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Erny van Reijmersdal
wint Fashion Night
Heemstede – Bij de introductie van de nieuwe modesite:
indemode.nu, werden medewerksters van modezaken uitgedaagd om een slagzin af te
maken.
De site is van Mitex, de organisatie voor de mode die bijvoorbeeld de cao voor medewerkers in de mode regelt. De zin
begon met: Wij zijn in de mode omdat….. en hiervan maakt
Sandra Vermeer van de Heemsteedse vestiging van dames-

modezaak Erny van Reijmersdal de zin af met … omdat we
zo lekker tijdloos zijn.
Daarmee had Sandra de grote prijs te pakken en mocht ze
met het team van Erny van Reijmersdal, eigenaresse Anne van
Oppen, Marion, Sandra en
Karin naar de Fashion Week in
Amsterdam om het werk te zien
van aankomende en gevestigde
modeontwerpers. Hier kom je
alleen op uitnodiging binnen
en nu als VIP! Een VIP nacht in

Tuinenwedstrijd met ‘de Oosteinde’

Achtertuin met prieeltje
Heemstede – Een mooie, grote
achtertuin waarin het ongetwijfeld goed toeven is, is die van
Frank en Irene van der Bent. Ze
zijn woonachtig aan de Heemsteedse Dreef en brengen, zo
vertellen ze in hun mail, heel wat
uurtjes door in hun tuin. Dat geloven we direct!
De redactie ontving weer flink
wat inzendingen van tuinen,
maar de Bennebroekers blijven
toch echt achter! Dat is jammer
want ook in Bennebroek moeten toch mooie tuinen of smaak-

vol ingerichte terrassen zijn?
Een bijzondere plant, boom of
weelderige hanging basket mooi
voor uw camera-lens brengen
mag natuurlijk ook! Als u er bij
vermeldt wat u zo aantrekt in uw
tuin of tuinieren in het bijzonder, dingt u ook mee naar het
aantrekkelijke prijzengeld dat
Tuincentrum De Oosteinde beschikbaar stelt. De allermooiste tuin(foto) is goed voor 100
euro en de tweede en derde
prijswinnaars krijgen 50 en 25
euro cadeau.

Rundergehakt

R5.50
2 x 500 gram

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

SELECTWINDOWS

het pas geopende Fashion Hotel
Amsterdam, twee modeshows
in de Westergasfabriek met een
kijkje achter de schermen.
Zaterdagmiddag, na de sluiting
van hun modezaak Erny van Reijmersdal aan de Binnenweg,
stapten de dames helemaal in
stijl in een limousine, een verlengde gloednieuwe Lincoln die
hen bracht naar de modestad
Amsterdam.
Ton van den Brink

SKG

Gordel-loos
kost geld

Heemstede - Op de Herenweg
hield de politie woensdag 22 juli, tussen 14.30 uur en 17.00 uur,
een algemene verkeerscontrole.
Daarbij zijn 13 bestuurders bekeurd. In 12 gevallen ging het
om het niet dragen van de autogordel. Één automobilist kreeg
een boete omdat hij niet handsfree telefoneerde. Tegelijk met
deze verkeerscontrole werd er
ook op snelheid gelet met behulp door de radarauto. Van de
323 passanten reden er zeven te
hard. De hoogstgemeten snelheid bedroeg 64 km per uur.
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Het Summum team Biba, Karen,
Leonie, Ingrid en Charissa.

Verschijnt woensdag

Van Sint Jacob
in de Hout
naar Windsor

Heemstede – Van heden tot
en met 9 september a.s. exposeren de zussen José en Joke
Coenraad bij Zorgcentrum Sint
Jacob in de Hout. José laat zich
vooral inspireren door de natuur, Joke schildert voornamelijk abstract. Doordat beiden
bonte kleuren gebruiken, vormen deze twee totaal verschillende schilderstijlen toch een
harmonieus geheel. De schilderijen van de zussen Coenraad zijn dagelijks van 9.00 tot
17.00 uur te bezichtigen in Sint
Jacob in de Hout, Zuiderhoutlaan 1 in Haarlem. Na 9 september verhuist deze expositie
naar de Windsor Contemporary Art Fair in Engeland.

Summum woman nieuw, stoer en vrouwelijk

Heemstede zoals de eigenaren
voor ogen stond. Specifiek voor
Heemstede gekozen aldus Jorien Wijker, vanwege de combinatie van een relaxed straatbeeld, de afwezigheid van grote
modelketens, hetgeen goed aansluit bij hun merkbeeld. Het verkoopteam bestaat uit Biba, Karen, Leonie, Ingrid en Charissa.
Enthousiast over de najaars- en
wintercollecties waar broeken
een belangrijk deel van de collectie vormen. Van strak tot wijd
en helemaal nieuw zijn de lage
kruisbroeken. Ook nieuw zijn de
kokerrokken en de vernieuwde
broekrok.
Jasjes in verschillende modellen,
van sportief tot de lange buitenjas. De blazer is er kort, lang en
kan details bevatten als een afritsbaar onderstuk, ophalen in
het achterpand en een langer
voorpand. Strikblouses, blouses met volant, de bodyblouse
en lange gekreukte blouses. Met
twintig mensen werken Jos en
Jorien Wijker aan de Nederlandse collecties, waar de stylistes,
patronenmakers en productiemedewerkers elke negen maanden weer nieuwe creaties in de
winkels brengen. Vanaf nu in de
Heemsteedse vestiging aan de
Binnenweg 127 als de Summum
woman winkel, waar al die primeurs de Heemsteedse vrouw
zullen bekoren.
Ton van den Brink
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Nieuwe dameszaak met
puur Nederlandse mode
Heemstede – Summum woman, toppunt, piek, bergtop,
eerste klas, hoogste punt of perfecte mode. Al tien jaar een echt
Nederlands merk damesmode
dat zich simpel laat kenmerken
met stoer, modern, vrouwelijk. In
tien jaar tijd uitgegroeid tot een
Nederlands topmerk met 270
verkooppunten in Nederland en
600 in Europa. Vorig jaar hebben
de eigenaren, Jos en Jorien Wijker, zelf een winkel geopend in
Bergen. Vanwege dit summum
succes keken zij uit naar een volgende en vonden deze in Heemstede op de Binnenweg 127 in
het vroegere ECLA. Het vlaggenschip van de mode-onderneming
waar de totale herfst- en wintercollectie 2009 te zien, te voelen
en te beleven is. Een stoer vlaggenschip met een eigen ontworpen inrichting in samenwerking
met kunstenaar John Breed. Deze is bekend van plafondschilderingen in het Amstelhotel en
kunstwerken over de hele wereld. Voor de Summum woman
in Heemstede maakte hij een
glampunk counter, een barokke toonbank in zwarte glanslak.
Voor de inrichting van de winkel is veel gebruik gemaakt van
natuurlijke en industriële materialen zoals hout, staal en beton.
Deze elementen zijn ook terug te
vinden in de gevelpui en in een
lichtkoepel achter in de zaak.
Summum woman, een winkel in

van 1930

Dier van de week:
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.

Snible
Regio - Snible had eigenlijk uiltje moeten heten, hij heeft gewoon een echte uilenkop! Zijn
ogen staan een beetje dicht bij
elkaar en daardoor kan hij ook
een heel zielig gezichtje trekken.
Snible is geschat op een jaartje
oud. Hij is gevonden, dus Dierentehuis Kennemerland weet niets
van zijn achtergrond. In het begin was hij super bang en bijna
niet te aaien. Inmiddels is Snibbie
gewend en loopt hij lekker tussen de andere katten over de af-

deling en wil graag aangehaald
worden. Van heel veel drukte
houdt hij niet, dus ze zoeken een
huis zonder kinderen voor hem.
Met andere katten gaat hij goed
om en hij wil graag naar buiten.
Wie geeft deze verlegen jonge
kater een veilig huisje?? Kom
kennis maken in het asiel aan
de Keesomstraat 5, open van
maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 en 16.00 uur, tel.
023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Hoorcentrum Jan van Goyen
Heemstede – Van diverse zijden kregen ze complimenten over de verbouwing van de
kaaswinkel Van de Weiden naar
een modern hoorcentrum. Modern met de grote uitnodigende glazen pui, binnen retro naar
de ideeën van Matty van de Vis,
die samen met Rolf Dijkgraaf
aan de Jan van Goyenstraat hun
Hoorcentrum Jan van Goyen geopend hebben. Een winkel met
een warme uitstraling door de
combinatie van antraciet wanden, veel wit en rode accenten
in het meubilair en verlichting.
Ervaring deden zij op in Haarlemse audiozaken, begonnen
samen een hoorcentrum in de
Amsterdamse Poort waar zij tien
jaar succesvol werkten. Heerlijk een eigen zaak. Nooit meer
anders! Maar die files elke dag
op de A9. Via familie hoorden ze
dat het pand van Van der Weiden leeg kwam. Ze kennen de
Jan van Goyenstraat heel goed
want ze komen beiden uit Haarlem Zuid. Wat een luxe om nu na
een drukke dag de zaak te sluiten en zomaar snel thuis te zijn.

