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‘Cashen’ op 
Glipperdreef
Heemstede - Voor de politie 
was het afgelopen woensdag, 28 
juli, ‘cashen’ op de Glipperdreef. 
Anders gezegd: binnen no-time 
werden 42 bestuurders gesig-
naleerd die daar te hard reden. 
Hen wacht een boete. Agenten 
hielden de snelheidscontrole 
tussen 14.00 en 15.40 uur. In to-
taal passeerden 315 voertuigen 
de controlepost. Je mag 50 op 
de Glipperdreef, maar een der 
automobilisten presteerde het 
om 70 km per uur te rijden. Dat 
gaat geld kosten...
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Tuinenwedstrijd met De Oosteinde

Zwembad tussen de 
hosta’s en hortensia’s
Heemstede - “Bijgaand een fo-
to van onze tuin in Heemstede, 
een groene oase in de drukke 
Randstad”, geeft mevrouw An-
nelie Brummer uit de Lorenzt-
laan aan in de gestuurde tekst 
bij haar foto.
Na mijn werk maakt zij altijd een 
rondje door de tuin om uitge-
bloeide bloemen of onkruid uit 
de borders te trekken, een mo-
ment van rust, vindt ze. In de zo-

mer is het een feest om ’s och-
tends te ontbijten op het terras 
met het gekwetter van de vo-
gels op de achtergrond, “ik kan 
dan echt genieten van dit mooie, 
groene uitzicht. Het is voor een 
deel ‘andermans groen’, dus 
daar hoef ik niets aan te doen.” 
Annelie is zelfs gezegend met 
een heus zwembad in de tuin. 
“Met warm weer is het heerlijk 
toeven in het zwembad tussen 

alle hosta’s en hortensia’s. Ieder 
jaar plant ik wat aan en haal ik 
wat weg, om er een nog mooi-
er geheel van te maken, puur op 
gevoel!” Een mooi plaatje, dat 
van Annelie Brummer. 
De tuinenwedstrijd wordt ge-
sponsord door Tuincentrum De 
Oosteinde. Wilt u ook kansma-
ken op de ‘mooiste tuin’? Stuur 
uw foto, tekst en adresgegevens 
naar: redactie@heemsteder.nl

Heemstede - “Triest om te 
lezen over het overlijden van 
Corrien Visser. Ik keek altijd 
uit naar die leuke foto’s en de 
tekstjes daarbij”, vertelt me-
vrouw Hilma Ex uit Vogelen-
zang in een mailtje aan deze 
krant. “We missen het nu al”, 
gaat ze verder. “Daar ik ook 
graag struin in de Amsterdam-
se Waterleidingduinen, de gro-

te achtertuin van o.a. Heem-
stede, bijgaand een recent ge-
nomen foto van een mooie ge-
le rups. Ik denk dat het de rups 
is van een nachtvlinder, die zijn 
meestal erg behaard.
Wellicht dat één van de lezers 
het juiste antwoord kan ge-
ven?
redactie@heemsteder.nl of 
0297-368671.

Bennebroek - Hooien in 
Spaarnwouderveen, wilgen 
knotten langs het Spaarne in 
Haarlem of snoeien in het Ben-

nebroekse bos... IVN Zuid-Ken-
nemerland houdt diverse na-
tuurwerkdagen voor enthousi-
astelingen die het prettig vinden 

Nieuw seizoen natuurwerkdagen
in de natuur te werken. Het nieu-
we seizoen komt er weer aan! In-
fo? www.ivn.nl/zuidkennemer-
land of. 023-5351239.

Op een gestolen 
brommer...
Regio - Tijdens een verkeers-
controle die de politie zondag 1 
augustus op de Zandvoortselaan 
hield, kwam rond 20.45 uur een 
bromfietser zonder helm voor-
bij. De man (20, Haarlem) is aan-
gehouden en kon zich niet le-
gitimeren. Hij bleek te rijden op 
een gestolen brommer, die door 
de politie in beslag is genomen. 
Vervolgens is de Haarlemmer is 
aangehouden en meegenomen 
naar het bureau, waar proces-
verbaal is opgemaakt.

Welke rups is dit?
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Jeugdige 
vernielers 
in de kraag 

gevat
Heemstede/Haarlem – Een 
oplettende getuige meld-
de de politie dinsdagnacht 
28 juli rond 01.00 uur dat 
twee jongens op de Leidse-
vaart vernielingen pleegden. 
De knapen hadden aange-
meerde bootjes losgemaakt 
en een bloembak op een ge-
parkeerd staande auto ge-
gooid. De straatschenders 
waren weggefietst maar wer-
den na een zoekactie door 
agenten gevonden op de He-
renweg in Heemstede. Ze zijn 
aangehouden en meegeno-
men naar het bureau. Het 
gaat om een 17-jarige jongen 
uit Heemstede en een jaarge-
noot uit Haarlem. Ze worden 
er ook van verdacht een ruit 
van een woning aan de Wa-
genweg te hebben vernield 
en zijn ingesloten. Tegen de 
heren wordt proces-verbaal 
opgemaakt. 
 

De Luifel, een theater 
waar je ook kunt eten
Heemstede - Liefhebbers van 
een goede, gezonde maaltijd 
kunnen in de foyer van Casca, in 
Eethuis de Luifel gezellig samen 
eten. Van maandag t/m vrijdag 
wordt een heerlijke 
3-gangenmaaltijd geserveerd, 
vers bereid door eigen koks. 
Nieuw: de openingstijden zijn 
verruimd: vanaf 17.15 tot 18.30 
uur kunt u aan tafel. Reserve-
ren kan tot uiterlijk 10.00 uur op 
de dag zelf. De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen waar-
voor u reserveert. Bent u alleen 
dan zoeken wij voor u, als u dat 
wilt, een geschikte tafelgenoot. 
Wie dat wil kan vooraf een ape-
ritief komen drinken. 

Het diner kost 10,00 euro, 65-
plussers betalen 9,00 euro en 
kinderen t/m 12 jaar: 7,25 euro. 
De bar in de foyer is trouwens 
vanaf  24 augustus weer de he-
le dag open voor een kopje kof-
fie of een drankje.
U kunt op dinsdag, woensdag 
en donderdag vanaf die datum 
tussen 12.00-13.15 uur terecht 
voor een lekkere lunch. 

