemeente op deze avond de vele 
ideeën die zijn ingezonden.

Nu blijkt dat zoveel mensen be-
trokken zijn en ideeën hebben, 
kiezen de gemeenteraad en het 
college van B&W voor een an-
dere aanpak. Tijdens de bijeen-
komst roept de gemeente de 
deelnemers op mee te doen aan 
het ontwerpteam, dat zelf het in-
richtingsplan gaat maken. We 
noemen dit het ‘Havenlab’. Een 

laboratorium waar ideeën wor-
den omgesmeed tot een prach-
tig havenplan. Ook wordt dan 
besproken wat nodig is om sa-
men een aantrekkelijk en uit-
voerbaar ontwerpplan te maken. 
De gemeente wil zo optimaal ge-
bruik maken van het onderne-
merschap, de creativiteit en ex-
pertise van alle betrokkenen. 
Zo wordt de Haven van ons al-
lemaal.

Meedoen aan het Havenlab?
Onder de ruim 700 meedenkers 
zitten veel getalenteerde en be-
trokken mensen die samen een 
sterk team kunnen gaan vor-
men. Mensen die nu al enthou-

Heemstede - Om tot een inrichtingsplan voor de Haven van 
Heemstede te komen, deed gemeente Heemstede een oproep 
om wensen en ideeën in te sturen. Hierop is massaal gerea-
geerd. De ruim 700 reacties hebben een schat aan creatieve 
ideeën opgeleverd. Vanwege dit enthousiasme onder de deel-
nemers - en hun wens om betrokken te blijven - gaat het roer 
om. Tijdens een bijeenkomst op 25 augustus kan iedereen die 
hart heeft voor de Haven van Heemstede zich aanmelden voor 
het ‘Havenlab’; in een ontwerpteam zullen zij zelf het inrich-
tingsplan voor de Haven gaan opstellen.

siast zijn om deel te nemen aan 
het Havenlab of nog vragen heb-
ben, kunnen contact opnemen 
met de afdeling Communicatie 
via haven@heemstede.nl of 023-
54 85 670.

Iedereen die ideeën heeft in-
gebracht wordt persoonlijk uit-
genodigd voor de bijeenkomst. 
Maar ook degenen die nog niet 
gereageerd hebben zijn welkom 
en kunnen deelnemen aan het 
Havenlab.

Tipje van de sluier,
meer weten?
De reacties die via de website 
zijn ingestuurd, kunnen nu al be-
keken worden op www.heemste-
de.nl/haven. Degenen die de re-
sultaten liever ‘live’ zien zijn van 
harte welkom in het Raadhuis. In 
de publiekshal is een informa-
tiezuil met in het oog springen-
de ideeën samengesteld. Daar 
kan men ook nog nieuwe idee-
en achterlaten en vragen stel-
len aan medewerkers van de ge-
meente.

Wie kent Hein Berghoef?
Heemstede – De redactie ont-
ving een mail uit het verre Au-
stralië, van Ans en Dick Keessen. 
Dit Aalsmeerse echtpaar emi-
greerde maar liefst zestig jaar 
geleden naar de andere kant van 
de wereld. Nu, op respectievelijk 
84- en 88-jarige leeftijd zouden 
ze het zo fi jn vinden om een ou-
de bekende op te kunnen spo-
ren. Het gaat om de heer Hein 
Berghoef. Woonachtig geweest 
in Aalsmeer maar daarna ver-
moedelijk verhuisd naar Heem-
stede. Dick Keessen stelt zich 
graag even voor. Hij vertelt dat 
hij het Nederlands na zestig jaar 
niet meer zo goed machtig is. 
Tussen een paar Engelse woor-
den door is te lezen dat hij en zijn 
vrouw nog altijd fi t zijn. “We lo-

pen elke dag een paar ki-
lometer.” Vier jaar woont 
het echtpaar nu in een 
seniorencomplex in Dandenong 
(Victoria). Het bestaat uit 52 hui-
zen, alles gelijkvloers met 120 
vierkante meter aan tuin. Dick 
vertelt dat hij vroeger MULO 
heeft gedaan en de tuinbouw-
school. In Australië kwam hij 
echter in de ‘automotive’ indu-
strie terecht als kwaliteitcontro-
leur en verzekeringsfunctionaris. 
“Good job, very independent”, 
aldus Dick. Het echtpaar heeft 
twee kinderen, Tim en Ingrid, 
nu in de vijftig. Zijn vader richt-
te de fi rma D. Keessen Czn & Co 
op, handelskwekerij in semper-
vivems. “Tijden veranderen”, legt 
Dick uit, “de kwekerij aan de Ui-

terweg 104 in Aalsmeer is tegen-
woordig een jachthaven.” Hij ver-
telt verder dat hij vanaf zijn acht-
ste levensjaar zeilde, dat kon met 
de Westeinderplassen als ach-
tertuin. 

Hein Berghoef was architect. 
Zijn voormalig adres in Aalsmeer 
is Beethovenlaan 51. Hij moet, 
volgens Dick Keessen, nu 90 of 
91 zijn. Wie Hein Berghoef kent 
of heeft gekend, kan contact 
leggen met Dick via:
dirk.keessen@bigpond.com.
Schrijven kan ook: 13/237 Out-
look Drive. Dandenong Nth. 3175 
Victoria Australië.         

seniorencomplex in Dandenong terweg 104 in Aalsmeer is tegen-

Oproepje: 

Eureka! Vakantiedagen in Museum De Cruquius
Regio – Kinderen tussen de 6 en 
12 jaar kunnen in Museum De 
Cruquius op ontdekkingstocht in 
de wondere wereld van weten-

schap en techniek met de Eure-
ka! Vakantiedagen van Mad Sci-
ence. Deze zijn te volgen van 10 
tot en met 13 augustus, van 9 tot 

16 uur in het museum. Een ka-
tapult bedenken zoals Leonar-
do da Vinci, een eigen boot ont-
werpen of eenvoudige machi-
nes onderzoeken? De Vakantie-
dagen staan bol van educatie-
ve, spannende en knettergekke 
experimenten. Lekker veel zelf 
doen, ervaren, creatief bezig zijn 
en ontdekken staan voorop. Dit 
alles onder begeleiding van leu-
ke ‘gekke professors’ die je alles 
leren.  Op maar liefst 10 bijzon-
dere locaties in Noord Holland. 
Inschrijven kan voor één, twee, 
drie of vier dagen, op www.ne-
derland.madscience.org.
Meedoen kost 47,50 per dag of 
175 euro voor vier volle dagen. 
Museum De Cruquius, Cruqui-
usdijk 27, 2142 ER Cruquius.
Tel. 023-5285704,
www.museumdecruquius.nl.

De gemangelde arm.

Anno 2015:
Piraten op het Spaarne!