VSM-systeem
De zaak oogt veel groter door
een lange toonbank, die gelijk ook werkplek is, waarachter in een geluidsarme kamer
de hoortesten en controles gehouden worden. Rood tapijt aan
de wanden geven galm geen
kans. In nieuwbouwwoningen
met veel harde materialen als
beton en steen, kan het zo hol
klinken waardoor het spraakverstaan zoveel minder wordt. In
deze meetruimte wordt uw gehoor getest en de mogelijkheden besproken. Gemeten wordt
met het VSM-systeem. Visi-

ble Speech Management maakt
zichtbaar wat het oor doet. Net
zo belangrijk is dat bijvoorbeeld
ook de partner direct kan ervaren wat de slechthorende hoort
of eigenlijk niet hoort. Zo wordt
de problematiek inzichtelijk en
is er voor de omgeving meer begrip. Heel nieuw en soms confronterend.
Rolf en Matty zijn helemaal weg
van de nieuwe Be. Geen gehoorapparaat achter het oor, ook niet
in het oor, maar gewoon Be resound. Een gehoorapparaatje
dat handig gebruik maakt van

neren in de auto, eventueel nu
met bluetooth-verbinding, vergaderingen, presentaties, hier
heeft de audicien andere mogelijkheden dan bij het oplossen van een hoorprobleem van
iemand met weinig wisselingen.
Ook kinderen vragen een speciale aanpak, daarmee hebben
ze veel ervaring opgedaan met
de vele kinderen die zij doorgestuurd kregen van het AMC en
de VU in Amsterdam. De eerste contacten in deze regio zijn
al gelegd met het Spaarne Ziekenhuis en het Elisabeth Gast-

Waarachtig prachtig!

Reuzenwaterlelie
Heemstede - “Vandaag in Leiden de Hortus botanicus bezocht
en genoten van de bijzondere planten en eeuwenoude bomen”,
vertelt Corrien Visser. Ze fotografeerde er de reuzenwaterlelie
(Victoria amazonica). “De moeite waard om te aanschouwen! Deze groeit en bloeit in zijarmen van de Amazonerivier. Ontdekt in
1801 door de Duitse botanicus Haenke die van verrukking uit zijn
boot in het water viel - een maand later was hij overleden.
De Leidse Victoria gaf in 2007 al 20 bloemen. 1 Bloem bloeit 1
nacht wit en 1 nacht als roze bloem. Ruikt heerlijk naar ananas.
Het blad kan bij 1,5 meter doorsnee ongeveer 40 kilo dragen.”

Zomerbios voor alle leeftijden
de oorschelp, het effect van de
hand achter de oorschelp komt
in de buurt. De Be wordt in de
oorschelp geplaatst, is klein, onzichtbaar en gebruikt de natuurlijke functie van de oorschelp.
Een mogelijkheid uit de vele oplossingen die het onafhankelijke Hoorcentrum Jan van Goyen heeft. Voor iedereen met een
hoorprobleem is een oplossing.
Voor de
vertegenwoordiger
met sterk wisselende geluidsen werksituaties, zoals telefo-
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‘Kofﬁe Plus’-ochtend:
Bennebroek in Verhalen
Op donderdag 20 augustus kunt u met elkaar
oude herinneringen ophalen over Bennebroek.
Degenen die hier al (bijna) hun hele leven wonen hebben natuurlijk veel herinneringen aan
het dorp. Maar ook als u op een latere leeftijd
inwoner van Bennebroek bent geworden is het
leuk om te horen hoe het dorp er vroeger uitzag en wat er zich toen afspeelde.
Sybil van Dam en Hans Visser nemen u graag
mee terug in de tijd met authentieke ﬁlmbeelden en mooie verhalen.
Locatie: voormalige gemeentehuis
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: 3,- euro incl. kofﬁe/thee.

huis. Hoorcentrum Jan van Goyen is een geheel onafhankelijke
audicien zonder binding met
een keten. Daarom veelzijdig
in de keuze van leveranciers en
oplossingen zonder beperkingen.
Het Hoorcentrum Jan van Goyen is sinds enkele weken gevestigd in de Jan van Goyenstraat 7,
tel. 023-547675 en neem even
een kijkje op www.hoorcentrumjanvangoyen.nl
Ton van den Brink

Heemstede - In de zomervakantie heeft Casca een speciaal
zomerbios-programma. In de
filmzaal van de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, worden voor elke doelgroep films gedraaid op
4, 5 en 6, 19 en 20 augustus. Op
dinsdagmiddag 4 augustus is er
een speciale aanbieding voor
kinderen en 65-plussers. Er is
een leuke film met innemende
kinderlogica, een aanrader voor
jong en oud. Kinderen mogen
een opa of oma (65+) gratis mee-

nemen naar de film. Aanvang
van de film: 14.00 uur, entree:
5,00 euro. Op woensdagavond 5
augustus is er een dramafilm,
aanvang: 20.00 uur, entree: 5,00
euro.
Op donderdagmorgen 6 augustus is er een film over liefde die
niets met leeftijd te maken heeft.
Aanvang: 10.30 uur, entree: 5,00
euro. Beide films zijn voor volwassenen.
Voor meer informatie: Casca,
023-548 38 28.

Seniorennieuws Bennebroek
Voor iedereen die na deze ‘Kofﬁe Plus’-ochtend
nog meer wil genieten van Bennebroek in Verhalen, wordt er vanaf donderdag 10 september
nog een reeks van acht bijeenkomsten georganiseerd. Meer informatie hierover krijgt u op
donderdag 20 augustus.
Beweeg mee met Welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek:
Dinsdag 4 augustus: Nordic Walking in de duinen. Een wandeling van circa 1,5 uur.
Maandag 10 augustus: Duinwandeling van 1 uur.
Beide wandelingen starten om 10.00 uur vanaf
ingang ’t Panneland van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Dinsdag 25 augustus: Fietstocht Bollenstreek
Een tocht van 30 tot 35 km. Er kan in een rustig
tempo van 12-14 km/uur worden geﬁetst. Start
om 10.00 uur bij locatie Bennebroek.
Woensdag 26 augustus: Zomerwandeling
omgeving Bennebroek. Afstand circa 7 km. Start
om 10.00 uur bij locatie Bennebroek.
Al deze activiteiten worden begeleid door vrijwilligers van Welzijn Bloemendaal locatie Bennebroek

‘Rotary-uitstapjes’
De Rotaryclub Heemstede-Bennebroek maakt
ook deze zomer weer een aantal bustochtjes
mogelijk voor zelfstandigwonende senioren, die
er alleen niet meer op uit kunnen gaan.
Op maandag 24 augustus brengen we een
bezoekje aan de Vechtstreek. De tocht voert
grotendeels langs het water en over rustige binnenwegen. Onderweg wordt er een
leuke kofﬁestop ingelast.
Voor deze bustocht halen wij u tussen 12.00 en
13.00 uur op en rond 18.00 uur brengen wij u
weer naar thuis.
De kosten zijn 11,- euro p.p. inclusief een consumptie met iets lekkers.
Aanmelden bij locatie Bennebroek graag vóór
zaterdag 15 augustus.
Meer Bewegen voor Ouderen
Op maandag 7 september begint het nieuwe
seizoen in het Medisch Centrum van de Geestgronden. Voor meer informatie over de verschillende lessen kunt u terecht bij locatie Bennebroek.
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Start Communicatiecursussen
Albert Heijn en slijterij in de Schoollaan Heemstede
- Persoonlijke ef- worden vergroot. Eén van die
fectiviteit heeft te maken met manieren is het doen van opovereenstemming tussen de drachten in het kader van crein Bennebroek krijgen een nieuw jasje! debinnenen buitenkant van je- atieve coaching. Door creatieve
Bennebroek - Al vele jaren
wil de ondernemer van Albert
Heijn in Bennebroek een nieuwe locatie voor een grotere supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er tekort winkeloppervlak in Bennebroek is om
aan de dagelijkse boodschappenbehoefte te voldoen. De
gemeente Bloemendaal onderzoekt momenteel of er binnen de gemeente een locatie
aangewezen kan worden waar

een grotere Albert Heijn gerealiseerd kan worden. De Albert
Heijn winkel aan de Schoollaan
is echter ondertussen dusdanig
verouderd dat de ondernemer
heeft besloten ondanks het lopende onderzoek de winkel te
vernieuwen, waarbij de wens
tot relocatie blijft bestaan.
Eind augustus zal de winkel
voor twee weken gesloten worden, waarna op 10 september
de winkel heropend zal wor-

den in de nieuwe winkelformule van Albert Heijn. Tevens
wordt de slijterij in dezelfde periode omgetoverd tot een Gall
& Gall, eveneens in de nieuwe
formule.