Er zijn allerlei warme en koude 
gerechten, zoals soep,  uitsmij-
ters, tosti’s, broodje gezond, sa-
lades enz. En er is iedere week 
een andere aanbieding. Voor de 
lunch hoeft u niet te reserveren.
Eethuis de Luifel is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Meer informatie 
en het weekmenu vindt u op  
www.casca.nl. 

Verschijnt woensdag
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Enthousiaste 
bridgers bij HBC 
‘de Toekomst
Heemstede - Woensdag 29 
september 2010 gaat Bridgeclub 
HBC ‘de Toekomst’, bij voldoende 
deelname, weer starten met een 
cursus bridge voor beginners. 
Velen zijn u al voorgegaan en 
degene die bij HBC het spel heb-
ben geleerd zijn nu enthousiaste 
bridgers; u bent gewaarschuwd, 
zij zijn redelijk verslaafd.
Erg belangrijk voor beginners 
is dat zij vanaf het begin dui-
delijk en goed les krijgen. Wil-
lem Labrouche is de vaste leraar 
en  100% van zijn leerlingen zijn 
niets dan lovend over zijn manier 
van lesgeven. 
De lessen vinden plaats 
op woensdagavond op het 
H.B.C.terrein aan de Cruquius-
weg. Kosten voor 12 lessen be-
dragen 80 euro, incl basismateri-
aal. Aarzel niet langer en pak de 
telefoon, ook als u al kunt brid-
gen en op een club wilt gaan 
spelen, maar eerst ‘n keertje het 
sfeertje wilt proeven.
Bij H.B.C. Bridgeclub ‘De Toe-
komst’ bridgen, dat is pas echt 
gezellig.
Alle informatie kunt U krijgen bij: 
Anneke Assendelft
tel. 06-51262628. E-mail: 
anrut@quicknet.nl

Vrouwennetwerk bijna 95!
NVVH Vrouwen fietsen 

de ‘Erfgooiersroute’  
Heemstede - De laatste zo-
mermaand is aangebroken. In 
september begint het nieuwe 
seizoen van NVVH-Vrouwen-
netwerk Heemstede.

Kent u de vereniging nog niet, 
kom dan gerust kennismaken 
onder het genot van een lek-
ker kopje koffie. Er is altijd ie-
mand van het bestuur aanwe-
zig om u het één en ander te 

vertellen over deze vrouwen-
vereniging, die volgend jaar 95 
jaar bestaat.
De fietsclub heeft op 18 au-
gustus een fietsroute gepland 
in Hilversum, de Erfgooiersrou-
te, ongeveer 40 km. Vertrekk is 
met de trein van 09.06 uur. (in-
formatie? tel. 5337737)
Meer informatie over deze ac-
tieve 55+ vrouwenvereniging: 
023-5477486.
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‘Hoe word ik een schat?’
Flirtcoach geeft workshop
Regio - In haar boek Hoe word ik een schat? (2009) breekt An-
gelique van ‘t Riet een lans voor flirten. Privé, maar vooral ook 
op de werkvloer. Het bezorgde haar de status van Nederlands 
eerste flirtcoach. Zij verzorgt in de bibliotheek aan de Gasthuis-
straat Haarlem op dinsdag 14 september een workshop.
Bij ‘flirten’ wordt vaak gedacht aan een oppervlakkig toneelspel-
letje met seksuele (bij)bedoelingen. Dat is een misvatting. Flir-
ten is het geven van positieve aandacht aan je gesprekspartner. 
Het verkleint de gevoelsafstand tussen jou en anderen. Er ont-
staat een open, vertrouwelijke sfeer. Flirten heeft met spirituali-
teit gemeen dat het mensen helpt om zich te verbinden met an-
dere mensen en om in hun kracht te komen en blijven. 
Het boek Hoe word ik een schat is voor 14,95 euro verkrijgbaar 
bij Ananda en tijdens de workshop. 
Tijd: 20.00 - circa 22.00 uur (zaal open 19.30 uur). Toegangs-
prijs (in de voorverkoop): 10,- euro. Aan de zaal (indien niet 
uitverkocht): 12,50 euro. Verkrijgbaar in de winkel of via  
www.ananda.nl

“Heemstede heeft er een 
nieuwe Heerlijkheid bij”
Nieuwe Heerlijkheid.
Twee weken geleden zijn mijn 
man en ik voor het eerst naar het 
nieuwe stukje natuur geweest, 
naast de reiniging aan de Cruqui-
usweg. Het was nog even zoeken 
want er stond geen bord, maar 
nu, een week later, stond er dui-
delijk ‘ Park Meermond’. De eer-
ste keer gingen we op de fiets, 
maar dat was voor ons geen suc-
ces. Dus nu te voet. We waren 
de enige wandelaars en het was 
er zo stil, je hoorde alleen de in-
secten zoemen. En overal om 
ons heen volop bloeiende wilde 
flora, pas geplante wilgjes en el-
zen, fluitende vogels en buitelen-
de vlinders. We hadden het ge-
voel even de enige mensen op de 
wereld te zijn. 

Bij een hoger deel was een 
prachtig uitzicht richting Haar-
lem en over het Spaarne. Het 
was warm en nergens schaduw 
of een bankje. Ik heb gelezen dat 

geen bankje bewust is maar wij 
hadden heel graag van dat mooie 
uitzicht even zittend willen genie-
ten. 
Verder lopend kwamen we in 
het polderlandschap terecht met 
koeien, slootjes en stinksigaren. 
Ik was ineens weer terug in mijn 
jeugd en rook nog de stank van 
zo’n smeulende ‘ sigaar’.

Aan het einde van de route kwa-
men we uit bij Hageveld en het 
industrieterrein. Geen leuke af-
sluiting vonden we dus volgen-
de keer nemen we dezelfde rou-
te terug. Want dat er een volgen-
de keer komt is zeker. Wij zijn van 
plan dat nieuwe stukje natuur een 
beetje te volgen, want waar krijg 
je nog zo’n kans? Hier dus, in ons 
eigen Heemstede. Ja, voor na-
tuurliefhebbers heeft Heemstede 
er een nieuwe Heerlijkheid bij.