Een oudere man (82) pruttelt in zijn kleine sloepje vanuit het Zui-
der Buiten Spaarne richting Haarlem.  Het is een drukke vaardag 
op zaterdag 11 juli, ‘s middags rond kwart voor vijf.  Zijn bootje, 
(nr 14) heeft hij ooit van de ondergang gered door het als ‘hope-
loos geval’ te kopen. Een jaar van knutselwerk resulteerde in een 
lief scheepje. Het werd een deel van zijn leven. Iedere gelegenheid 
grijpt hij aan om er heerlijk mee te toeren en een terrasje te pikken 
wanneer dat zo uit komt. 
Totdat twee racende ‘helden’ besluiten om een wedstrijdje te hou-
den met hun speedboten. De ene bestuurt zo’n kromgegroeid 
plastic monster met bolle rug, de andere scheurt in een grote, 
platte, open lichtmetalen schuit met vierkante boeg, registratie 
zeer waarschijnlijk 78-23-YK. Beide voorzien van overmatig teveel 
pk’s. Vlak voor de Spaarnebrug van de Schipholweg varen ze zij 
aan zij, halen de grijsaard in en denderen naast elkaar onder de 
aan stuurboord vaste brugdoorgang. Boegen hoog boven water, 
boeggolven zeker 80 cm, nog verder opgejaagd door de terug-
kaatsing van de stenen brugwanden.
De oude man laat zijn motortje nog vol achteruit slaan maar zijn 
bootje is stuurloos door het malende schroefgeweld van de ‘hel-
den’. Machteloos ziet hij toe dat zijn scheepje doorzet en met een 
reuze klap links tegen de brugpeiler wordt gesmakt en aan de an-
dere kant van de brug de boeg onder en tegen de remming van de 
noordzijde v an de br ug boor t.               
Heeft iemand soms deze klap 
gezien ondanks dat dit groten-
deels onder de brug gebeurde? 
De wedstrijd ‘piloten’ zijn in 
geen velden of wegen meer te 
zien, niet willend of wetend dat 
zij op vele punten in overtreding 
zijn en intussen zware schade 
hebben aanrichtend aan zowel 
sloepje als oude man. De laat-
ste werd door de klap gelan-
ceerd, viel languit voorover in 
zijn bootje en zijn linkerarm vertoont nu een fraaie, 25 cm lan-
ge bloeduitstorting. Zijn krakende botten zijn nog heel. Gelukkig.
De eerste calculatie van de reparatiekosten bedragen ruim 250 
euro, nog afgezien van de mogelijke problemen met de schroef-
as, omdat het inboarddieseltje een stevige verschuiving heeft ge-
had over zijn rubber fundatieblokken. Een aangifte is in voorberei-
ding. Daarom: Wie, o wie, weet hier meer van?
S. Nieuwenhuijse, Heemstede. Tel. 023-5287942 (liefst in 
de avonduren).

Na de klap.

Restanten van boordrand.

INGEZONDEN



Verzekeren: wel of niet?

Patty-Lou Leenheer
van Brokking &
Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Heemstede
Tel. 023-5310 238

Heemstede - ”Mijn uitvaart 
is geregeld, want ik heb een 
verzekering afgesloten” zei 
mevrouw Pieterse.  
Is het werkelijk zo dat uw fa-
milie van alle zorgen af is en 
ook niets meer hoeft te beta-
len?

Er wordt veel reclame ge-
maakt om u voor een uitvaart 
te verzekeren. 
Wat is wijsheid? 
Er is een aantal vragen die 
u zichzelf kunt stellen, zoals: 
Wat wil ik van tevoren rege-
len? Hoe kan ik mijn nabe-
staanden financieel ontlas-
ten?
De dood is geen onderwerp 
waar men het makkelijk over 
heeft. Dat is één van de rede-
nen dat mensen kiezen voor 
een verzekeringsvorm waarin 
de suggestie gewerkt wordt 
dat de nabestaanden niets 
meer hoeven te doen, maar 
willen uw nabestaanden 
dat? Misschien willen ze juist 
graag iets doen, zoals zelf de 
kist dragen. 
Misschien zijn de nabestaan-
den niet zo gelukkig met de 
beperkingen van een natura 
uitvaartpakket en willen zij 
andere keuzes maken, zoals 
bijvoorbeeld een persoonlij-
kere uitvaartkist.

Als het voor u belangrijk is 
dat er geld beschikbaar is 
om uw uitvaart te zijner tijd 
te kunnen financieren, kunt u 
kiezen uit verschillende mo-
gelijkheden.

Geld sparen/opzij zetten
De meest eenvoudige en 
goedkope vorm is zelf geld op 
een spaarrekening zetten. Dit 
heeft als voordeel dat u zelf 
over uw geld kunt beschik-
ken. Het is goedkoop, omdat 

u geen geld kwijt bent aan de 
verzekeraar zelf. Het nadeel 
van een eigen spaarrekening 
kan zijn dat het in moeilijke 
tijden lastig is het geld ook 
echt te laten staan.

Deposito
Het is mogelijk een bepaald 
bedrag bij ons vast te zetten 
middels een zogenaamd de-
posito. De hoogte van het be-
drag kunt u zelf bepalen of op 
basis van een gesprek over 
uw uitvaartwensen met de 
daaraan verbonden kosten. 
Voordeel van een deposito is 
dat voor de belastingen een 
vast bedrag (nu in 2015 is dat 
6859,- ) in box 3 is vrijgesteld. 
De rente van 2,5% zal jaarlijks 
aan het tegoed worden toe-
gevoegd. Hierdoor groeit het 
bedrag ongeveer mee met 
de jaarlijks toenemende uit-
vaartkosten. 

Als u al een uitvaartverzeke-
ring heeft, wil dat niet zeg-
gen dat de uitvaart door die 
verzekeraar moet worden ge-
regeld. U bent vrij uw eigen 
keuze te maken en de waarde 
van de polis uit laten keren. 
Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding kan vrijblijvend 
voor u nagaan wat voor u het 
meest voordelig is.

De volgende keer ga ik uitge-
breider in op de kapitaal- en 
naturaverzekering. 

Actie Dierenbescherming voor 
gedumpte dieren in vakantietijd
Regio - Mensen die de zomer-
actie #GEEFOMMIJ van de Die-
renbescherming voor asieldieren 
willen steunen, kunnen dat sinds 
kort ook doen met een directe 
gift aan een asiel in de buurt.
Op dierenbescherming.nl/geef-
ommij kunnen, via een simpel 
landkaartje, de provincie en het 
asiel naar keuze worden aan-
geklikt. De Dierenbescherming 
heeft deze zomer haar handen 
vol om 13.500 dieren tijdelijk on-
derdak te bieden. Zij is hierbij af-
hankelijk van giften.
Jaarlijks vangt de Dierenbe-
scherming ruim 40.000 die-
ren op. Honden en katten, maar 
steeds vaker ook konijnen en 
knaagdieren. In de zomermaan-
den moet zij/moeten de mede-
werker en vrijwilligers alle zei-
len bijzetten om de duizenden 
extra dieren die zwervend wor-
den aangetroffen, al dan niet ge-
dumpt vanwege de vakantieperi-
ode, tijdelijk onderdak te bieden.
De kosten voor voeding en me-
dische verzorging, maar ook het 
inenten of castreren lopen in de 
zomer hoog op. Soms hebben 

dieren zelfs speciale therapie of 
training nodig om de kans op 
een nieuw baasje te vergroten. 
De Dierenbescherming krijgt al-
leen een vergoeding van de ge-
meente voor de eerste twee we-
ken die een zwerfdier in de op-
vang doorbrengt. De verblijfs-
duur is echter veel langer. Fi-
nanciële steun is daarom kei-

hard nodig om dit werk te kun-
nen blijven doen.
De actie #GEEFOMMIJ loopt 
nog de hele maand juli en au-
gustus en uit de mensen die een 
gift doen wordt één geluksvogel 
geloot die met huisdier op de fo-
to mag, genomen door topfoto-
graaf Robin Utrecht, winnaar van 
de Zilveren Camera.

De afgelopen week hebben 
de volgende kinderen hun 
zwemdiploma gehaald!

Diploma  A
Dila Akar, Finn Balm, Sefi 
Beek, Annemijn Bik, Eli vd. 
Bom, Koen Bos, Piet Bou-
ma, Pleun Boveé , Perle 
Buné, Nighel van Damme, 
Oliver Dijkhuizen, Manon 
van der Geer, Hidde vd. Goot, 
Lies Horsman, Stijn Jan-
sen, Ties Kanters, Davey de 
Keijzer, Tim Koekenbier, 
Max Kok, Sara Krabbenbos, 
Julius Langeveld, Daniel 
Lanser, Nora van der Lee,  
Sophie van Liere, Ruben de 
Lugt, Salma el Mansouri, 
Falco Mosch, Roderick Nai-
pal, Tristan O’Neill, Alex 
Oliveira,  Nathan Pereira, 
Aidan Porsius, Emiel Poste-
ma, Yessin Reineck, Mer-
le Revers, Puck Rozendaal, 
Evelijne Schuller, Yannick 
Schuppen, Elke Schuurman, 
Beibhinn Schwarplies, Ties 
Siersema, Lacksey Swertz, 
Rosa van der Velden, Jason 
Veltman, Madelin Veltman, 
Carline Vos, Sebastiaan van 
der Wouw, Neyo Zandvliet, 
Sami Ziani.