De ondernemer vraagt in de
komende weken om uw begrip
als er zich wat ongemakken
voordoen en hoopt u vanaf 10
september in de nieuwe winkels te mogen verwelkomen!

Oproep snelle aanpak Bennebroekerweg

zelf. Je kunt het ook omschrijven
als: goed in je vel zitten. Effectief ben je als eigen keuzes gemaakt durven te worden. Zelfstandige keuzes, die niet ongunstig beïnvloed worden door gevoelens van stress, angst, door
ideeën over ‘hoe dingen horen’ of ‘wat anderen verwachten’. Wanneer je je vrij voelt om
te handelen naar eigen inzicht,
wordt de effectiviteit van handelen verhoogd. Je staat dan meer
voor wat je doet!
Persoonlijke effectiviteit kan op
veel en verschillende manieren

PvdA-statenfractie wil meer investeringen Fiets mee
bereikbaarheid Haarlemmermeer
naar De Zilk
Regio - Gedeputeerde Staten euro in nieuwe openbaarver- regionale knelpunten opgelost;
van Noord-Holland moeten volgens de PvdA-statenfractie een
hogere prioriteit toekennen aan
infrastructurele projecten in de
Haarlemmermeer om de geplande duizenden nieuwe woningen
in het westelijke deel van de gemeente mogelijk te maken.
Deze oproep aan GS werd onlangs tijdens een provinciale
staten-vergadering door PvdAstatenlid Gohdar Massom gedaan.
De provincie Noord-Holland investeert in de komende jaren
160 miljoen euro in wegen-projecten en nog eens 140 miljoen

voer-projecten.
Massom wil dat een deel van
het investeringsbedrag naar
verbetering van de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland
gaat. “De bereikbaarheid van de
Haarlemmermeer staat al jaren
onder druk. In de Westflank van
de Haarlemmermeer zijn tussen
10000 en 20000 woningen gepland. Om de woningbouw te
realiseren is het noodzakelijk de
Nieuwe Bennebroekerweg uit te
breiden en door te trekken vanaf de N205 naar de provincialeweg N206.”
Met de aanpak van de Nieuwe
Bennebroekerweg worden drie
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Samen Eten: Duitsland
Samen Eten met een keuze voor een land, met
een menu en muziek uit het betreffende land.
Dinsdag 25 augustus is Duitsland aan de beurt.
En al wordt het zuurkool meestal in de winter gegeten, WOH heeft gekozen voor een menu met zuurkool. Het menu is als volgt: Duitse groentesoep, zuurkool met rozijnen en gekookte aardappelen en een frisse koolsalade. Als
toetje is gekozen voor een ﬂensje gevuld met
kaneelijs.
De maaltijd wordt besloten met een kopje kofﬁe of thee. Op dinsdag 25 augustus is men om
12.30 uur van harte welkom.
Maaltijdbonnen á 9,50 eurozijn vanaf 1 augustus
verkrijgbaar bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24.
Telefoon 023-528 85 10.
Activiteiten De Pauwehof
De nieuwe programmaboekjes van sociaal cultureel centrum De Pauwehof zijn uit!
Het komende seizoen zijn er in De Pauwehof
voor 55-plussers weer tal van interessante activiteiten. Er zijn bewegingscursussen: ontspannen bewegen, Hatha yoga, gymnastiek, jazzdan-

namelijk de enorme verkeersstroom van noord naar zuid via
de dorpskernen Santpoort, Bloemendaal, Aerdenhout en Vogelenzang en de verkeersstroom
van oost naar west door de
dorpskern Bennebroek naar de
bruggen over de Leidsevaart en
de Ringvaart. Bovendien draagt
zo een investering bij aan betere
bereikbaarheid van de kust.
Daarnaast pleit de PvdA voor
de aanleg van een hoogwaardig openbaarvervoersverbinding
HOV naar het woningbouwgebied in de Westflank van de
Haarlemmermeer.

Regio - Toerclub Vogelenzang
organiseert dinsdag 11 augustus een fietsrit door de streek.
U wordt uitgenodigd mee te
fietsen. Halverwege wordt
een pauze ingelast voor een
natje en een droogje.
De naam ‘toerclub’ zegt het
al. Er wordt getoerd, racen is
er niet bij. U fietst zo’n 30 à
35 km en de start is bij ‘De
Doofpot’ aan de Zilkerduinweg 325 in De Zilk. Inschrijving à 1,50 euro vanaf 13.00
uur. Start 13.30 uur.
Informatie: 06-14685337 of
t.mariposa@planet.nl

coaching maak je gebruik van
eigen, reeds aanwezige, vermogens. Verstand en gevoel, creativiteit en verbeelding worden
aangesproken. Zo kom je bij
diepere lagen van jezelf.
Door de thema’s die aan bod komen krijg je meer inzicht in kwaliteiten, maar ook in valkuilen en
patronen.
De cursus Persoonlijke Effectiviteit van 5 lessen wordt gegeven
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede en start op
maandag 7 september van 20.30
tot 22.30 uur.

Met 91 km/u door
Cesar Francklaan
Heemstede - Vorige week donderdag 23 juli hield de politie
tussen 15.00 uur en 17.00 uur
een snelheidscontrole op de
Cesar Francklaan.
Van de 705 passanten reden er
maar liefst 150 te hard. De hoogste snelheid gemeten was 91 km
per uur. Op de Cesar Francklaan
geldt een maximumsnelheid van
50 km per uur.
Alle overtreders krijgen een acceptgiro thuisgestuurd.

Seniorennieuws Heemstede
sen en creatieve cursussen: aquarelleren, tekenen en schilderen, speksteen bewerken, mandala tekenen, kalligraﬁe, kleding naaien, patchwork en quilten, kantklossen, kaarten maken.
Verder is er een leeskring moderne literatuur,
Spaans conversatie (voor mensen met al enige
kennis van de Spaanse taal), ﬁlosoﬁe, kunstgeschiedenis en een praktijkcursus bridge.
De programmaboekjes zijn o.a. te verkrijgen
bij Bibliotheek Heemstede, Loket Heemstede en
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede.
Bel voor informatie het nummer van De Pauwehof (023 5286022) en spreek een boodschap in
onder vermelding van naam en telefoonnummer.
Er wordt dan contact opgenomen door Marja
Schulpzand, cursuscoördinator.
Casca nieuws
Casca heeft een speciaal zomerprogramma
waarin ook voor 55-plussers activiteiten zijn
opgenomen, bijvoorbeeld:
Dinsdag 11 augustus een excursie naar Beelden aan Zee in Scheveningen en op donderdag
27 augustus een rondvaart op de Vecht. Meer
informatie en/of een overzicht van het zomerprogramma bij Casca de Luifel, Herenweg 96,
tel: 548 38 28-1.
Openingstijden maandag 13 juli t/m vrijdag 7
augustus van 09.00 tot 12.00 uur.