Marisca van der Eem, Eem-
laan 18, Heemstede

Pro-Rail geeft 
niet thuis
Fietsenstalling 
zonder ‘dak’ 
Heemstede - De nieuwe fiet-
senstallingen bij het NS-station 
worden, anders dan in de Heem-
steder van 21 juli stond vermeld, 
niet overkapt. De bestaande stal-
lingen zijn wel overdekt; sinds 
jaar en dag kunnen treinreizigers 
na een dag regenval gewoon op 
een droog zadel naar huis. Waar-
om de nieuwe fietsparkeerplaat-
sen zonder dak worden uitge-
voerd is niet duidelijk. De ge-
meente bevestigt dat het om 
open stallingen gaat, maar geeft 
aan dat uitvoerder Pro-Rail weet 
waaròm de tweewielers dakloos 
zullen staan. Pro-Rail is een gro-
te, bekende organisatie met een 
professionele werkwijze. Zou je 
denken... want de redactie van 
de Heemsteder ving bot. Op 
de vorige week gestuurde mail 
kwam geen enkel antwoord. Dan 
de telefoon maar. Gevraagd naar 
het waarom van de nieuwe dak-
loze fietsenstallingen, antwoordt 
een perswoordvoerder netjes dat 
‘de Heemsteder’ teruggebeld zal 
worden. Dat moet nog (na een 
week) gebeuren.
Zal het een kostenoverweging 
zijn geweest? Of moeten we zelf 
maar zorgen dat het zadel droog-
blijft? Wie het weet mag het zeg-
gen. 

Calorieën 
verbranden 
met Casca
Heemstede - Heeft u al enige 
ervaring met Nordic Walking? En 
vindt u het prettig om met an-
deren te lopen of eventueel nog 
aanwijzingen te krijgen? Dan is 
deze wandelgroep van Casca 
ideaal voor u. Met enthousiaste 
begeleiding loopt u met elkaar 
lekker in de duinen en werkt 
op een ontspannen manier in 
de buitenlucht aan uw condi-
tie. Door het wandelen met stok-
ken – de poles – worden uithou-
dingsvermogen en mogelijkhe-
den vergroot. De poles ontlasten 
uw nek, schouders en knieën. 
Ook worden met Nordic Walking 
heel veel calorieën verbrand. Op 
woensdag vindt het Nordic Wal-
ken plaats van 9.30 tot 10.30 uur 
met begeleiding van docent Ad 
Ulijn. Vertrekpunt is bij ‘t Pan-
neland in Vogelenzang. Bij vol-
doende deelname worden er 2 
groepen gemaakt: één voor de 
rustige en één voor de snelle lo-
pers. Wilt u zeker weten dat de 
groep vertrekt, bel dan van te-
voren even naar Casca. Komt u 
voor het eerst, meld u dan even 
telefonisch aan: 023-548 38 28-
1. Kosten per keer: 5,- euro (be-
talen aan begeleider). Een 6 
strippenkaart (geldig 8 weken) 
kost 25 euro. 

Geen eenvoudige 
oversteek met pontje
Het is nu al een paar maan-
den open, het nieuwe natuur-
pad van Heemstede. Als je van-
uit het noorden begint voert dat 
pad je eerst over de hoge brug 
over het Heemsteeds kanaal en 
achterlangs een van de mooiste 
scholen van Nederland. Het Col-
lege Hageveld met zijn prach-
tige gebouwen. Door het bos 
waarin je tal van vogels kunt 
spotten, met langs het slootje 
als hoogtepunt een ijsvogeltje.                                                                   
Na het bos de weilanden in. 
Langs sloten die barsten van de 
het leven, waarvan de watervo-
gels dankbaar gebruik maken. 
Met klaphekken door de wei 
met koeien. Op de achtergrond 
de weidevogels wandelen we 
naar de oevers van het Spaarne. 
Hier begint de nieuwe aanplant 
van o.a wilgenbomen, waaraan 
je nu al kunt zien hoe mooi dat 
over een aantal jaren zal zijn als 
alles zich gesetteld heeft. Daar-
na het nieuwe parkje op de in-
gepakte voormalige vuilnisbelt.  
Ook hier kun je met een beet-
je voorstellingsvermogen al zien 
hoe mooi dat over een aantal ja-
ren zal zijn. We vervolgen on-
ze weg langs het Spaarne naar 
de provinciale weg die nu nog 
even moet worden overgesto-
ken, maar waar zeer binnenkort 
een tunneltje onder de weg zal 
komen.

Een stukje langs de ringvaart 
en dan het sluitstuk, het ‘Oude 
Slot’. Maar... In deze wandeling 
zit een nog niet gememoreerd 
obstakeltje. De oversteek van de 
woonbotenhaven met het nieuw 
aangelegde pontje. Je zou toch 
denken dat voor deze prachtige 
route, waarvan men van te voren 
kan aannemen dat veel oudere 
mensen er gebruik van gaan 
maken een lichte en eenvoudige 
oversteek bedacht zou worden. 
Dit pontje is echter door een 
techneut van achter een bureau 
bedacht met weinig realiteitszin                                                                       
Als je pech hebt en het pontje 
ligt aan de overkant, dan ben 
je een kwartier bezig het eerst 
naar je toe te draaien om daar-
na de overkant te bereiken.                                                                                           
Nu zal u zeggen, nou dat is toch 
niet zo erg? Oudere mensen 
hebben meestal toch alle tijd!
Helaas er is ook nogal wat con-
ditie en spierkracht voor nodig 
om een en ander voor elkaar te 
krijgen. De meeste mensen van 
boven de 65 lukt dit niet of nau-
welijks.  Laten we hopen dat de 
gemeente hiervoor op den duur 
een oplossing heeft, anders zal 
deze prachtige wandeling voor 
een hoop mensen niet zijn weg-
gelegd.                                                                        
Felix Spee              
Mozartkade 1
2102 XH Heemstede

Bridge thema avonden HBC
Heemstede - Bridgevereniging 
HBC houdt ter voorbereiding 
van het nieuwe seizoen thema 
avonden voor gevorderden en 
bij voldoende deelname opfris 
avonden voor beginners. Leden 
en niet-leden zijn welkom.
Speeldata (woensdagavond): 
4 –11 – 18 en 25 augustus aan-
vang 20.00 uur. Kosten: 5.00 eu-
ro per avond.