Diploma B
Faye Bernâth, Carice Bur-
ger, Charlotte Eilering, Eva 

Diploma-
zwemmen

Fernandez, Joep de Gier, 
Anna Griffioen, Jasper Ha-
goort, Matthew Keur, Milan 
de Kok,  Willemijn Koomen, 
Evy Korthof, Luuk  Kuiper, 
Féline Leensma, Junia Maas, 
Philine Mackay,  Mies Mei-
ninger, Rosalie Meyer, Thije 
vd. Neut, Quinn van Oirschot, 
Lucas Peletier, Finn ten Peze, 
Dévante Plevier, Teun Ras-
poort, Sven Sterk, Tim Stoker, 
Florin Stokman, Friso Stoop, 
Tate Sijbrandij, Hugo Tas, 
Yara Venema, Gijs Vis-
scher, Duco Wiggers, Philei-
ne de Wilde, Julian Willemse, 
Mijke Worm.

Diploma C
Nehir Efsa Akdeniz, Boaz 
Goovaerts, Isa Goovaerts, 
Rens Hollander, Amber 
Meijer, Milan Steenbergen, 
Axel Vos.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd! 

Basiscursus 
‘koken voor 

mannen’
Heemstede - In de cursus Ba-
sis koken voor mannen leren 
mannen allerlei gerechten goed 
koken om gevarieerd te kun-
nen eten. Ook het inkopen, be-
waren en koken voor meerdere 
dagen komen aan bod. U krijgt 
alle recepten in een map mee 
naar huis. Deze populaire cur-
sus is erg gezellig. De mannen 
eten samen met docente Chris-
tine de Haan meteen na de les 
gezamenlijk wat zij bereid heb-
ben. De cursus van 6 lessen is in 
de professionele leskeuken bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede vanaf woensdag 23 
september van 16.30-18.30 uur. 
Opgeven kan via www.casca.nl 
of telefonisch op werkdagen tus-
sen 9 en 13 uur, tel. (023)548 38 
28 kies 1.

Voor al uw vragen: inloopavond in 
nieuwe toonzaal op Westerveld

Regio - Westerveld organiseert op woens-
dag 29 juli weer de maandelijkse inloopavond. 
U kunt dan zonder afspraak van 18.30 tot 21.00 
uur bij ons binnenwandelen en de voor u belang-
rijke vragen stellen. 
Onze medewerkers ontvangen u in onze toon-
zaal, die onlangs geheel gerenoveerd is. Nieuw, 
modern meubilair en frisse kleuren nodigen uit tot 
open gesprekken. En uiteraard tonen wij u er onze 

uitgebreide collectie aan gedenktekens, urnen en 
assieraden. U bent van harte welkom een kijkje 
te nemen en de mogelijkheden van Westerveld 
te ontdekken. Om juiste keuzes te kunnen ma-
ken, is het van belang om te weten wat er alle-
maal mogelijk is. Westerveld organiseert daarom 
elke laatste woensdag van de maand een inloop-
avond. Wij staan voor u klaar.
www.bc-westerveld.nl.

Tekenen en 
schilderen
Heemstede - Bij Casca starten 
na de zomervakantie maar liefst 
19 cursussen Beeldende Vor-
ming, met verschillende materi-
alen en technieken: Tekenen en 

Schilderen, met olieverf, acryl-
verf, aquarelverf, Modeltekenen, 
Portretschilderen, Open Atelier, 
voor beginners en gevorderden, 
voor kinderen, tieners en volwas-
senen. Kijkt u eens op www.cas-
ca.nl voor meer informatie. Op-
geven kan ook via de website of: 
023-548 38 28 kies 1.
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Ook sponsors en donateurs welkom

Scootmobielrijders 
gezocht voor duintocht
Regio - Het Haarlemse Rode 
Kruis en de Lionsclub Haarlem 
over den Duin zijn op zoek naar 
scootmobielrijders, die op zater-
dag 29 augustus willen meedoen 
aan een toertocht van circa 20 
km door de Kennemerduinen.  
Het belooft weer een gezelli-
ge dag te worden, waar scoot-
mobielrijders ervaring op kun-
nen doen met het rijden van een 
langere tocht door een prachtige 
omgeving en in contact komen 
met andere mensen.

Sponsors en BN’ers
In samenwerking met sponsors 
wordt gezorgd voor een lunch, 
versnaperingen en entertain-
ment. Gestart wordt vanaf de 
Tetterodehal in Overveen. Met 
de Biosgroep worden afspraken 
gemaakt om het vervoer van huis 
naar de hal en terug naar huis in 
goede banen te leiden. ’s Mor-
gens wordt een mooie route ge-
reden door de duinen. In de Tet-
terodehal wordt de lunch ge-
serveerd. Na de lunch volgt een 
feestelijke afsluiting waarna het 
evenement officieel wordt afge-
sloten.

Inschrijven
Personen uit Zuid-Kennemer-

land die in het bezit zijn van een 
scootmobiel, met een snelheid 
van ten minste 10 km/u en een 
actieradius van tenminste 30 km, 
kunnen zich inschrijven. Inschrij-
ving kan per mail naar info@ro-
dekruishaarlem.nl of telefonisch 
via 023-5411612 (ma-do). In-
schrijving vindt plaats op volgor-
de van aanmelding.  Aan de dag 
zijn voor de deelnemers geen 
kosten verbonden. Wel worden 
deelnemers gevraagd zich voor 
deze rit te laten sponsoren door 
familie, vrienden of bedrijven. 
Personen die zich al aangemeld 
hebben hoeven niet te reageren; 
details over de tocht worden na 
inschrijving verstuurd.
Extra sponsors /donateurs ge-
zocht
Het Haarlemse Rode Kruis en 
de Lionsclub Haarlem over den 
Duin zijn op dit moment nog op 
zoek naar extra sponsors of per-
sonen die bij willen dragen, om 
het evenement op 29 augustus 
verder luister bij te zetten. Di-
verse opties zijn mogelijk. Ge-
interesseerden kunnen hiervoor 
contact opnemen met het Ro-
de Kruis of de Lionsclub Haar-
lem over den Duin, via mail in-
fo@rodekruishaarlem.nl of haar-
lem.overdenduin@lions.nl.

Inschrijven kan nog!
Special Olympics Regionale 

Spelen Haarlemmermeer
Regio - Op zaterdag 26 september 2015 organiseert Sport-
service Haarlemmermeer, in samenwerking met Stich-
ting Special Olympics Nederland en verschillende loka-
le sportverenigingen, Special Olympics Regionale spelen 
in Haarlemmermeer. Op deze dag komen zo’n 500 deel-
nemers (vanaf 8 jaar) met een verstandelijke beperking 
in actie in het Sportcomplex Koning Willem-Alexander en 
op het Arnoldus Sportpark in Hoofddorp. Hockey, atletiek, 
tennis, judo, tafeltennis en zwemmen zijn de zes sporten 
die aan bod komen. Doe jij ook mee? Je kunt je nog steeds 
inschrijven!

De inschrijving is al een tijdje geopend, maar het is nog steeds 
mogelijk om je in te schrijven voor de zes eerdergenoemde spor-
ten. Maar wees er snel bij, want vol = vol. Helaas is het niet meer 
mogelijk om je in te schrijven voor turnen. Door logistieke pro-
blemen heeft de organisatie besloten om dit onderdeel te laten 
vervallen.
Het wordt een echte Olympische dag, met een openingscere-
monie die start om 9:00 uur en een sluitingsceremonie die ein-
digt rond 17:00 uur. Op de dag zelf kun je mee doen aan een 
leuk toernooi in één van bovenstaande sporten. Bij hockey moet 
je een team opgeven, bij de andere sporten kun je je individu-
eel opgeven. Het is wel belangrijk dat je al enige ervaring hebt in 
de gekozen sport, maar je hoeft absoluut geen topsporter te zijn. 
Iedereen mag meedoen. Je moet op de dag zelf je eigen bege-
leider meenemen.