Overbos Nieuws
Harald Veenstra treedt op zondag 23 augustus
om 15.00 uur in de Tuinzaal van het Overbos op
met zijn programma Chanson a la Carte.
Toegang 4,00 euro p.p. incl. kofﬁe / thee.
Het Overbos, Burgemeester van Lennepweg 35,
telefoon 023-892 89 00.
Vrijwilligersvervoer
Ook in de zomermaanden kan men gebruik maken van het vrijwilligersvervoer van WOH.
Er wordt gewerkt met strippenkaarten. Deze
zijn verkrijgbaar op kantoor van WOH.
Meer informatie: tel: 528 85 10.
Hulp bij de persoonlijke administratie
Mensen die hulp willen bij de maandelijkse verwerking van hun persoonlijke ﬁnanciële administratie kunnen een beroep doen op WOH.
Speciaal opgeleidde vrijwilligers komen maandelijks lang om gezamenlijk de administratie
te doen zoals: welke post kan weg en wat
moet worden bewaard, wat moet worden betaald, kloppen de bankafschriften?
En alles wordt netjes in een speciaal systeem
opgeruimd. Voor meer informatie: WOH, tel: 528
85 10.
website: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Schilderadviezen tijdens
een BBQ bij Verfhandel Ree

Nordic Walking
in de duinen

Heemstede - Klusmannen opgelet! Verfhandel Ree organiseert
woensdagavond 12 augustus speciaal voor u een BBQ! Onder
de naam ‘Buitenschilderen’ bent u gegarandeerd van een gezellige en leerzame avond. Eigenaar Jasper de Zwart vertelt
vol enthousiasme “Ik zie het al helemaal voor me! Mannen
onder elkaar, lekker ouwehoeren over verf, koud pilsje erbij
en de BBQ aan… Om daarna vol enthousiasme aan je klus te
beginnen!”
De avond begint met de technische verfspecialist van Sikkens.
Hij geeft verschillende productdemonstraties, terwijl de BBQ
wordt opgewarmd. Tevens legt
hij uit welke Sikkens producten
het beste zijn voor uw buitenschilder-klus en toont hij oplossingen voor diverse problemen
die u tijdens uw klus tegen kunt
komen. Tegen de tijd dat de eerste spiesen met vlees van slagerij Van ’t Hoff gaar zijn, bent
u uitgebreid in de gelegenheid
om zelf de producten toe te passen. Met een koud pilsje in de
hand deelt u ervaringen als klusmannen onder elkaar en krijgt u
eventueel persoonlijke adviezen
voor uw schilderklus.
“De buiten-schilder-klus is in
90% van de gevallen de verantwoordelijkheid van de man des

Bennebroek - Het duinlandschap is in de zomer zeer
de moeite waard. Een goede
reden om juist nu de duinen in te gaan en samen met
andere senioren gezellig en
sportief bezig te zijn. Indien
u een cursus heeft gevolgd
en de techniek van het Nordic
Walken beheerst, dan bent u
van harte welkom om mee te
wandelen met de vrijwilligster van Welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek. De wandeling vindt plaats op 4 augustus en duurt ongeveer
anderhalf uur. Er wordt in een
goed tempo doorgelopen.
Gestart wordt om 10.00
uur vanaf de Amsterdamse
Waterleidingduinen, ingang
‘t Panneland. In oktober zal
er door Welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek weer een
beginners- en tevens opfriscursus Nordic Walking georganiseerd worden. Hiervoor kunt u zich alvast
aanmelden bij Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek,
tel. 5845300.

huizes, vandaar dat we deze
avond speciaal voor hen organiseren”, aldus Jasper.
“Sorry dames! Maar niet getreurd, op 21 oktober organiseren wij een workshop ‘Kleur’,
waarbij kleur in het interieur het
onderwerp van gesprek is. En
dan heten wij ook jullie weer van
harte welkom!”
Het aantal deelnemers voor de
workshops is wel beperkt, dus
schrijf u snel in!
Meer informatie kunt u vinden
op www.verfhandelree.nl.

Asiel en pension ‘barstensvol’

Dringend dierenverzorgers gezocht!
Regio - Geen files op de Nederlandse wegen, maar wel voor de
ingang van het Dierentehuis in
Zandvoort. Zowel het asiel- als
het pensiongedeelte zitten barstensvol viervoeters. Op dit moment worden er ruim 300 dieren
verzorgd. De dieren hebben het
er erg naar hun zin. Voor de verzorgers is het echter flink aanpoten geblazen. Daarom zijn ze
voor de vakantieperiode dringend op zoek naar vrijwillige
collega’s.
Dus mensen die een groot hart
voor dieren hebben en niet te
beroerd zijn om weinig romantische klussen als hokken boenen
en poep scheppen aan te pakken: het Dierentehuis Zandvoort
wacht met smart op u! Ook heel
belangrijk is dat de dieren en de
verzorgers van u op aan kunnen,
vrijwillig betekent niet vrijblijvend! Heeft u interesse en wilt u

zich één of meerdere dagdelen
beschikbaar stellen om met een
enthousiast team mee te werken
in het Dierentehuis Kennemer-

land aan de Keesomstraat 5 te
Zandvoort, belt u dan van maandag t/m zaterdag tussen 11.00
en 16.00 uur met 023-5713888.

Veel steun voor “Troostmeisjes”
bij actie van Amnesty
Vrijwilligster Annelies met poes Streepje, 2 dagen oud.

Welzijn Bennebroek zoekt vrijwilligers
Bennebroek - Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
voorheen de SWOB, is op zoek
naar vrijwilligers die senioren
naar tijdgebonden afspraken
kunnen vervoeren. Deze groep
senioren is niet meer in staat om
van het openbaar vervoer gebruik te maken en roept de hulp
van Welzijn Bennebroek in voor
bijvoorbeeld dokters- en/of zie-

kenhuisafspraken. Wanneer u 1
of meerdere dagen per maand
beschikbaar bent om op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur
voor Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek te kunnen rijden, dan zijn zij hier zeer mee
geholpen. Als vrijwilliger rijdt u
met uw eigen auto en ontvangt
u hiervoor een vergoeding. Misschien speelt u al langer met de

gedachte om zich als vrijwilliger de komende tijd te gaan inzetten en kunt u dit voornemen
nu concreet maken. Met 1 dag
per maand of een dagdeel per
14 dagen helpt u deze stichting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek,
tel. 5845300, geopend op werkdagen van 9.00 en 11.30 uur.

Heemstede- De plaatselijke groep van Amnesty International heeft veel betrokkenheid bij het publiek ervaren tijdens de actie die op 25
juli jl. werd gevoerd voor de
troostmeisjes.
Door de voorbijgangers werden
zaterdag veel handtekeningen
gezet onder een petitie aan de
Japanse regering waarbij werd
gevraagd verantwoordelijkheid
te nemen voor het “Troostmeisjessysteem” tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ook werden door
het publiek veel kaarten gestuurd naar de nog in leven zijnde “Comfort Women”.
Uit de - vaak emotionele - reac-

ties van het publiek bleek veel
betrokkenheid met de Troostmeisjes, of Comfort Women.
Dit zijn vrouwen uit onder meer
Zuid-Korea, China en de Filippijnen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de Japanse overheid werden geronseld
en misbruikt als seksslavinnen.
Uit kampen in Indonesië werden ongeveer 300 Nederlandse
vrouwen gehaald en gedwongen te werken in de bordelen
van het Japanse leger.
Ook bleek de traditionele Amnesty-boekenkraam weer een
groot succes. Iedereen wordt
door de plaatselijke Amnesty groep hartelijk bedankt voor
zijn/haar steun.
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Voor het voetlicht...

PLUS supermarkt
gaat uitbreiden
Heemstede – Een PLUS supermarkt herkent u aan het klavertje-vier-logo. De vier blaadjes staan voor wat u in elke
PLUS supermarkt aantreft: verse producten, uitstekende kwaliteit, excellente service en veel
voordeel. Elke PLUS wordt geleid door een zelfstandig ondernemer, die baas is in zijn eigen
winkel en vrij is om op de wens
van de klant in te spelen. In de
Jan van Goyenstraat 21 is dat de
familie van der Hulst. Vanouds
bekend van de Valkenburgerlaan, waar de ouders van de huidige eigenaar een supermarkt
hadden. In de Plus organisatie is
de Plus aan de Jan van Goyenstraat de kleinste met 500 meter. Maar na vijf jaar grond, achter bloemiste Patrice en Christiaan Coiffures, verwerven, vergunningen aanvragen en wachten, plannen, wikken, wachten,
wegen en doorhakken, nu eindelijk bouwen! Na de bouwvak
gaat de eerste schop de grond
in om van kleinste supermarkt
Plus, naar groter te groeien. Voor
de klant zal het echter een grote verandering betekenen. De
winkel wordt maar liefst 60 procent groter. Met bredere paden
een breder assortiment en meer
keuze. Nog voor de feestdagen
in december kunt u in de geheel
vernieuwde winkel terecht. Het

aantal kassa`s zal gaan van drie
naar vier. Ergens in oktober kunt
u een beetje last ondervinden
van de nieuwbouw. De verbouwing speelt zich voornamelijk af
achter de huidige winkel. Wat
gewoon doorgaat is de levering
aan veel instellingen en bijvoorbeeld kinderdagverblijven die
door Plus Heemstede verzorgd
wordt met eigen gekoelde wagens. HACCP gecertificeerd, zo
heet dat gespecialiseerde vervoer dat staat voor gegarandeerd gekoeld vervoer met alle
voedselveiligheid procedures en

hygiënecodes. Plus heeft regelmatig leuke acties zoals nu tot 26
september zeer hoge kortingen
op SensaBeads. Originele sieraden van hoogwaardige Sterling Silver, de Sensabeads colors
uit echte edelstenen en passend
op vrijwel alle bekende merken.
Gewoon te sparen bij de boodschappen, bij elk tientje boodschappen krijgt u een zegel en
met vijf zegels al een hoge korting op de SensaBeads. Leuk van
uw Plus aan de Jan van Goyenstraat 21.
Ton van den Brink