U kunt ook aangeven welke the-
ma’s u graag behandeld ziet 
worden, Met uw wensen wordt 
zoveel mogelijk rekening ge-
houden.
De thema’s staan los van elkaar 
dus je kunt je voor iedere avond 
apart opgeven door te bellen 
naar:  06-48703326 of een email 
te sturen naar: anrut@quicknet.
nl

INGEZONDEN

INGEZONDEN



pagina 6 de Heemsteder - 4 augustus 2010

Zaterdag open dag
Sfeer proeven bij 
Serviceflat Kinheim
Haarlem-Zuid - Op zaterdag 
7 augustus a.s. houdt Service-
flat Kinheim Open Huis. Tussen 
11.00 en 14.00 uur zijn belang-
stellenden van harte welkom. 
Naast bezichtiging van vrijgeko-
men appartementen is het ook 
mogelijk een kopje koffie of thee 
te nuttigen in de recreatiezaal. 

Rondleiding
Diverse twee- en driekamerap-
partementen doen mee met de-
ze regionale open huizendag 
van NVM makelaars.
Een aantal enthousiaste bewo-
ners geeft desgewenst aan seri-
euze belangstellenden een rond-
leiding in de algemene ruim-
ten en de tuin. Ook is het mo-
gelijk om naast de vrijgekomen 
appartementen eens een kijkje 
te nemen in een paar bewoon-
de en gemoderniseerde appar-
tementen.

Vereniging van Eigenaars
Tijdens de op 30 juli jl. gehouden 
ledenvergadering van Vereni-
ging Serviceflat Kinheim hebben 
de bewoners besloten om een 
Vereniging van Eigenaars op te 
richten. Nieuwe eigenaar/bewo-
ners verwerven dan het appar-
tementsrecht in plaats van het 
lidmaatschapsrecht zoals dat nu 
nog het geval is. Dit maakt het 
voortaan ook mogelijk om hypo-
theek te nemen. Vaak wachten 
kandidaten voor een serviceflat 
nu nog tot zij hun huis verkocht 

hebben, terwijl ze heel graag al 
zouden willen verhuizen.

Flexibele servicekosten
Ook is de stap gezet om binnen 
afzienbare tijd te komen tot ver-
laging van de servicekosten. Een 
gedeelte van de servicekosten is 
vast, dat zal altijd door de be-
woners moeten worden betaald. 
Een ander deel wordt flexibel: 
als je van bepaalde diensten 
geen gebruik maakt, betaal je er 
ook niet voor. Hiermee komt ser-
viceflat Kinheim meer tegemoet 
aan de wooneisen van moderne 
ouderen.

Een gezellige en mooie plek
Serviceflat Kinheim is al ruim 
veertig jaar een gezellige en 
mooie plek om te wonen, met 
respect voor ieders privacy. 
De serviceflat is gelegen aan 
de Zandvoorter Allee 40 op de 
grens van Haarlem met Heem-
stede, vlak bij de Westelijke 
Randweg en de Wagenweg. 
In de herfst- en wintermaanden 
vinden diverse activiteiten plaats 
die veelal door de bewoners zelf 
worden georganiseerd. In de zo-
mermaanden spelen veel bewo-
ners jeu de boules in de heerlijke 
tuin. Als het a.s. zaterdag mooi 
weer is, geven zij hier graag een 
demonstratie van! 
Kinheim vindt u aan de Zand-
voorter Allee 40,  Haarlem. Tel. 
023-5285505
www.serviceflat-kinheim.nl

Omzetverlies door (te) grootschalig 
festival op het Wilhelminaplein

Vorig jaar is er een enquête 
gehouden onder de bewoners 
van het Wilhelminaplein over 
de toekomst van dit plein, het 
oude stadshart van Heemste-
de. Uit de uitkomsten van de 
enquête kwam nadrukkelijk 
naar voren dat de meeste be-
woners het op prijs stellen het 
plein meer onder de aandacht 
te brengen van de Heemsteed-
se bevolking.
In het verleden was het jaren 
de gewoonte er een kermis op 
te organiseren waar veel pu-
bliek op af kwam, wat de aan-
wezige middenstand uiteraard 
ten goede kwam. Na het ver-
dwijnen van de kermis bleek er 
geen passend alternatief voor-
handen  en met de sterke aan-
dacht die de Raadhuisstraat en 
Binnenweg de jaren er op vol-
gend kregen, raakte het Wil-
helminaplein in het vergeet-
boek.
De vorig jaar gehouden enquê-
te maakte dan ook verrassend 
veel los, en wij als ondernemers 
waren blij met de plannen die 
gemaakt werden de aandacht 
weer op ons gericht te krijgen. 
Tenslotte vinden wij het Wil-
helminaplein het mooiste plein 
van Heemstede en weten veel 
Heemstedenaren dat nog niet. 

De plannen die vervolgens ge-
maakt zijn om ons plein ge-
schikt te maken voor diverse 
manifestaties en trekpleister 
voor ontspanning bleken ook 
politiek aan te slaan. Er wer-
den van gemeentewege fond-
sen gereserveerd voor realisa-
tie. Tot onze verbazing konden 
wij recentelijk vernemen dat dit 
gereserveerde geld inmiddels 
aan andere doelen is uitgege-
ven. Het kan toch nooit de be-
doeling zijn op zo’n korte ter-
mijn te denken?

Jazz festival
In lijn met de plannen werd 
er op initiatief van enkele on-
dernemers nu voor de twee-
de maal het Heemsteedse Jazz 
Festival georganiseerd. Na het 
eerste festival werd door meer-
dere belanghebbenden kritiek 
geuit op de wijze waarop dit 
werd georganiseerd. Kritiek is 
er altijd maar belangrijk is en 
blijft de doelstelling, en die is 
het Wilhelminaplein onder de 
aandacht van het publiek te 
krijgen. Nu bleek wederom:  
het festival krijgt de aandacht 
en niet het plein. Ondanks de-
ze kritiek werd het festival re-
centelijk voor de tweede maal 
gehouden. 