Ga voor meer informatie, of om je in te schrijven naar www.aan-
gepastsporten.info. Op deze site vind je een kopje Special Olym-
pics waar je de nodige informatie kunt vinden over het evene-
ment en over de inschrijving. Mocht je vragen hebben, dan kun 
je altijd contact opnemen via specialolympics@sportservicehaar-
lemmermeer.nl of via 023-557 59 37.

Heemsteedse Loes Hill toont 
werk in Theehuis Cruquius

Regio - In de maanden augus-
tus, september en oktober biedt 
het Theehuis aan de Cruquius-
dijk een expositie van Loes Hill. 
Zij is geboren in Broek op Lan-
gedijk (1951) op de boerderij van 
haar grootouders. Loes was altijd 
al aan het tekenen en vanaf haar 
16e volgde zij haar eerste lessen 
in olieverf bij Nanda Slot-Paarl-
berg in Noord Scharwoude. Loes 
ging werken en wonen in Heem-
stede en heeft onder andere les 
gehad van de bekende Haarlem-
se kunstenaar Poppe Damave.

Daarna heeft zij verschillende 
cursussen gedaan bij Casca en 
kwam in aanraking met aqua-
rel en ‘het onverwachte dat de 
verf doet’. Om zich na het leren 
van de eerste beginselen verder 
te ontwikkelen, is zij op les ge-
gaan bij de landschapschilder 
Joop Ruys. Daar heeft zij prachti-
ge luchtpartijen leren schilderen. 
Loes is altijd weg geweest van 
bloemen en om zich daar ook 
verder in te bekwamen is zij op 
les gegaan bij Hannelore Noor-
derloos en daarna bij Ed de Jong, 
beiden bij veel Haarlemmers be-

kend. De laatste jaren heeft zij 
zich op de kunstacademie Haar-
lem verdiept in het schilderen in 
acryl wat weer een totale andere 
benadering vraagt. Zij schildert 
hier nu nog steeds mee afwis-
selend met gemengde techniek, 
af en toe wat abstract werk maar 
de liefde voor landschap en de 
bloemen blijft.

Wilt u alvast een voorproefje 
van haar werk bekijken, klik dan 
www.loeshill.nl aan.

Inloophuis 
zoekt 

gastvrouwen 
en -heren

Regio - Beschikt u over levens-
ervaring, een luisterend oor, inle-
vend vermogen en de aanleg om 
het mensen naar de zin te ma-
ken? Inloophuis Kennemerland 
in Santpoort-Noord, een veili-
ge plek voor kankerpatiënten 
en hun naasten, heeft behoefte 
aan uitbreiding van het huidige 
team gastheren en gastvrouwen. 
Zij zullen het eerste aanspreek-
punt voor de bezoekers zijn. Ook 
telefoonbeantwoording en orga-
niseren of helpen bij activiteiten 
hoort erbij. Tevens houden ze 
het Inloophuis gezellig en net-
jes. Van gastvrouwen en -heren 
wordt een wekelijkse beschik-
baarheid van minimaal één dag-
deel in de week gevraagd.

Meer informatie: www.inloop-
huiskennemerland.nl of bel met 
één van de coördinatoren: 023-
8885367. Het Inloophuis vindt 
u aan de Wulverderlaan 51 te 
Santpoort-Noord.

Fotowedstrijd met thema ‘het Haarlemse water’
Regio - In het kader van de 
tentoonstelling ‘Haarlem Wa-
terproof’ organiseren Museum 
Haarlem en restaurant Staal een 
fotowedstrijd voor jong en oud.
In de tentoonstelling zijn prach-
tige schilderijen te zien die de 
belangrijke rol van het water in 
de stad laten zien. Van de ve-
le brouwerijen aan het Spaar-
ne in de 15e eeuw, de stinken-

de grachten na de droogleg-
ging van het Haarlemmermeer 
in de 19e eeuw, tot het lekkerste 
drinkwater van Nederland van-
daag. Water en Haarlem zijn nog 
steeds onmiskenbaar met el-
kaar verbonden. Maak deze zo-
mer een foto met als thema ‘het 
Haarlemse water’ en win mooie 
prijzen, waaronder een lunch en 
diner voor twee! De foto’s komen 

te hangen bij restaurant Staal 
(Gedempte Oude Gracht 46) en 
in oktober kiest de jury de win-
naars uit de inzendingen. Stuur 
uw foto naar info@staalhaarlem.
nl of bel 06-55 74 06 85.
Haarlem Waterproof is t/m 27 
september te zien. Meer in-
fo op www.museumhaarlem.
nl.Museum Haarlem vindt u aan 
Groot Heiligland 47.

Spaarndamse kunstmarkt brengt 
schoonheid en sfeervolle muziek
Regio - De eerste twee Spaarn-
damse kunstmarkten waren dit 
jaar een succes. De komende 
drie zaterdagen zijn er ook mark-
ten. Naast schilderijen vindt de 
bezoeker er sieraden, glaskunst, 
sculpturen en beelden in brons 
en hout en fotografie. Trouba-
dour Paul Marselje zingt gedu-
rende de dag regelmatig werk 
van zijn nieuwe album (tussen 
11.00 en 16.30 uur) en harpiste 
Merel Naomi verzorgt het drie-
kwartiersconcert om 14.00 uur. 
In Spaarndam is veel moois te 
zien. Er zijn intieme terrassen 
naast de markt. De oude Kolk-
sluis achter de kramen wordt 
nog steeds door de pleziervaart 
gebruikt. In het omliggende re-
creatieschap Spaarnwoude is 
het goed fietsen. Bij Tante Truus 
Bijl van de Historische Werk-
groep Spaarndam aan de West-
kolk 30 wordt men hartelijk wel-
kom geheten. 

Met de boot
Om 10.00 uur vertrekt de Water-
koets van de Nieuwe Gracht te-

genover nr. 80 uit Haarlem. Een 
ervaren gids van het Gilde Haar-
lem vertelt over bezienswaar-
digheden. In Spaarndam wan-
delt u met een gids van de His-
torische Werkgroep Spaarndam 
door historisch Spaarndam met 
de kunstmarkt als eindpunt. Na 
het bezoek vertrekt de boot rond 

11.45 uur weer richting Haarlem. 
Kosten bedragen 25 per persoon 
(incl koffie/thee aan boord). Voor 
de zaterdagen 25 juli en 1 en 8 
augustus kunt u zich aanmelden 
via gildewandelingen@gmail.
com. Bellen kan ook naar 06-
16410803 op werkdagen tussen 
9.00 en 10.00 en 18.00 en 19.30 
uur. Aanmelden tot uiterlijk 2 da-
gen tevoren. Minimale deelname 
10 personen. Voor meer info:
www.marselje.nl/kunstmarkten.
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Heemstede - 34 vrouwen for-
meerden zaterdag 11 juli een 
‘windmolen’ in vrije val, in de 
kleuren van de Nederlandse vlag 
afgelopen weekend vanaf vlieg-
veld Teuge bij Apeldoorn. 
Hiermee werd het oude record 
van een formatie van 25 vrouwen 
gezamenlijk in vrije val uit 1995, 
ruimschoots verbeterd. 
De vrouwen zijn de afgelopen 
maanden diverse weekenden bij 
elkaar gekomen op Teuge om te 
oefenen en trainingssprongen 
te maken. Afgelopen weekend 
werd een gooi gedaan het oude 
record van 25 springsters te ver-
beteren. 
De 34 dames verzamelden op 
vrijdagochtend 10 juli om 7.00 
uur op Nationaal Paracentrum 
Teuge om zich op eerst op de 
grond voor de recordpoging 
voor te bereiden. Het figuur (een 
windmolen in de kleuren van de 
Nederlandse vlag) die ze later in 
de lucht zouden vormen, werd 
op de grond ‘neergelegd’ en nog 

eenmaal werden alle nodige rou-
tines doorlopen. 
Vrijdag stond in het teken van 
de laatste trainingssprongen. Op 
zaterdag werd om 09.00 gestart 
met de eerste echte poging. Met 
twee vliegtuigen stegen de da-
mes vanaf vliegveld Teuge om-
hoog naar 15.000 feet om ver-
volgens het vliegtuig uit te klim-
men. Na afsprong uit het vlieg-
tuig vlogen ze in vrije val naar el-
kaar toe om, bij een snelheid van 

200 km per uur, samen de wind-
molen in de lucht ‘neer te leg-
gen’ (foto gemaakt door Hen-
ny Wiggers, Parashoot Producti-
ons). Er waren meerdere pogin-
gen nodig om het oude record te 
verbreken. Maar tijdens de zes-
de sprong moest het oude re-
cord eraan geloven: het staan-
de Nederlands vrouwen record 
(25 vrouwen in formatie) is ver-
broken door 34 stoere vrouwen 
(zie groepsfoto door: Jan Pleiter).