Honkbal RCH Pinguïns Jeugdkamp 2009
tweede maal een succes!
Heemstede - Op zondag 5,
maandag 6 en dinsdag 7 juli 2009 stonden op het honkbalveld achter het sportcomplex
Groenendaal in Heemstede een
aantal groene legertenten. Wat
was daar nu te doen?
Het was vorig jaar dat voor
het eerst sinds heugenis weer
een jeugkamp gehouden werd
door Honk-en Softballvereniging
RCH-Pinquïns. Dit jaar werd een
vervolg daaraan gegeven en een
speciaal organistatieteam opgericht onder leiding van Jim Leijenaar en Jeremi van den Berg.
Daarnaast werden er ook 10
speciale begeleiders aangesteld
om zo de 40 kinderen een onvergetelijk 3-daags jeugdkamp
aan te bieden.
Maar wist u ook dat de vereniging al heel lang bestaat?
De softbalvereniging De Pinguïns was al op 1 september
1954 opgericht en speelde al
jaren op hetzelfde sportcomplex als de honkbalclub RCH. In
2001 ontstond de fusievereniging eerst onder de naam RCH-

Pinguïns en vanaf 2007 onder
de huidige naam MediaMonks/
RCH. Dat er veel komt kijken
om een jeugkamp te laten slagen bleek ook wel uit de vele
hulp van vrijwilligers van de lid
en niet-leden van de vereniging.
Op zondagavond kwamen de
kinderen met hun weekendtas
en sportkleding aan.
Na de introductie door het organisatieteam en begeleiders werd
er een Adventure Night in het
Groendendaalsebos gehouden.
Om 00.30 uur moest iedereen
weer veilig terug zijn in de tenten! De organistatie had speciale nachtwakers aangesteld om
een oogje in het zeil te houden.
Als de slaap niet wilde komen
waren de nachtwakers graag
bereid om deze nachtbrakertjes
enkele pittige sportoefeningen
te laten doen.
Dag twee stond in het teken van
de clinic. Wat is er mooier voor
een peanut of pupil om traning
te krijgen van een professional?
Voor de avond was er een lekkere barbecue en een superge-

zellige feestavond in de kantine
`De Kuil´!
Dag drie en tevens laatste dag
stond in het teken van zwemmen in zwembad Groenendaal.
Ook heel leuk was het onderdeel slidings die dag.
Moe van alle inspanningen kon
men genieten van een heel
spannende honkbalfilm 61* uit
2001, waarin unieke legendarische wedstrijdbeelden uit 1961
worden getoond.
Aan het eind van de middag
vond de prijsuitreiking plaats en
kreeg iedereen een leuke attentie en een persoonlijk bedankje door de organistatie. Veel vrijwilligers en sponsors zorgden
dat het een onvergetelijk kamp
werd.
Primeur dit jaar was een zeer
persoonlijke honkbalkaart met
eigen actiefoto van ieder kind.
Trots werd die dan ook in ontvangst genomen!
Interesse in honkbal gekregen?
Kijk op www.rch-pinquins.nl of
kom eens kijken op de Ringvaartlaan 2 in Heemstede.

‘Gordon’
Basistraining
Heemstede - Opvoeden is leuk,
maar soms ook lastig. Wat doe je
bijvoorbeeld als je kinderen veel
ruzie maken? Hoe zorg je dat je
kind naar je luistert? Maar ook:
hoe help je een kind dat ergens
mee zit? De kinderopvang van
Casca werkt met de Gordonmethode. Deze methode vergroot
het zelfvertrouwen van kinderen en verbetert de onderlinge
communicatie. De vaardigheden uit de Gordonmethode zijn
ook geschikt voor de opvoeding
thuis. In deze basistraining van
zes bijeenkomsten bespreken
ze en oefenen ze onder leiding
van Saskia Henderson de Gordonvaardigheden. De training
start op donderdag 3 september
van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie:
Casca BSO Mambo 8+, van der
Waalslaan 33, Heemstede. Aanmelden kan van ma t/m vrij van
9.00 tot 12.00 uur bij Casca de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede of telefonisch 023 – 5483828,
keuze 1.

Dronken jongen
valt om

Heemstede - Surveillerende
agenten zagen in de nacht van
donderdag 23 op vrijdag 24 juli
omstreeks 00.37 uur een bromfietser voor het verkeerslicht
spontaan omvallen.
De bestuurder kon niet meer
overeind komen. Na een blaastest bleek de jongen, een 16-jarige Hoofddorper, te diep in het
glaasje te hebben gekeken. In
het bureau werd de knaap overmand door misselijkheid en kon
geen tweede blaastest doen in
het politiebureau. Er werd een
bloedtest van hem afgenomen
worden om het alcholpromillage vast te kunnen stellen. De
verdachte had ook nog een zakje wiet bij zich. Daar deed hij afstand van. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De Hoofddorper is
ingesloten en de politie zet het
onderzoek vandaag voort.

‘Meer bewegen voor ouderen’

Bennebroek - Het afgelopen
seizoen hebben meer dan 50
senioren deelgenomen aan de
trainingen van Meer Bewegen
voor Ouderen. Vanaf 7 september beginnen deze lessen weer
onder leiding van gediplomeerd
docente Anneke Klant.
In Medisch Centrum de Geestgronden wordt om 9.00 uur en
om 11.00 uur conditietraining
gegeven. In de les van 10.00 uur
gaat het er wat rustiger aan toe
en kunnen veel oefeningen zit-

tend op een stoel worden gedaan. Ook het sociale aspect
wordt niet vergeten, na afloop
kunnen de deelnemers nog even
gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie. Indien
u wilt weten of Meer Bewegen
voor Ouderen ook iets is voor u,
dan kunt u op maandagochtend
7 september gratis een proefles bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek, tel. 584 53 00.
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Janneke Brinkman opent
Zomer Bloemenshow Noordwijk
Regio - Janneke Brinkman, kunstenares en columniste van
het tijdschrift Margriet, zal op woensdag 12 augustus samen met Burgemeester Groen van Noordwijk de Flora Holland
Zomer Bloemenshow officieel openen. Het evenement, dat
wordt gehouden in de historische Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen, is het resultaat van een unieke samenwerking
tussen de gemeente Noordwijk, Bloemenveiling FloraHolland,
VKC en Stichting Bloem & Zee.
Van donderdag 13 tot en met
zondag 16 augustus aanstaande
zal de kerk zijn overspoeld door
schitterende
zomerbloemen,
snijbloemen, bol- en knolgewassen en bladplanten. Verscheidene aanvoerders van bloemenveiling FloraHolland zenden hun
beste producten in. Arrangeur
Wim Siemerink en zijn team verwerken deze - in samenwerking
met een arrangeur van de veiling - in mooie arrangementen.
De kerk aan de Voorstraat is beschikbaar door de medewerking
van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse
Gemeente Noordwijk. Burgemeester Groen ondertekende de
gebruiksovereenkomst namens
de gemeente Noordwijk in aanwezigheid van bestuurslid Marjolijn van der Jagt van de Stichting Bloem & Zee. Zij is zeer verheugd dat er een mooie combinatie ontstaat in de historische
kern van Noordwijk Binnen van

de Bloemenshow en de aankomst van het Rijnsburgs Bloemencorso op zaterdagavond 15
augustus a.s.
De unieke bloemenshow is gratis te bezoeken op donderdag
van 10.00 tot 19.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur
tot 21.00 uur en op zondag van
12.00 uur tot 16.00 uur. Een bezoek op zaterdag kan uitstekend worden gecombineerd met
het aanschouwen van het Bloemencorso Leiden/Rijnsburg, dat
eindigt op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan
Zee.
De organisatie heeft op alle
dagen een toegevoegde waarde gecreëerd. Op donderdagavond vanaf 19.00 uur dienen de
bezoekers een entreeprijs te betalen van 6 euro. Dit in verband
met een optreden van organist
Bram Beekman. Hij bespeelt het
knipscheerorgel in het kader van
de Zomerserie 2009. Ook op vrij-

Wilt u ook ‘scoren’ met de oplossing en een dinercheque verdienen,
stuur dan de oplossing naar: De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Ovv: puzzel juli.