Uit overleg onder de aanwezi-
ge ondernemers blijkt een con-
sistente mening naar voren te 
komen. Dit festival, hoe leuk 
ook,  voldoet op geen enke-
le wijze aan de gesmede plan-
nen voor dit plein. Het is veel te 
grootschalig, het laat het plein 
verdwijnen onder de drang-
hekken, de aanwezige mid-
denstand profiteert op geen 
enkele wijze mee met het ge-
beuren, sterker nog, het plein 
is van vrijdag tot dinsdag niet 
of nauwelijks te bereiken, het-
geen tot een niet te accepteren 
omzetverlies leidt bij de aan-
wezige middenstand.
Resumé: Het Heemsteeds Jazz 
Festival kan en mag niet meer 
op het Wilhelminaplein worden 
georganiseerd. Er zijn beter lo-
caties voorhanden. Het initi-
atief om het Wilhelminaplein 
meer bekendheid te geven is 
goed en moet worden gecon-
tinueerd en gestimuleerd. De 
manifestaties dienen echter 
kleinschaliger te zijn, zonder 
het plein volledig af te zetten 
waardoor de aanwezige mid-
denstand er van mee kan pro-
fiteren.

Winkeliersvereniging 
Wilhelminaplein

‘Het mooiste plein van Heemstede’ wenst graag een rooskleurige toekomst!

Volgende Heemstede Jazz op Vrijheidsdreef?
Heemstede – De winkeliers 
aan het Wilhelminaplein jui-
chen elk initiatief om activitei-
ten te houden op het plein van 
harte toe, maar het moet wel in 
proporties blijven. Kleinschalige 
evenementen graag, het plein 
drie dagen onbereikbaar ma-
ken, niet doen. Vandaar boven-
staande brief aan de gemeen-
te die wellicht een uitweg weet 
voor de betreffende winkeliers 
én de organisatie van Heem-

stede Jazz. De stoffeerderij Je-
roen van `t Hof is niet blij met 
de zwarte schotten pal voor zijn 
winkel en werkplaats, 
GertJan Keizer van Amstel Art 
voelt zich opgesloten in zijn 
kunsthandel waar je op een me-
ter afstand tegen een zwarte 
muur aanloopt. Drankenhandel 
Mitra geeft aan dat de winter-
editie van Heemstede Jazz aan 
omzet zeker 10.00 euro scheel-
de, er konden geen statafels 

en biertaps opgehaald worden 
en de klanten konden niet met 
de auto hun bestellingen opha-
len. Bij de editie op Vaderdag 
was de omzetdaling 4000 euro. 
Bakker Buijs houdt wel van een 
feestje, braderie of actie, maar 
liever geen irritaties over het on-
bereikbaar zijn tijdens drie da-
gen, omzetverlies en je afgeslo-
ten voelen. Slager Ad Vreeburg 
heeft ook zo zijn bedenkingen, 
hij deed wel een deel van de ca-

tering, maar enthousiasme over 
de lusten met al die lasten is niet 
te bespeuren. Garage Van Scha-
gen had last met klanten die wel 
zouden komen voor de afspraak 
maar de garage niet konden be-
reiken en het lieten afweten. De 
winkeliers zijn best tevreden  met 
de communicatie van de organi-
satie naar de winkeliers toe. Tij-
dig bericht gekregen.  

Vragen we de organisator, Jules 
van kampen, naar zijn ervarin-
gen, dan zijn de schotten nodig 
vanwege de verzekering. Zon-

der schotten geen verzekering 
en geen Heemstede Jazz. Be-
langrijkste ontboezeming is wel 
dat hij graag met zijn Heemstede 
Jazz naar de Vrijheidsdreef gaat. 
Op het trapveldje heeft hij dan 
alle ruimte, ook voor aan– en af-
voer. Het circus kan er ook goed 
terecht dus waarom Heemstede 
jazz niet? De beheerder van het 
trapveldje wil dit niet, zo is het 
commentaar van organisator Ju-
les van Kampen. 
Volgende Heemstede Jazz op de 
Vrijheidsdreef?
Ton van den Brink

INGEZONDEN
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Smullen voor een goed doel
Ben & Jerry’s ijs voor 
Heemstedenaren
Heemstede - Alle deelnemers, 
waarvan het lotnummer begint 
met wijkcode 2105 hebben een 
ijsbeker gewonnen in de Post-
code Loterij. Iedereen die mee-
speelde met de winnende wijk-
code in de trekking van juni, 
wint met elk deelnemend lot 
een beker Ben & Jerry’s ijs. In 
Heemstede zullen voor 1.183 lo-
ten even zoveel ijsbekers wor-
den uitgereikt.
Alle winnaars kunnen hun prijs 
ophalen van zaterdag 7 tot en 
met zondag 22 augustus 2010 
bij SPAR Adema aan het Te Win-
kelhof 25 in Heemstede. De win-
nende deelnemers krijgen de 
coupon waarmee zij hun prijs 
kunnen ophalen thuis gestuurd.
 
De samenleving wint altijd
Van de opbrengst bij de Nati-
onale Postcode Loterij is 50% 
bestemd voor het goede doel. 

Dankzij 2,5 miljoen deelnemers 
aan de Nationale Postcode Lo-
terij is er in 2009 een bedrag van 
ruim 256 miljoen euro verdeeld 
over 75 goededoelenorganisa-
ties op het gebied van mens en 
natuur. 
Dit zijn onder meer UNICEF, Na-
tuurmonumenten, Greenpeace, 
het Wereld Natuur Fonds, Hu-
manitas en Stichting DOEN.
 
Ben & Jerry’s
Ook Ben & Jerry’s laat al jaren-
lang een sociaal gezicht zien 
door continu initiatieven te ont-
wikkelen om de wereld te ver-
beteren. 
Zoals bijvoorbeeld het Clima-
te Change College dat door Ben 
& Jerry’s en het Wereld Natuur 
Fonds is opgericht. 
Jonge mensen worden daar op-
geleid tot Climate Ambassa-
deurs.