Oscar Cnossen en Nick Melet 
naar WK onderwaterhockey
Heemstede - Voor de meeste 
leden van de Heemsteedse Red-
dingsbrigade betekent de zo-
mervakantie een zomerstop voor 
het zwemmen en onderwater-
hockeyen. Dit jaar is dat niet het 
geval voor de leden Oscar Cnos-
sen en Nick Melet. Zij vertegen-
woordigen Nederland op het WK 
onderwaterhockey voor junioren. 
In de afgelopen maanden heb-
ben zij hard getraind en zijn ze 
geselecteerd voor het team voor 
spelers onder 19 jaar (heren). 
De wereldkampioenschappen 
onderwaterhockey worden voor 
verschillende leeftijdscategorie-
en georganiseerd. Dit jaar is het 
WK voor de junioren in twee ca-
tegorieën: onder 19 jaar, en on-
der 23 jaar. Het vindt plaats in 
Valencia (Spanje) van 6 t/m 15 
augustus. Nederland komt uit 
met drie teams,  heren onder 19, 
dames onder 19 en dames on-
der 23. 

Oscar en Nick zullen het opne-
men tegen teams uit de hele we-
reld. Zo is de tegenstander van 
de eerste wedstrijd Nieuw-Zee-
land en wordt ’s middags de 
tweede wedstrijd tegen Cana-
da gespeeld. De andere landen 
waar het Nederlandse U19 team 
tegen uitkomt zijn Groot-Brittan-
nië, Italië, de Verenigde Staten 
en Australië. 
De Heemsteedse Reddingsbri-
gade wenst de Nederlandse 
teams, en Oscar en Nick in het 
bijzonder, heel veel succes!

Wil je het WK volgen? De or-
ganisatie heeft een Facebook-
pagina: https://www.facebook.
com/agegroupsuwhworldcham-
pionship 
De actuele standen worden ge-
publiceerd op: http://leagues.
horizonsolutions.tv/3rd-cmas-
uwh-championships-2015-u23-
and-u19?view=leagues 

Oud-Heemsteedse tussen 33 stoere vrouwen in de lucht
Dames verbreken Formatie Skydiving record

WABO Scouts gaan naar 
de Haarlem Jamborette
Heemstede – Op 25 juli  ver-
trekken de scouts van Scou-
ting WABO vertrekken naar een 
groots internationaal kamp, de 
Haarlem Jamborette in Spaarn-
woude.
Tijdens de Haarlem Jamboret-
te is tussen 25 juli en 5 augustus 
het recreatiegebied in Spaarn-
woude omgetoverd tot een kamp 
voor 3500 deelnemers van over 
de hele wereld, in totaal 27 lan-
den.  Alle deelnemers zijn ver-
deeld over vier subcampen, de 
scouts van de WABO verblijven 
op subcamp ‘Green Village’.

Twaalf dagen lang  staan er 
verschillende activiteiten op 
de planning. Bijvoorbeeld bij 
‘Arts&Crafts’, hier is het moge-
lijk een levensgroot Angry Birds 
spel te maken en te spelen. Ook 
het opleuken van oude kle-
ding behoort tot de mogelijkhe-

den. Bij scouting hoort natuur-
lijk ook een hike. Er zijn dit jaar 
hikes tussen de 40km en 8km. 
Een aantal stoere meiden van 
de WABO heeft al aangegeven 
de 40km hike, genaamd ‘the pu-
nisher’ te willen lopen. Natuur-
lijk staat er nog veel meer op het 
programma.

Op het zondag 2 augustus is het 
terrein en het kamp te bezoe-
ken. U kunt van 14:00 uur tot 
16:30 uur over het terrein lopen, 
de subcampen bezoeken en de 
scoutingsfeer beleven. De entree 
kost 5 euro en de kaartjes zijn te 
koop bij de hoofdingang. Naast 
toegang tot het terrein krijgt u 
ook een kampkrant, een jambo-
mok en een consumptie. Voor 
meer informatie over de scouts 
van Scouting WABO: www.wa-
boscouting.nl of www.facebook.
com/scoutingwabo.  

Bridge bij Casca
Heemstede - Bridge is wereld-
wijd razend populair. Het is een 
denksport die door iedereen te 
leren is en uw hersenen in top-
conditie houdt. Voor iedereen 
die graag wil leren bridgen is 
de Bridge Basiscursus 1. De ba-
sisbegrippen, telling, bieden en 
afspelen worden uitvoerig be-
handeld door docent Olivier de 
Haas. De prijs is inclusief basis-
materiaal. Bijbehorende boekjes 
kunt u tijdens de les kopen. Deze 
cursus start op maandag 7 sep-
tember van 19.30 tot 22.00 uur.
BOB (Bridge Onder Begeleiding) 
is een initiatief van de Neder-
landse Bridgebond, district Ken-
nemerland. BOB is een gelegen-
heid voor beginnende bridgers 
om onder begeleiding te oefe-

nen. De basiscursussen 1 en 2 
moeten zijn doorlopen. Ook wie 
in het (recente) verleden een 
cursus heeft gedaan en zijn spel-
niveau wil opvijzelen, is van har-
te welkom.
U kunt kiezen voor begeleiding 
bij de bridge lesstof of bij de re-
gels en gebruiken op een club, 
als voorbereiding op het spelen 
bij een club. Er zijn steeds 2 be-
geleiders aanwezig.
De cursus Bridge Onder Bege-
leiding start op woensdag 2 sep-
tember. Er zijn twee groepen: 
groep 1 van 13.30-16.45 uur en 
groep 2 van 19.30-22.45 uur.
De Bridgecursussen zijn bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. U kunt zich al aan-
melden via www.casca.nl. Hier 
vindt u ook meer informatie. Of 
tel. (023) 548 38 28.



‘Samen met de patiënt zoeken om het anders te doen’

Kliniek GGZ inGeest al 
een jaar zonder separaties

Vroeger was separeren een ge-
bruikelijke interventie in de 
geestelijke gezondheidszorg. 
Maar het is inmiddels bekend 
dat patiënten niet beter worden 
van een verblijf in de separeer-
ruimte. Daarom proberen de lan-
delijke overheid en de GGZ-in-
stellingen het separeren terug te 
dringen. Bij GGZ inGeest is het 
streven om het aantal separaties 
terug te dringen naar 0.
 
Cultuuromslag
Aandacht s func t ionar i ssen 
dwang en drang in deze kliniek 
zijn GGZ-agoog Samira Brinck 
en verpleegkundige Rutger Bijls-
ma. Zij geven aan dat het niet 
meer gebruiken van de sepa-
reertechnieken vroeg om een 
cultuuromslag, een verandering 
van mindset bij de medewerkers: 
“Maar we vinden het nu heel ge-
woon om niet meer te separe-

ren. We denken dat ongeveer 
de helft van de mensen die hier 
werkt nog nooit een separatie 
heeft meegemaakt. En we heb-
ben er alle vertrouwen in dat we 
het ook nooit meer gaan doen!”
 