Als er onverwachts een uitvaart
is, krijgt die uiteraard prioriteit
en zal de Bloemenshow niet
worden opengesteld. Dit in verband met de kerkdiensten die
staan gepland.
dagavond is er vanaf 19.00 uur
muziek. Zaterdagavond is er van
19.00 tot 21.00 uur een sfeervol
optreden van zangeres Liesbeth
Maiburg.

Kerkdienst in

Jubilerend Haarlem Culinair ziekenhuis
Regio - De restaurants zijn in- namelijk gebleken dat bezoemiddels bekend en Haarlem
kan zich weer opmaken voor
het smakelijkste evenement
van de hoofdstad van NoordHolland, Haarlem Culinair. Op
6, 7, 8 en 9 augustus is alweer
de 15de editie van dit landelijk culinaire evenement. Ontmoeten, groeten, en natuurlijk
ook ‘Proeven’. Als extra service
tijdens deze Jubileum-editie
biedt de organisatie Stichting
Haarlem Leeft! alle restaurants
in Haarlem de mogelijkheid om
mee te doen. Uit onderzoek is

kers van Haarlem Culinair op
de drukste momenten van het
festijn ook elders in de stad
gaan eten. Alle restaurants in
het centrum genieten dan ook
mee van het succes. Dit kunnen
ze nog meer benutten doordat
bezoekers op Haarlem Culinair
de mogelijkheid hebben via internet te reserveren bij alle restaurants in de stad. De organisatie regelt dit als primeur in
samenwerking met ‘Reserve
a table’. Voor meer informatie:
www.haarlemculinair.nl

Regio - Zondag 2 augustus om
10.00 uur vindt in de kerkzaal
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en
Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De
kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant
(volg route 55).
Voorganger is ds. mevrouw P.
Renes. De zang wordt ondersteund door de cantores L. en
Th. Braak-Pedroli (avondmaalviering).
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Dichtstorten Special:
Bart Jonker

Zinsbegoocheling
Half zes
buiten is ´t licht
wachten op de lift
de deuren dicht
van zes
naar vijf
deuren gaan open
jij komt binnenlopen
als hoogtepunt
van vandaag
gaat de lift omlaag
heel even
oog in oog
gevoelens
gaan omhoog
Par-ijzer
Zonder twijfel
het meesterstuk
van Eiffel
Frankrijk
in zekere zin
rank reik
jij de hoogte in
niet zomaar
een verhaaltje
echter
une histoire...
sta zo stil
bij dit
eiffelzinnig staaltje
van ijzeren wil!
Dichtwerk
Zonnestralen raakten
mijn mijmering
zonder dromen
te wekken
Gewaad van woorden
sleept zich voort
uitgesproken
Ogen blik
Bladeren
bedekten
de nacht
en de wind
blies zacht
in mijn oor
Lichteffecten
der natuur
brachten
enige klaarheid
in het geheel
van korte duur

Sterven
Als ik sterf zingt de zee
wazen wolken in serie
volgen vrijwel gedwee
elk meeslepend mysterie
Een echo op een wolk
van erbarmelijke eeuwigheid
verzwelgt in een kolk
van verloren vergetelheid
Als ik sterf roept de zee
luister dan naar mijn lied
en zing ´t zachtjes mee
Vergeten kan ik niet
ik zwalp in de zee
van verdiept verdriet
De trap
Daar sta je dan
in Lissabon
waar je opziet
tegen een trap
met steile treden
van te voren
weet je niet
dat je je liefde
bovenaan
nimmer zult bereiken
Daar sta ik nu
in Lissabon
daar waar ik sta
kijk ik op
niet meer terug
geen treden meer
maar zie ik
de reden weer
en krijg ik
een trap na
Koffie
Kennelijk
ben jij
mij vergeten
Onze vriendschap
verbleekt
in de schaduw
van je
bekrompen ziel
Weet je nog
dat we
samen
koffie dronken?
Nu drink ik
enkel
koffie
een
bittere
nasmaak

Lekker zomeren op het nieuwe
terras van De Konijnenberg
Heemstede - Wie op vakantie
is geweest, weet het misschien
nog niet, maar Heemstede heeft
er een mooi nieuw terras bij.
Pannenkoekenrestaurant
‘De
Konijnenberg’, gelegen aan de
Herenweg, heeft een sfeervol
modern terras gekregen.
Onder de plataanboompjes is
het goed toeven op de teakhouten loungebanken met een lekker kopje koffie of een koel glas
wijn. Deze zomermaanden serveert het restaurant naast de
pannenkoeken een aantal vakantiegerechten. Lekkere salades, Griekse Mousaka, en een
wrap met gyros en tzatziki. Alles in huis dus om uw vakantiegevoel vast te houden.

1,50 euro en met de piratenbandana worden de kinderen echte piraten. Daarna lekker smullen van een piratenpannenkoek
in het restaurant.
Meer nieuws en informatie vindt
u op www.dekonijnenberg.nl,
Pannenkoekenhuis De Konijnenberg, Herenweg 33 in Heemstede, tel. 023-5848096.

Kids vakantietip!
Ook aan de kinderen wordt gedacht in De Konijnenberg. Vanaf nu is het Groenendaalse Bos
een speurtocht rijker. Een heuse
Piratenspeurtocht vanaf De Konijnenberg met allerlei spannende opdrachten door het bos. Je
kan een routeboekje kopen voor

Regiokampioenschappen
Paardensport in Hoofddorp
Regio - Jaarlijks worden in iedere provincie in Nederland de
Provinciale kampioenschappen
dressuur en springen voor paarden en pony’s georganiseerd.
Een en ander vindt plaats onder
auspiciën van de KNHS, de overkoepelende organisatie voor de
paardensport in Nederland.
De Noord-Hollandse kampioenschappen werden de afgelopen
jaren gehouden in Wieringen en
Schoorl. Dit jaar heeft de Paardensport Vereniging Haarlemmermeer het evenement binnen
weten te halen. Aan het evenement nemen jaarlijks ongeveer
650 ruiters en amazones uit de

hele provincie deel. Deze ruiters
zijn hiervoor geselecteerd binnen
de vier kringen waarin NoordHolland is opgedeeld. Er wordt
dressuur gereden en gesprongen. Per rubriek worden winnaars afgevaardigd naar de Hippiade in Ermelo. Dit zijn de landelijke kampioenschappen van
de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Wil een
evenement als dit aantrekkelijk zijn voor het publiek, dan zal
er extra aandacht geschonken
moeten worden aan de presentatie van het geheel. Dit brengt
extra kosten en inzet van vrijwilligers met zich mee. Gelukkig

heeft de Paardensport Vereniging Haarlemmermeer een groot
aantal lokale sponsors bereid gevonden het evenement te ondersteunen. De kampioenschappen
worden gehouden op 8 en 9 augustus aanstaande. Op 8 augustus vinden de ponykampioenschappen plaats, op 9 augustus het kampioenschap van de
paarden. De hele dag is er springen en dressuur. Op zondagmiddag wordt, als onderdeel van
het kampioenschap, door de 26
topdressuurruiters van NH de Kür
op muziek gehouden. (Het definitieve programma wordt in een
later stadium bekendgemaakt).
De locatie is het terrein van de
Haarlemmermeerse Bosmanege
en het Haarlemmermeerse Bos
te Hoofddorp. Het evenement is
vrij toegankelijk voor publiek.