‘Van Rome naar 
Vogelenzang’ 
Bennebroek - De ‘Koffie Plus’ 
ochtend van Welzijn Bloemen-
daal, afdeling Bennebroek staat 
dinsdag 10 augustus in teken van 

‘Voeten’ door Esther te Marvelde.

‘Menselijk tekort’ thema 
voor expositie De Waag
Regio - De Haarlemse beeldend 
kunstenaar Esther te Marvel-
de exposeert de komende drie 
weken met nieuw werk in Ga-
lerie De Waag aan het Spaar-
ne in Haarlem. Esther te Marvel-
de volgde in de jaren negentig 
de studie Monumentale vorm-
geving aan de Kunstacademie 
in Enschede en hield zich in de 
daarop volgende jaren met na-
me bezig met het ontwerpen 
en maken van meubels en de-
cors voor onder meer theater-
groepen in Den Haag. Een aan-
tal jaren geleden maakte Es-
ther de overstap naar het 2-di-
mensionale vlak hetgeen dit jaar 
culmineerde in tentoonstellin-
gen bij Galerie Storm te Amster-

dam en Galerie de Enghel in de 
Rijp. Onder de titel Zomerhit-
te toont  Esther een aantal wer-
ken (zowel schilderijen als ruim-
telijk werk) waarin zij haar ge-
voelens weergeeft over mens en 
maatschappij. Een maatschappij 
die in haar ogen vooral overver-
hit is. Zoals zij zelf onder woor-
den brengt: men maakt zich om 
alles en nog wat druk, maar ge-
woonweg om een ander geven 
of iemand een plezier doen, ge-
woon uit aardigheid of uit liefda-
digheid, dat is velen kennelijk te 
veel gevraagd....
Wat Esther te Marvelde beoogt 
is ons middels het thema “Zo-
merhitte” te confronteren met 
deze onverschilligheid, met dit 

menselijk tekort. In de uitbeel-
ding hiervan gaat zij  bewust een 
stapje verder hetgeen de oplet-
tende bezoeker dwingt tot na-
denken. 

De werken van Esther te Mar-
velde zijn vanaf donderdag 5 au-
gustus tot met zondag 22 augus-
tus 2010 te bezichtigen in Ga-
lerie De Waag  Spaarne 30 te 
Haarlem. (Openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur) Op zondag 8 augustus 
om 16.00 uur vindt de feestelijke 
opening van deze tentoonstel-
ling plaats Zie ook: www.kzod.nl 
en www.marvelde.com 

Jan Reijnders

een pelgrimstocht. De heer en 
mevrouw Seijsener hebben een 
pelgrimstocht gelopen van het 
Sint Pietersplein in Rome naar 
’t Panneland in Vogelenzang. Zij 
geven daarover een boeiende 
presentatie in het voormalig ge-
meentehuis Bennebroek.

Aanvang is 10.30 uur. Wilt u hier-
bij aanwezig zijn, dan betaalt u  3 
euro entree, inclusief een kopje 
koffie of thee.

Aanmelden van te voren gebeurt 
via het telefoonnummer: 023-584 
5300. Ieder is van harte welkom.

Informatie borstprotheses
Regio - In het Kennemer Gast-
huis kunt u onafhankelijke in-
formatie krijgen over prothesen, 
deelprothesen, lingerie, bad-
pakken en de verkoopadressen 
hiervan. De medewerkers van 
de Borstkanker Vereniging Ne-
derland die de informatie geven 
zijn zelf ervaringsdeskundigen. 
Het BIC, Borstprothese Informa-
tie Centrum, houdt haar spreek-
uur in het Kennemer Gasthuis 
locatie zuid op de poli chirurgie.
Adres: Boerhaavelaan 22 te 
Haarlem.
Zij werken volgens afspraak, zo-
dat u ruim in de gelegenheid 
wordt gesteld om materialen te 

bekijken, te overleggen en vra-
gen te stellen.
Deze spreekuren vinden voor-
lopig 1 x per maand plaats op 
donderdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur.
Via de patiëntenservice kunt u 
een afspraak maken of zono-
dig afzeggen. Patiëntenservice 
is bereikbaar van: Maandag t/m 
donderdag van 9 tot 16 uur en 
vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur 
op telefoonnummers:(023) 545 
3138 of (023) 545 4138   

Data
12 augustus, 9 september, 7 en 
21 oktober en 2 november.

Nieuwbouw aan Spaarne

Regio - De plannen voor het 
Haarlemse nieuwbouwproject 
de Pionier vallen in de smaak. 
Zo’n 80% van de woningen is 
verkocht. Met het bereiken van 
deze mijlpaal kan woningcorpo-
ratie Pré Wonen aan de slag. In 
september dit jaar start de rea-
lisatie van 78 koopwoningen in 
een mooi vormgegeven gebouw 
langs de oevers van het Spaar-
ne. De Pionier biedt veel woon- 

en leefruimte: 2 penthouses, 7 
dakvilla’s, 14 stadswoningen en 
55 appartementen. Woningen 
met prijzen voor ieder budget. 
Pré Wonen biedt als woning-
corporatie zo’n 34.000 mensen 
woon- en werkruimte in ruim 
15.000 woningen en bedrijfs-
ruimten. De woningcorporatie 
is actief in Haarlem, Beverwijk, 
Heemskerk, Velsen, Heemstede 
en Bennebroek.
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Culinaire cursussen
‘Afrikaanse keuken’ 
nieuwe cursus Casca
Heemstede - Roept u ook wel 
eens: wat eten we vandaag? Ge-
woon koken voor elke dag?
Gezellig met uw gezin aan tafel 
of juist een uitgebreid culinair 
diner met vrienden? 
Bij Casca doet u inspiratie op 
met kookcursussen en work-
shops als aanvulling op uw da-
gelijkse recepten. Maar u kunt 
ook culinair op reis door de keu-
kens van Japan, Indonesië, Thai-
land, Suriname, Afrika, Spanje 
en Mexico, Griekenland en Tur-
kije, Italië, Frankrijk en België, 
Engeland of Denemarken.
Nieuw dit jaar is de korte cursus 
van 4 lessen Afrikaanse keuken. 
Afrika is een smeltkroes van ve-
le volkeren en daardoor is deze 
keuken heel gevarieerd. 
Ook nieuw zijn de workshops 
Christmas Pudding en Christ-
mas Cake, twee klassiekers uit 
de Engelse keuken. Of de Deen-
se Kerstcake, die ook wordt ge-
maakt in een workshop, weer 
heel anders en lang te bewaren! 
De cursussen Feestelijke menu’s 
en Feestelijk vegetarisch geven 
leuke ideeën voor de decem-
berfeesten. Complete menu’s of 