De afdeling vermijdt het sepa-
reren op verschillende manie-
ren. Met behulp van zogenoem-
de signaleringsplannen is goed 
in te schatten in welke fase van 
spanningsopbouw iemand zich 
bevindt. Preventief zet de afde-
ling dan een aantal interventies 
in. Medicatie, een-op-een-bege-
leiding en soms zelfs twee-op-
een. Of even naar buiten gaan 
met een patiënt, allemaal om te 
voorkomen dat spanning verder 
oploopt.
Binnen GGZ inGeest, en dus ook 
in de vervolgkliniek, wordt op 
een herstelondersteunende wij-
ze gewerkt. Samira Brinck: “Dat 

Regio - De twee separeerruimtes in de vervolgkliniek gesloten 
op locatie Westerpoort van GGZ inGeest in Bennebroek zijn al 
een jaar niet meer gebruikt, een uitzonderlijk lange periode. 
Op 17 juli 2014 is hier voor het laatst een patiënt gesepareerd. 
“We hebben er alle vertrouwen in dat we het ook nooit meer 
gaan doen”, stellen de medewerkers van deze vervolgkliniek.

betekent dat we samen mét de 
patiënt zoeken naar de juiste 
motivatie om het anders te doen. 
Wat wil ik, waarom en hoe gaan 
we dat doen?” Beide aandachts-
functionarissen zijn ook nauw 
betrokken bij de ontwikkeling 
van een nieuwe professionele 
standaard voor langdurige her-
stelgerichte zorg: ART. Dit staat 
voor Active Recovery Triad en 
gaat uit van de behoeften, drijf-
veren en wensen van de patiënt 
in zijn dagelijkse leven. Het gaat 
daarbij om gewone dagelijkse le-
vensbehoeften, zoals het hebben 
van een eigen woonomgeving, 
werk, financiële zekerheid, vrien-
den, een relatie, et cetera. De 
directe omgeving en naas-
ten spelen een zeer belangrij-
ke rol. Zij kunnen een belang-
rijke schakel zijn en waardevol 
voor het herstelproces van de 
cliënt. Anderzijds is er vaak be-
hoefte om contacten te herstel-
len, aandacht te hebben voor 
het herstelproces van naasten, 
en met elkaar in de triade (pa-
tiënt, naasten en hulpverlener) te 
werken aan het herstelproces en 
van elkaar te leren.

17 kitesurfers geholpen
Zwem je in een ‘mui’? 
Niet in paniek raken!
Regio - Reddingsbrigade Nederland is afgelopen week 363 
keer in actie gekomen waarbij 25 mensen uit een levensbe-
dreigende situatie werden gered. Daarmee was het ‘business 
as usual’ voor de vrijwilligers. Er werd 259 keer eerste hulp ver-
leend, 45 kinderen konden worden herenigd met hun ouders en 
er zijn 38 opvarenden geholpen, waaronder 17 kitesurfers. Daar-
naast werden 12 zwemmers die in de problemen kwamen gered.
 Een aantal zwemmers werd verrast doordat ze in een (mui)stro-
ming terecht kwamen. Een mui is een dieper gedeelte dwars op 
de kustlijn tussen twee zandbanken. Hier kan een sterke stro-
ming van het water naar de zee ontstaan. In Egmond werd een 
meisje van 5 jaar uit een mui gehaald met een waterscooter. In 
Zandvoort waren 2 kinderen van 10 jaar oud afgedreven door de 
stroming. De kinderen kwamen met de schrik vrij.
De Reddingsbrigade adviseert zwemmers die in een mui te-
rechtkomen niet in paniek te raken. Probeer niet tegen de stro-
ming in te gaan zwemmen, maar zwem zodra die minder wordt 
schuin uit de stroming weg richting de kust. Probeer daarbij de 
aandacht te trekken van strandbezoekers of de Reddingsbriga-
de door om hulp te roepen of met de armen te zwaaien. De 
Reddingsbrigade wijst strandbezoekers op de lokale waarschu-
wingsborden die een mui aangeven. Vraag bij een reddingsbri-
gadepost waar het veilig is om te zwemmen.
In totaal was er bij 25 acties sprake van een redding uit een le-
vensbedreigende situatie. In totaal zijn deze zomer al 108 men-
sen uit een levensbedreigende situatie gered.
Voor tips van de Reddingsbrigade om veilig van het water te ge-
nieten kijk op www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/  

Hersenstichting zoekt vrijwilligers
Ieder krijgt ooit te maken 
met een hersenaandoening
Regio - De Hersenstichting col-
lecteert in de eerste week van 
februari 2016 voor de twintigste 
keer. Om dit jubileumjaar tot een 
groot succes te maken, zoekt de 
stichting enthousiaste vrijwilli-
gers.

Vrijwel iedereen krijgt ooit te ma-
ken met een hersenaandoening. 
Hieronder vallen onder meer be-
roerte, dementie, autisme, her-
sentumor, de ziekte van Parkin-
son en ADHD. Er komen per jaar 
160.000 mensen met een her-
senziekte bij. Bijna een half mil-
joen mensen kampen met blij-
vende ernstige gevolgen. De 
Hersenstichting zet alles op alles 
om hersenen gezond te houden 
en hersenaandoeningen te ge-
nezen. Om dit te bereiken wordt 
onderzoek gedaan, voorlichting 
gegeven, vinden vernieuwende 
projecten plaats en wordt aan 

goede patiëntenzorg gewerkt. 
Voor dit werk is veel geld no-
dig. De jaarlijkse collecte levert 
hier een mooie bijdrage aan. 
Hoe meer collectebussen langs 
de deur, hoe meer geld voor on-
derzoek en projecten. Daarom 
zoekt de Hersenstichting collec-
teorganisatoren en collectanten. 
Helpt u mee? Een organisator is 
de spin in het web, regelt de af-
spraken met de collectant en 
zorgt voor de financiële afwik-
keling. Deeltaken zijn ook moge-
lijk. Van de collectant wordt ge-
vraagd om 1 keer per jaar in de 
collecteweek een paar uurtjes  te 
collecteren. Alle hulp is welkom. 

Aanmelden kan tijdens kantoor-
uren per telefoon bij het kantoor 
in Den Haag: 070–360 48 16, via 
een berichtje naar info@her-
senstichting.nl of via de website 
www.hersenstichting.nl. 

Word gastheer op Buitenplaatsen in Kennemerland
Heemstede - Speciaal voor bui-
tenplaatsen, culturele instelling 
en ondernemers in en rondom 
de buitenplaatsen gaat in sep-
tember de IVN-cursus ‘Gastheer 
van de Buitenplaatsen in Ken-
nemerland’ van start. Met deze 
cursus over cultuurhistorie, het 
landschap en de natuur kunnen 
ondernemers hun gasten en be-
zoekers nog meer de natuur la-
ten beleven en meer verhalen 
vertellen over de achtergrond 
van de buitenplaatsen. Samen-
werking tussen de deelnemende 
buitenplaatsen en andere deel-
nemers staat centraal.
 Het leven van rijke stedelin-
gen van 1600 tot 1900 was in-
trigerend. In deze periode trok-
ken zij zich graag terug in weel-
derige zomerverblijven. Er wer-
den prachtige tuinen en parken 
aangelegd, van schitterende En-
gelse landschapstuinen tot Fran-
se Barok, en veel inheemse flora 
die meegenomen zijn vanuit de 
verre reizen die ze maakten. De 
tuinen waren een middel voor de 
eigenaren van de Buitenplaatsen 
om ook hun rijkdom te laten zien. 
De Buitenplaatsen zijn voor vele 
bezoekers en natuurliefhebbers 
een lust om te beleven, voor-
al door de diversiteit aan flora 
en fauna in de parken en land-
schapstuinen.
De cursus bestaat uit drie les-
middagen (van 12.30 – 17.00 
uur) en een afsluitende bijeen-

komst op verschillende locaties 
in en rondom de buitenplaatsen. 
Deelnemers zijn te gast op Land-
goed Elswout, Duin & Kruidberg, 
Beeckestijn en Marquette. 
De bijeenkomsten staan bol van 
wetenswaardigheden over het 
ontstaan van het landschap, 
de continu veranderende land-
schapskenmerken, de cultuur-
historie en de flora en fauna 
van het Kennemerland. De cur-
sus gaat in op wat juist Kenne-
merland zo uniek maakt, de ver-
binding met het cultureel erf-
goed, de buitenplaatsen in rela-
tie tot het gebied, alle bijzonde-
re plekjes en recreatieve moge-
lijkheden.
Excursies en uitwisseling vor-

men een centraal onderdeel 
van de cursus. Deelnemers krij-
gen de opdracht om gezamenlijk 
een arrangement of een product 
te ontwikkelen die het recreatie-
ve karakter van het landschap 
en de cultuurhistorische waarde 
van de buitenplaatsen extra ver-
sterkt. Tijdens de laatste bijeen-
komst presenteren de cursisten 
hun eindopdracht.
Voor meer informatie en aanmel-
den www.ivngastheervanhet-
landschap.nl. Dankzij een bijdra-
ge van de Provincie Noord-Hol-
land, die het programma Bui-
tenplaatsen in beeld en deze 
gebiedspromotie ondersteunt, 
wordt deze cursus aangeboden 
voor 79 euro.