Expositie Ruïne
van Brederode
Regio – Van 31 juli t/m 30
augustus vindt de expositie
‘Paardenkunst’ plaats bij de
Ruïne van Brederode in
Santpoort-zuid. (Velserenderlaan 2).
U kunt hier werk bewonderen van Yvonne Piller, Wim
Vaarzon Morel, Frank Letterie, Gerard Brouwer, Leo
van den Bos, Ans Zondag,
Margot Hudig en Nynke
Schepers.
Openingstijden: 10.00 tot
17.00 uur (maandag en
dinsdag gesloten). Kijk
ook op: www.hors-art.nl

Vlieger maken

Regio - In de vakantie kunnen kinderen vanaf 6 jaar
iedere vrijdagmiddag een dierenvlieger maken op Informatieboerderij Zorgvrij in Recreatieschap Spaarnwoude.
Vervolgens wordt de vlieger in het weiland uitgetest, met
een goede wind komt de vlieger wel 20 m hoog.
Het maken begint om 13.00 uur en het duurt tot 16.00
uur. De kosten zijn 5 euro. Zie ook www.spaarnwoude.nl
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Eerste deel Binnenweg feestelijk geopend
Op dinsdag 21 juli werd het deel van de Binnenweg vanaf de Zandvaartkade tot aan de
Haemstedelaan op feestelijke wijze geopend. De winkeliers kregen voor het tijdelijke ongemak in de afgelopen maanden als aardigheidje een deurmatje van de gemeente.
Wethouder Christa Kuiper overhandigde het eerste exemplaar aan Stefan Beek van meubelzaak La Residence. Verder presenteerde zij samen met Mariska Kaptein, voorzitter
van de winkeliersvereniging, het toekomstbeeld van het deel van de Binnenweg dat
momenteel onderhanden wordt genomen.
Dit jaar gaan de werkzaamheden door tot half oktober. Dan is de Binnenweg tot aan de
Julianalaan opnieuw ingericht. Begin 2010 wordt de herinrichting vanaf de Julianalaan
weer opgepakt.

Minimabeleid Heemstede

Kosten voor deelname sportclub, culturele, educatieve instelling deels vergoed
Minima in Heemstede die lid zijn van
een sportclub, culturele of educatieve
instelling kunnen hiervoor een financiële bijdrage krijgen. Er moet wel sprake
zijn van actieve deelname. De vergoeding bedraagt € 175,-- per jaar per gezinslid.

Voorbeelden
De vergoeding wordt verstrekt voor actieve
deelname aan bijvoorbeeld: sportclub, cursussen bij CASCA of Volksuniversiteit, lidmaatschap bibliotheek, volkstuin, abonnement op zwembad of zwemles, activiteiten
JeugdSportPas. Ook 'GALM-activiteiten'

komen in aanmerking. Dit is een programma met sportieve activiteiten voor mensen
van 55 tot 65 jaar.

Voor wie?
U kunt een beroep doen op deze regeling
als u in Heemstede woont en uw nettoinkomen per maand en uw vermogen niet
hoger zijn dan de bedragen in de tabel op
de volgende pagina. Overigens geldt deze
regeling ook voor inwoners van Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude
(de twee andere gemeenten waarvoor de
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
in Heemstede werkt).

Declareren
U kunt een aanvraag indienen met een
speciaal aanvraagformulier. Dit formulier
kunt u downloaden van www.iasz.nl of opvragen bij de Intergemeentelijke Afdeling
Sociale Zaken. Om de vergoeding te kunnen krijgen, moet u de kosten kunnen aantonen met betaalbewijzen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.iasz.nl. Ook
kunt u bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken terecht met uw vragen. De afdeling is geopend op werkdagen van 08.30 tot
13.00 uur en is bereikbaar op tel. (023) 548 58 68.

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding
Leefsituatie:

Tot 65 jaar:

65 jaar of ouder:

Alleenstaande

€ 939,-- en max. € 5.455,-vermogen*

€ 1.030,-- en max. € 5.455,-vermogen*

Alleenstaande ouder

€ 1.207,-- en max.
€ 10.910,-- vermogen*

€ 1.296,-- en max.
€ 10.910,-- vermogen*

Echtpaar/samenwonenden

€ 1.342,-- en max.
€ 10.910,-- vermogen*

€ 1.414,-- en max.
€ 10.910,-- vermogen*

H E E M S T E D E

Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg
- Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).
Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.
Tot ongeveer 14 augustus 2009 is de Binnenweg tussen de Iepenlaan en Berkenlaan
afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen over
loopschotten langs het werkgebied.
- Op de kruising Binnenweg/Iepenlaan/Berkenlaan wordt een deel van de riolering
vervangen. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer begin augustus 2009.

Bouwplannen

J U L I

2009.044

het plaatsen van een erfafscheiding

2009.051

het plaatsen van een erfafscheiding

2 0 0 9

- Burgemeester van
Lennepweg 5
- Burgemeester van
Lennepweg 8

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

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 24 juli 2009)
het plaatsen van reclame
het plaatsen van een berging

- Zandvoortselaan 160
- Koediefslaan 39

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 24 juli 2009)
2009.127

het veranderen van een vlonder en aanbrengen - Ooievaarlaan 5
damwand t.b.v. grondkering

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 24 juli 2009)
en vrijstelling bestemmingsplan
2008.112

het bouwen van een melkvee / potstal

- Cruquiusweg naast
rioolwaterzuivering kadastraal bekend A 9910

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 24 juli 2009)
en ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)
2009.106

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het
project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

2 9

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 24 juli 2009)
en ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)

2009.126
2009.131

* vermogen = uw bezittingen min uw schulden

-

het uitbreiden van een woonhuis

- Raadhuisstraat 1

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

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.125

uitbreiden woonhuis

- Dinkellaan 2

Aanvragen bouwvergunning
2009.162
2009.163

2009.164
2009.165
2009.166
2009.167
2009.168
2009.169
2009.170

2009.171
2009.172

het vernieuwen van kozijnen in de keuken
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak en vergroten dakkapel op het
achtergeveldakvlak
het plaatsen van een beweegbare
balkon/serreafsluiting
het plaatsen van een beweegbare
balkon/serreafsluiting
het verbouwen van een winkelruimte tot een
Wellness Center
het plaatsen van een kinderspeelhuis
het vergroten van een garage
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis,
veranderen garage naar een gedeeltelijk
garage en overdekte veranda en ombouwen
carport naar een af te sluiten ruimte
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
het vernieuwen van de voorpui

- Valkenburgerplein 1-1
- Prof. Asserlaan 19

- Provinciënlaan 2D
- Provinciënlaan 2F
- Raadhuisstraat 19-21
- Jacob van Ruisdaellaan 8
- Alberdingk Thijmlaan 28
- Alberdingk Thijmlaan 28
- Meer en Boslaan 7

- E. van Slogterenlaan 6
- Binnenweg 52

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

Het verzoek ligt vanaf 30 juli 2009 gedurende 6 weken op maandag op en met donderdag
van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Starten voorbereidingsprocedure monumentenvergunning
2009.134

gevelwijziging en inpandige verbouwing

- Wilhelminaplein 2

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt vanaf 30 juli 2009
gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het
raadhuis op het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar
maken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Gratis het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl
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Handhavingsactie gezonken vaartuig
E. van Slogterenlaan/achterzijde J. Dixlaan
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van bestuursdwang een vrijwel compleet gezonken
vaartuig gelegen in het water nabij het
woonwagenkamp aan de E. van
Slogterenlaan respectievelijk aan de
achterzijde van de woningen aan de
J. Dixlaan te lichten.
Op grond van artikel 17 Verordening op het
gebruik van openbare havens en
binnenwateren is de gezagvoerder, reder
of eigenaar van een gezonken vaartuig
verplicht om onmiddellijk na het zinken van
het vaartuig daarvan kennis te geven aan
burgemeester en wethouders of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van
politie. De gezagvoerder, reder of eigenaar
dient ervoor te zorgen dat het gezonken
vaartuig binnen de door burgemeester en
wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading
is verwijderd en daarna het wrak is gelicht.
Het vaartuig is een groene stalen roeiboot met rode bies en afgedekt met een

groen dekzeil met blauwe rand. De eigenaar van het vaartuig is onbekend.
De eigenaar van dit vaartuig wordt opgeroepen het vaartuig vóór uiterlijk 12
augustus 2009 te verwijderen respectievelijk weer in volledige, en permanent, drijvende staat te brengen en te houden.
Indien het vaartuig op 13 augustus 2009
niet is verwijderd respectievelijk weer in
volledige, en permanent, drijvende staat is
gebracht, wordt het vaartuig in opdracht
van burgemeester en wethouders gelicht
op kosten van de eigenaar. Het vaartuig
wordt voor een periode van 13 weken opgeslagen. Binnen deze periode kan de
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen
onder betaling van de gemaakte kosten.
Als het vaartuig niet wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders dit vaartuig verkopen respectievelijk vernietigen.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede, tel. (023) 548 56 30.