losse onderdelen, prachtige ge-
rechten en luxe amuses, u zult 
de show stelen met deze door u 
zelfgemaakte heerlijkheden. 
Wilt u leren hoe u amuses & bor-
relgarnituur bereid en serveert, 
kleine hapjes als tapas maakt, 
een heerlijke High Tea voor-
bereidt, voor- en nagerechten 
maakt of heerlijke visgerechten? 
Ook dat kan bij Casca. 
Mannen die graag in de pannen 
roeren hebben hun eigen kook-
cursus bij Casca.
Senioren zijn lekker met koken 
bezig in de cursus Luxe keuken 
voor senioren.  
Casca kok Erna van Garderen 
deelt graag al haar keukenge-
heimen met u in de keuken van 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. De culinaire cursussen 
starten vanaf 14 september.
Alle informatie vindt u in de cur-
susbrochure van Casca en op 
www.casca.nl. 

Aanmelden en informatie opvra-
gen kan van maandag t/m vrij-
dag van 9.00-12.00 uur: 
telefoon 023-548 38 28 kies 1 of 
via de website. 

Expo Jazz-schilderijen 
van Fernande Daniëls  
Heemstede - Fernande Daniëls 
schilderde diverse jazz-groot-
heden als Ben Webster, Diz-
zy Gillespie, Miles Davies en 
John Coltrane. De Heemsteed-
se kunstenares toont haar werk 

op twee gelegenheden. Galerie 
Tipitina aan de Schagchelstraat 
12 te Haarlem exposeert haar 
werk van 17 augustus tot en met 
28 september en tijdens Haar-
lem Jazz kunnen de jazz-schil-

derijen ook bewonderd worden. 
Dit evenement vindt plaats van 
18 t/m 22 augustus. 

Informatie over Fernande Dani-
els: telefoon 023-5286336.

Kerkdienst PKN
Heemstede - De Protestant-
se gemeente Heemstede houdt 
zondag 8 augustus in de Oude 
kerk aan het Wilhelminiaplein 
om 10.00 u. een dienst met ds. 
A. Molendijk. In Kennemerduin 
en de Pinksterkerk vinden geen 
diensten plaats.

SportFair
Regio - Op zondag 29 augustus vindt tussen 10 en 17 uur op 
de IJsbaan en het Kennemersportcenter in Haarlem de Sport-
Fair Haarlem plaats. De Sportfair is voor sportverenigingen 
een leuke manier om belangstellenden met hun sport ken-
nis te laten maken.

Zomertochtjes met de KO-Bus
Onbezorgd even een middag genieten van steeds 
weer een ander stukje van Noord- of Zuid-
Holland. De KO-Bus rijdt van ‘deur tot deur’. Er 
is plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is er al-
tijd een stop voor een kopje koffi e of thee met 
gebak, dit is bij de prijs inbegrepen. 
U kunt zich opgegeven voor de Museum Broe-
kerveiling en rondvaart op woensdag 25 augus-
tus kosten 29,50 euro.
Voor opgave en inschrijfformulier kunt u te-
recht bij WOH. 

Administratieve Thuishulp
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) biedt hulp 
aan ouderen die moeite hebben met het rege-
len van bankzaken, het doen van (periodieke)
betalingen, het invullen van formulieren en het 

overzichtelijk opbergen van de administratie.
Men krijgt een ‘eigen’ vrijwilliger om geza-
menlijk, maandelijks de persoonlijke fi nanciële
administratie in orde te maken. Er wordt ge-
werkt met een overzichtelijk administratiesy-
steem. Ook indien de ondersteuning tijdelijk
(minimaal 6 maanden) is gewenst kan men zich 
melden. 
De kosten van deelname zijn 6,00 euro per 
maand. 
Voor meer informatie: WOH.

Activiteiten in de Pauwehof
De nieuwe programmaboekjes van sociaal cultu-
reel centrum De Pauwehof zijn uit!
Het komende seizoen zijn er in De Pauwehof 
voor 55-plussers weer tal van interessante acti-
viteiten. Sportieve cursussen: Gymnastiek, Jazz-
dansen, Ontspannen Bewegen en Yoga. Creatieve 
cursussen: Aquarelleren, Tekenen en Schilderen, 

Mandala tekenen, Kaarten maken, Kantklossen, 
Kalligrafi e, Kleding naaien, Patchwork en quilten 
en Speksteen bewerken.
Daarnaast diverse andere cursussen als: Filoso-
fi e, Kunstgeschiedenis, Leeskring Moderne Li-
teratuur, Praktijkcursus Bridge en een Spaans 
conversatie (voor mensen met al enige kennis 
van de Spaanse taal).

De programmaboekjes zijn o.a. te verkrijgen 
bij Bibliotheek Heemstede, Loket Heemstede en 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede. 
Bel voor informatie het nummer van De Pau-
wehof, 023-5286022 en spreek een boodschap 
in onder vermelding van naam en telefoonnum-
mer. Of stuur een e-mail naar Pauwehof@gmail.
com. Er wordt dan contact opgenomen door An-
ky Weitkamp, coördinator van de Pauwehof.

website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Zomertochtjes met de KO-Bus

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede



Jij,
Jij bent mijn diefje

Mijn kleine lieve diefje,
De dief die mij gestolen heeft,

Dus ik ben dat meisje dat met jou verder leeft. 