Elswout (foto: Kenneth Stamp).
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Kinderactiviteit
Zondag 2 augustus Open 
dag Scouting Event WABO op 
Haarlem Jamborette. 
Locatie: Recreatiegebied 
Spaarnwoude.
Toegang 5 euro, kaartjes te 
koop bij de hoofdingang. 
Meer info: www.waboscou-
ting.nl of www.facebook.com/
scoutingwabo. 

Donderdag 6 augustus van 
13.30–16.00 uur in de Bi-
blio-theek Heemstede, Ju-
lianaplein 1 te Heemste-
de workshop Minecraft mo-
del ontwerpen in 3D. Voor 
kinderen van 10 t/m 16 jr. 
Deelname: 7,50 euro; niet-
leden betalen 10,- euro. 
Reserveer via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Maandag 10 t/m 13 augus-
tus Eureka! Vakantiedagen, 
zelf wetenschap en techniek 
ontdekken. Voor kinderen van 
6 tot en met 12 jaar. Inschrij-
ven kan voor één, twee, drie 
of vier dagen, op www.neder-
land.madscience.org.
Meedoen kost 47,50 euro per 
dag of 175 euro voor vier vol-
le dagen. Van 9 t/m 16 uur.
Museum De Cruquius, Cruqui-
usdijk 27, 2142 ER Cruquius. 
Tel. 023-5285704,
www.museumdecruquius.nl.

Kofferbakmarkt
Zaterdag 25 juli op terrein 
Ford Museum Hillegom kof-
ferbakmarkt van 9.30-16.00 
uur. Ieder kan deelnemen. 
Haarlemmerstraat 36 in Hille-
gom.
Toegang en parkeren: gratis. 
Info en reserveringen organi-
satieburo Mikki, 0229-24 47 
39/24 46 49.
Of: www.mikki.nl.

Zondag 9 augustus van 8.00 
tot 16.00 uur op de Dorpswei-
de van Wijk aan Zee.
Meer informatie: www.koffer-
bakmarktwijkaanzee.nl.

Lounge evenement
Zondag 25 juli ‘Lazy Sun-
day Lounge’ met DJ Bert van-
af 16.30 uur op Landgoed 
Groenendaal in Groenendaal-
se bos.
Op de facebookpagina ‘Land-
goedGroenendaal’ en de web-
site landgoedgroenendaal.
nl worden de gasten op de 
hoogte gehouden van de laat-
ste details omtrent het weer. 
Of bel: 023-528 1555. 

Sportevenement
Zaterdag 1 t/m 9 augus-
tus Open Tennistoernooi HBC 
Heemstede, Sportparklaan. 

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 2 augustus Kunste-
naars uit de Haaglanden ex-
poseren in de Waag, Haarlem.
‘Zomerse reisimpressies’,
uitwisselings-expositie, orga-
nisatie: KZOD en Arti-Shock.

T/m 20 augustus Werk van 
KZOD-leden in de Galerie Ar-
ti-Shock in de Schoolstraat 26, 
Rijswijk.
Zie www.kzod.nl, www.face-
book.com/kunstzijonsdoel  en 
www.galerie-arti-shock.nl.

Woensdag 22 juli tot 16 
september, tijdens openings-
uren van de Bibliotheek, foto’s 
van Mandy Schoorl. Onder-
werp: Afrika.
Loc: Julianaplein 1, Heemste-
de. Geen entree. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl
Tel. 023-5115300.

Augustus, september en 
oktober werk van Loes Hill uit 
Heemstede bij het Theehuis 
Cruquius, Cruquiusdijk. Acryl-
werken, veelal landschappen 
en bloemen. 
Meer info:
www.loeshill.nl.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen.
Thema’s  in hun werk zijn de 
landschappen van verdwenen 
werelden, het landschap van 
patronen en imaginaire land-
schappen. Op werkdagen: 
11.00-15.00 uur. Entree: 2,50 
euro. Leidsevaartweg tussen 
nummer 49 en 51, Heemstede. 

De Waterkoets.

Vaarexcursie
Zondag 26 juli met de sa-
lonboot ‘de Waterkoets’ naar 
Frans Hals Museum en Ley-
duin. Organisator: Landschap 
Noord-Holland. Duur: 12.00 
tot circa 17.00 uur.
Reserveren noodzakelijk via 
info@dewaterkoets.nl.
Of: 023-5259822.
Meer informatie over deze 
dagtocht en prijzen is te vin-
den op www.gaatumee.nl.

AgendA

Berenklauw: geen bloem om zonder 
handschoenen aan te pakken
Heemstede – De indrukwekkende Berenklauw 
komt uit een geslacht van ongeveer 60 soorten. 
Ze zijn tweejarig en overblijvende planten uit de 
zogeheten schermbloemfamilie. Berenklauwen 
komen voor  in de gematigde gebieden van het 
noordelijk halfrond én in de tropen in gebergte, 
zelfs tot in Ethiopië. De plant kan zo 3 tot 5 meter 
de hoogte in groeien.
De berenklauw is een prachtige decoratief in-
gewikkelde plant met een mooi scherm. Moeilijk 
te bestrijden; je moet ze met wortel en al uit de 

grond halen, dus bij de kern. Als je ze laat groei-
en heb je binnen de kortste tijd een ‘berenbos’.
Hoewel de bloem mooi is, is het geen exemplaar 
om zonder handschoenen aan te pakken. Als je 
met je huid langs de plant komt, ontstaan er veel-
al brandwonden of blaren. Boosdoeners zijn de 
stengel en het blad.
De Berenklauw groeit op vochtig grond en staat 
graag in de zon, de plant groeit tot in de herfst.
Gedroogde stengels met bloemschermen zijn
populair voor gebruik in droog boeketten.
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Zomerfoto

Cursus kleding maken
Heemstede - Wilt u de eerste 
stappen zetten om kleding te le-
ren maken? Onder leiding van 
Tatjana Hendriks begint u met 
het maken van enkele eenvou-
dige kledingstukken. U leert zo 
de belangrijkste basistechnie-
ken van het kleding maken/naai-
en.  De volgende kledingstukken 
staan op het programma: sim-

pele blouse, broek, rok en/of 
jurk. Stof en andere naaibeno-
digdheden (naaimachine, stof-
schaar, garen, spelden, naalden 
etc.) neemt u zelf mee. Er zijn 
twee naaimachines, één strijk-
ijzer en ook patroonpapier aan-
wezig. Tijdens de eerste les krijgt 
u informatie over het programma 
in de volgende lessen, daarnaast 

wordt een begin gemaakt met 
patroontekenen. Het is handig 
om een potlood, gum en een pa-
pierschaar mee te nemen. Voor 
vragen kunt u contact opnemen 
met de docente via (023)562 55 
95. De cursus van 10 lessen is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede vanaf woensdag 16 
september van 20.00-22.00 uur. 
Opgeven kan via www.casca.nl 
of op werkdagen tussen 9 en 13 
uur, tel. (023)548 38 28 kies 1. 