Wet kinderopvang
Ingevolge art. 46 van de Wet kinderopvang hebben burgemeester en wethouders op 21
juli jl. opgenomen in het Kinderopvangregister van de gemeente Heemstede:
- de buitenschoolse opvangvoorziening Bambino, gevestigd Overijssellaan 309 te
Heemstede. De registratie heeft plaatsgevonden onder nr. 09/23. De houder is voornemens de exploitatie van de voorziening aan te vangen op 17 augustus a.s.
- de buitenschoolse opvangvoorziening Les Petits, gevestigd Cruquiusweg 39d te
Heemstede. De registratie heeft plaatsgevonden onder nr. 09/24.
De houder is voornemens de exploitatie van de voorziening aan te vangen op
1 augustus a.s.
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Incidentele subsidies preventief jeugdbeleid en
sociale participatie gehandicapten
Op grond van de 'Verordening incidentele
subsidies preventief jeugdbeleid en sociale participatie gehandicapten' kunnen instellingen een subsidieaanvraag indienen
voor een activiteit op het gebied van het
preventieve jeugdbeleid of een activiteit
die de sociale participatie van gehandicapten bevordert. Voor deze activiteiten is
in 2009 in totaal maximaal een bedrag van
€ 20.000,-- (subsidieplafond) beschikbaar.
U kunt tot uiterlijk 15 september 2009
een subsidieverzoek indienen voor activiteiten die binnen de genoemde verordening vallen. Indien het beschikbare budget
onvoldoende is om alle aanvragen te
honoreren, zal een afweging worden
gemaakt. Hierbij wordt onder andere
gekeken naar een evenwichtige verdeling
tussen de subsidieverstrekking voor acti-

viteiten gericht op het preventieve jeugdbeleid enerzijds en activiteiten gericht op
de sociale participatie van gehandicapten
anderzijds.
De verstrekking van de subsidie zal
plaatsvinden in november 2009, de uitvoering van de activiteiten mag uiterlijk in
2010 plaatsvinden.
Een aanvraagformulier voor een incidentele subsidie in het kader van de
'Verordening incidentele subsidies preventief jeugdbeleid en sociale participatie
gehandicapten' is beschikbaar via de
website van de gemeente Heemstede
(www.Heemstede.nl). Ook de verordening
is via de website te downloaden. Voor
nadere informatie over dit onderwerp
kunt u zich wenden tot de gemeente,
afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer
(023) 548 57 86.

Beleidsregels heffing en invordering gemeentelijke
belastingen en uitvoering Wet WOZ van de
gemeente Heemstede 2009
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Heemstede hebben in hun
vergadering van 30 juni 2009 de
Beleidsregels heffing en invordering
gemeentelijke belastingen en uitvoering
Wet WOZ van de gemeente Heemstede
2009 vastgesteld. Het besluit treedt in
werking met ingang van de dag na die van
de bekendmaking.

Meer informatie
Wanneer u meer wilt weten dan kunt u

contact
opnemen
met
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, telefoon
(023) 512 60 23. De beleidsregels kunt u
inzien in het raadhuis van de gemeente
Heemstede aan het Raadhuisplein 1 of
bij Gemeentebelastingen Kennemerland
Zuid aan de Bennebroekerlaan 5 te
Bennebroek.
Bij de gemeente Heemstede kunnen afschriften van de beleidsregels tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 6 augustus
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen een verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een
berging met luifel aan de Achterweg 28
- openbaar 20.30 uur bezwaar tegen een toegekende subsidie over het jaar 2009
- openbaar 21.00 uur bezwaar tegen een verleende samenvoegingsvergunning Provinciënwijk
- openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, telefoon
(023) 548 56 07.

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders
Heemstede 2009
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Heemstede hebben in hun vergadering van 2 juni 2009 het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede
2009 vastgesteld. Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2009.

Meer informatie
Wanneer u meer wilt weten dan kunt u
contact
opnemen
met
Gemeente-

belastingen Kennemerland Zuid, telefoon
(023) 512 60 21. Het aanwijzingsbesluit kunt u inzien in het raadhuis van
de gemeente Heemstede aan het
Raadhuisplein 1 of bij Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid aan de
Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.
Bij de gemeente Heemstede kunnen afschriften van het aanwijzingsbesluit tegen
betaling van leges worden aangevraagd.
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genoemd vaartuig zich niet binnen 14
dagen na deze publicatie heeft gemeld bij
bureau Handhaving noch met zijn vaartuig
uit Heemstede is vertrokken, zullen
burgemeester en wethouders bestuursdwang toepassen en het vaartuig
laten verwijderen. Het vaartuig kan dan
worden weggesleept en voor een periode
van 13 weken worden opgeslagen bij de
bewaarhaven te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn vaartuig binnen die
periode terugontvangen na betaling
van de kosten die zijn gemoeid met
de uitoefening van de bestuursdwang.
Indien het vaartuig niet wordt opgehaald
binnen bovengenoemde periode dan
zullen burgemeester en wethouders
overwegen om het vaartuig openbaar te
verkopen.

Invalidenwagen op het parkeerterrein
aan de Zeelandlaan
Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van het bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede is op het parkeerterrein aan de Zeelandlaan een invalidenwagen zonder rechter achterwiel aangetroffen.
Het betreft een rood voertuig met kenteken
MSD375.
Op grond van artikel 5.1.3 van de Algemene
plaatselijke verordening is het verboden
een voertuig langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren waarmede als gevolg van een eenvoudig te verhelpen gebrek niet kan worden gereden.
Tevens is het op grond van artikel 5.1.4 van
de Algemene plaatselijke verordening verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud én tevens
in een kennelijk verwaarloosde toestand

verkeert, op de weg te plaatsen of te hebben.
De eigenaar van dit voertuig krijgt tot en
met woensdag 12 augustus 2009 de gelegenheid om het voertuig te verwijderen. Is
op de genoemde datum het voertuig niet
van de weg verwijderd, dan zal het college
van burgemeester en wethouders het voertuig door middel van bestuursdwang laten
verwijderen. De invalidenwagen wordt dan
voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten van de
verwijdering en de opslag kan de eigenaar
het voertuig binnen deze periode weer
terug krijgen.
Voor vragen, kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren van het bureau Handhaving,
telefoon (023) 548 56 30.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur.
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Verkeersbesluiten

Vaartuig, genaamd Mystic, zonder melding
in gemeentelijke haven
Op grond van artikel 8, eerste lid, van de
Verordening op het gebruik van openbare
havens en binnenwateren moet de
gezagvoerder van een vaartuig waarmede ligplaats wordt genomen in
de gemeentelijke haven de aankomst
van zijn vaartuig binnen 24 uur melden
aan burgemeester en wethouders.
De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt dringend verzocht zich per direct
te melden bij bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede op telefoonnummer
(023) 548 56 30:
- witte boot met rood dekzeil en grijs voordek, genaamd Mystic, gelegen in de
gemeentelijke haven aan de zijde van de
Havenstraat, vrijwel op de hoek met de
Kanaalweg.
Indien de gezagvoerder van boven-

-

- Het aanwijzen van een parkeerplaats
nabij de woning Cruquiusweg 70 II als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster.
(Verzonden 21 juli 2009).
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij
de flat Brabantlaan 150 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve
van de bewoonster. (Verzonden 24 juli
2009).
De besluiten liggen vanaf 30 juli 2009 zes

weken ter inzage.
U kunt tegen de besluiten bezwaar maken.
Door het indienen van een bezwaar wordt
dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de
rechtbank, sector bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het
indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening moeten griffierechten worden
betaald.

Auto met Pools kenteken op Roemer Visscherplein
Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van het bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede is op het parkeerterrein aan het Roemer Visscherplein een
auto met 3 lekke banden aangetroffen. Het
betreft een grijze Volkswagen Golf
Pasadena met Pools kenteken FZA 97 XV.
Op grond van artikel 5.1.3 van de Algemene
plaatselijke verordening is het verboden
een voertuig langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren
waarmede als gevolg van een eenvoudig
te verhelpen gebrek niet kan worden gereden.
Tevens staat het voertuig gedeeltelijk op
de laad- en loshaven.

De betreffende auto is, mede in verband
met de veiligheid, met toepassing van
bestuursdwang verwijderd en opgeslagen.
De auto kan door de eigenaar binnen 13
weken na 30 juli 2009 worden opgehaald
tegen betaling van de verwijderings- en opslagkosten.
Indien de auto binnen de termijn van 13
weken niet wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders overwegen de auto
openbaar te verkopen dan wel te vernietigen.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede op telefoonnummer
(023) 548 56 30.

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum,
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden
overlegd.

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