Galerie Année zomerexpositie
Regio - ‘Zomer in Haarlem’ heet 
de nieuwe expositie in Gale-
rie Année te Haarlem. Deze zo-
merexpositie duurt van 25 juli tot 
en  met 26 september. U ziet er
divers werk.
Exposanten zijn: 
Jan Aanstoot, Marjanne Beeuw-
kes, Dina Belga, Anneke Bruin, 
Sonja Brussen,  Lon Buttstedt,  

Joost Doornik, Anneke Elhorst, 
Thea Figee, Zsuzsanna Györ-
gyövics, Sonja Hunefeld, Mar-
jan Jaspers, Lenie Kamstra, 
Mylène de Kleijn, Toon Kuijpers,
Titus Meeuws, Arthur Meijer,
Anna Müller, CorJan Node-
lijk, Barbara Perquin, Jack 
Prins, Walter Rast, Jurjen Ra-
venhorst, Gezien van de Riet, 
Susan Schildkamp, Roos Schu-
ring, Edith Snoek, Yvon Tros-
sèl, Joris August Verdonkschot,
Jan Verschueren, Hans Versfelt, 
Marion Visione-Thuring,  Leo van 
der Vlist, Sasja Wagenaar, Mar-
cel Warmenhoven en Juane Xue.

Kijk voor meer informatie op 
www.galerieannee.nl.

Juane Xue.

Lenie Kamstra. Anneke Bruin.



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 juli 2015

Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Snel geholpen worden?
Maak een afspraak!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Uitvoeringskader    
 Omgevingsdienst IJmond

Oproep aan bedrijven:
Help Heemstede (nog) groener maken!

Vrijheidsdreef voorlopig afgesloten

Veel inwoners doen het al: zij planten groen in hun 
straat, bijvoorbeeld in de grond rondom bomen. 
Of in een plantsoentje dat grenst aan de tuin.  
Daarmee adopteren ze een stukje openbaar groen. 
Zo wordt menige buurt in Heemstede opgefleurd, 
momenteel bijvoorbeeld door stokrozen in allerlei 
kleuren. 

Óók voor bedrijven
Maar ook bedrijven kunnen Heemstede groener 
kleuren! Wilt u uw bedrijfsnaam zichtbaar verbinden 
aan een mooi plantsoen in Heemstede? Of een plek 
die nu uit gras of steen bestaat groener inrichten 

Afgelopen vrijdag is een fors deel van een 
kastanje op de Vrijheidsdreef afgebroken. Uit  
veiligheidsoverwegingen is de Vrijheidsdreef 
daarom afgesloten voor alle verkeer en dus ook 
voor voetgangers. Hoe lang de afsluiting duurt 
is nog niet bekend. Het Vrijheidsbeeld en joods 
monument zijn wel bereikbaar en ook de ingang 
van het bos achter deze monumenten blijft 
toegankelijk. 

Dit is niet de eerste boom op de Vrijheidsdreef waar 
een probleem mee ontstaat. Een aantal bomen 
is aangetast door de kastanjeziekte. Deze bomen 
worden met grote regelmaat geïnspecteerd door 
onze eigen boommedewerkers en indien nodig 
worden direct maatregelen genomen. Het aantal 
afgebroken takken in de laatste twee maanden 
is aanleiding om de Vrijheidsdreef nu helemaal af 
te sluiten. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit 
en de afsluiting geeft ons de tijd om een extern 

en u zo profileren? Heeft u ideeën om de rotondes 
op de Herenweg of Bronsteeweg of andere locaties 
in Heemstede mooier te maken? De werkwijze is 
simpel: u richt de locatie groen in en zorgt voor het 
onderhoud. In ruil hiervoor kunt u een klein bord 
met uw bedrijfsnaam erbij plaatsen.

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en 
voorwaarden? Neem dan contact op met Ruud van 
Schaik van de gemeente Heemstede. telefoon 
023-548 57 84, e-mail gemeente@heemstede.nl 
onder vermelding van ‘Groenadoptie bedrijven’.

boomadviesbureau alle bomen te laten inspecteren 
en ons te adviseren over eventuele verdere risico’s. 
Na dit advies wordt een besluit genomen hoe 
hier verder mee om te gaan. Tot die tijd is de 
Vrijheidsdreef afgesloten. 

In de rubriek Werk aan de weg op www.heemstede.
nl vindt u meer informatie over de voortgang.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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’.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 45, herbouw loods, 

wabonummer 24674, ontvangen 4 juli 2015
- Wagnerkade 71, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 24708, 
ontvangen 6 juli 2015

- Beatrixplantsoen 78, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 24709, ontvangen 6 juli 2015

- Binnenweg 160, plaatsen reclamebord, 
wabonummer 24775, ontvangen 9 juli 2015

- Beatrixplantsoen 62, plaatsen dakkapel voor- 
en achtergeveldakvlak, Wabonummer 24879, 
ontvangen 8 juli 2015

- Melchior Treublaan 6, het kappen van 3 beuken, 
wabonummer 24950, ontvangen 7 juli 2015

- Herenweg 101A, verbouwen en uitbreiden 
bestaand pand naar 24 appartementen, 
wabonummer 24973, ontvangen 7 juli 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende  aanvragen de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken:
- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een berging, 

wabonummer 24189, ontvangen 16 juni 2015 
- Zernikelaan 12, het vervangen van een kozijn, 

wabonummer 23568, ontvangen 9 juni 2015
- Tussen nieuwe Kwakelbrug en Nijverheidsweg, 

bouwen hekwerk naast wandelpad t.b.v. Kwakelbrug, 
wabonummer 24464, ontvangen 26 juni 2015

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 

overkapping op de wasboxen, wabonummer 
22585, verzonden 14 juli 2015

- Herenweg 49D, het wijzigen van een 
bedrijfswoning naar geheel wonen, 
wabonummer 23029, verzonden 14 juli 2015

- Binnenweg 181, het ombouwen van het pand 
naar een Domino’s pizza filiaal op basis van een 

afhaal- en bezorgservice en plaatsen reclame, 
wabonummer 23473, verzonden 17 juli 2015

- Julianalaan 6, het vervangen van reclame, 
wabonummer 22388, verzonden 17 juil 2015

- Lieven de Keylaan 3, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 23396, verzonden 17 juli 2015

- Jan van den Bergstraat 80, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 23479, verzonden 17 juli 2015

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Erasmuslaan 10, plaatsen van een berging, 

wabonummer 24189, ontvangen 16 juni 2015
- Tussen nieuwe Kwakelbrug en Nijverheidsweg, 

bouwen hekwerk naast wandelpad t.b.v. Kwakelbrug, 
wabonummer 24464, ontvangen 26 juni 2015

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Heemstede maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 31 maart 2015 hebben besloten:
- het ‘Uitvoeringskader 2015-2018 

Omgevingsdienst IJmond’ vast te stellen;
- het ‘Uitvoeringskader 2015-2018 

Omgevingsdienst IJmond’ in werking te laten 
treden de dag na bekendmaking.

In het Uitvoeringskader zijn de prioriteiten, 
doelstellingen en werkwijze opgenomen met 

betrekking tot vergunningverlening, toezicht, 
handhaving en samenwerking voor zover die taken 
door gemeente Heemstede zijn belegd. Met het 
Uitvoeringskader wordt beoogd een gelijk speelveld 
te creëren voor bedrijven gevestigd binnen het 
werkgebied van Omgevingsdienst IJmond en het 
naleefgedrag te verbeteren.
 
Ter inzage
De stukken liggen gedurende zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis en bij Omgevingsdienst 

IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk. Tevens 
wordt het beleid gepubliceerd via de website van 
de gemeente: www.heemstede.nl.

Op 23 juni 2015 heeft het college het Reglement 
Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015 
vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via 
www.zoek.oficielebekendmakingen.nl

Rechtstreekse link: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 
gmb-2015-62873.html

Omgevingsvergunningen

Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018

Nieuwe regelgeving: 
Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015
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