Hester Brussaard

Wat ‘n rust
Wat ‘n heerlijkheid

Zo midden in de natuur
Hebben wij nog meer te wensen

Alles is ons gegeven
 

Waarom kun je de sterren niet omarmen
Zoveel licht in de hemel

Krampachtig probeer ik mijn dierbaren te bereiken
 

‘n Klein kusje
Kijk op mij neer

Loes Jonker-v.d. Meer

Tijd
Tijd is plots een kostbaarheid

wanneer het onder je handen wegglijdt
Als je niet meer weet of er nog een morgen zal zijn

Dan ineens is er alle tijd
Tijd om van elke kostbare minuut te genieten

Van kleine dingen en speciale momenten
Een kans om herinneringen te maken

Die je diep in je hart raken
Voor eeuwig in je geheugen staan

Tijd om daar elke dag voor te gaan

Monique Philippo

Democratie
democratie als ideaal
ieder zijn eigen taal

ieder zijn eigen wensen
leven als vrije mensen
ieder zijn eigen zegje

lopen over je eigen wegje
na verloop van tijd

overheerst steeds meer de nijd
macht en geld krijgen de overhand
bepalen steeds meer rang en stand

saamhorigheid begint te tanen
anarchie steekt de kop op

veelvuldiger vloeien tranen
dan dooft het vuur en

is democratie verworden
tot dictatuur

Henk Schrijvers

Marcel (1964-2009)
De wereld draaide om:

de polen ineen geklemd

geen tegenpolen meer
maar gelijk  gestemd

een nieuwe reis
zonder onderweg

te zijn

een gelezen boek
vol herinneringen

Opgedragen aan Marcel Balm
(1 april 1964 - 5 augustus 2009)

Bart Jonker
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Geslaagd jeugdkamp 
voor RCH Pinguins
Heemstede - Het begin van het 
jaarlijkse jeugdkamp van RCH-
Pinguïns kon met recht storm-
achtig genoemd worden, want 
de tenten vlogen aan de voor-
avond van het jeugdweekend 
letterlijk door de lucht. Maar 
met de hulp van ouders en vrij-
willigers kwam alles weer op 
zijn pootjes terecht en werd vol-
op genoten van sport, spel en 
avontuur.
Om goed in de stemming te ko-
men werd een bezoek gebracht 
aan de Haarlemse Honkbal 
Week, waar 2 wedstrijden bij-
gewoond werden, waaronder 
één van het Nederlandse honk-
balteam. Tussen de wedstrij-
den door was er ruimte gemaakt 

voor een clinic, die  verzorgd 
werd door de ‘eigen’ mannen 
van RCH. `s Avonds was er de 
spectaculaire adventure night 
met een spannende speurtocht 
door het Groenendaalse Bos, 
waar zelfs de begeleiding kip-
penvel van kreeg!
De volgende ochtend na een 
goed ontbijt van bakker Buijs, 
keurslagerij Van der Geest, de 
Kaashoek en groenteman Ho-
weling, was het tijd voor een 
zeskamp, die alles te maken 
had met honk- en softbal. Hier-
bij mochten ook de beebal-
lers een kijkje nemen en gezel-
lig mee lunchen. Helaas liet het 
weer het een beetje afweten en 
kon het peanutbaltoernooi niet 

doorgaan.
Tussen de bedrijven door had-
den de teamleden de tijd om 
zich voor te bereiden op de 
klapper van de avond: RCH got 
talent! Elk team kon zijn kunsten 
en talenten laten zien d.m.v. een 
optreden voor de andere deel-
nemers en een strenge jury. 
De derde en tevens laatste 
dag werd gevuld met een leuk 
‘Zweeds Loopspel’ en als afslui-
ting slidings maken. Voor alle 
onderdelen konden de teamle-
den punten verzamelen en d.m.v 
het inzetten van een zelfge-
maakte joker extra punten win-
nen. Het was weer een spette-
rend weekend en er wordt nu al 
weer uitgekeken  naar 2011.

Theorie (boven) en praktijk (beneden).

De rubriek Dichtstorten bestaat alweer 2,5 jaar, daarom 
de komende week een kleine selectie uit deze eerder ge-
publiceerde gedichten.

Dichtstorten Special:
het beste uit 2,5 jaar Dichtstorten

(deel 2)
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SummertimeSS
In de achtertuin van Heemstede: Zandvoort & Kennemerduinen

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

foto’s: Joke van der Zeefoto’s: Joke van der Zeefoto’s: Joke van der Zee



  Titel:    Soldaat

  Jaartal:     2009

  Olieverf/canvas

  Mt.100 x120 m
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Heemstede
Augustus
• Beeldgedichten Vera Brug-
geman in Raadhuis van Heem-
stede. Info: www.verart.nl
Iedere laatste vrijdag van de 
maand is er al open huis in de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ate-
liers bezoeken van Vera Brug-
geman, Lucia Bezemer, Gonnie 
Nierman, Gerard van Velzen, 
Lisanne Marlijn Mariska Pisam, 
Mieke de Groot en de ambach-
telijke bedrijven als de lijsten-
maker Ton van Wijk en Xietje 
die promotiemateriaal maakt.  

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

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

Regio

5 T/m 22 augustus
* Kunstenaar Esther te Mar-
velde exposeert in De Waag. 
‘Zomerhitte’. Spaarne 30, 
Haarlem. Opening: 8 aug. 16u. 
www.kzod.nl en www.marvel-
de.com

Vrijdag 6 augustus
* Serie concerten in Nieu-
we Kerk Haarlem op de vrij-
dagavonden. Pianocon-
cert met o.a. Zlata Chochie-
va. Va. 20.30u. kijk ook op: 
www.tihms.com Kaarten o.a. 
bij VVV. 

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

Agenda
Cultuur

*Gildewandeling Frederik 
van Eeden met stadsgids Paul 
van der Pol. Langs plaatsen 
die met schrijver Van Eeden 
te maken hebben. Start: La 
Place Dreefzicht. v.a. 18u. aan-
melden: 06-16410803.

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

Donderdag 12 augustus
* Gildewandeling ‘Muzikaal 
Haarlem’. Langs belangrijke 
muzieklocaties. Start: Archeo-
logisch Museum, Grote Markt 
18. Aanv. 14u. Aanmelden: 06-
16410803. 

T/m 18 augustus
* Theatre sur la plage. 3 We-
ken lang film, comedy, vj, mu-
sic, theater en lekker eten!
Paviljoen Bruxelles aan Zee 
(paal 15) Zandvoort. Div. op-
tredens, kaarten onder meer 
te koop bij het paviljoen.

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

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

Zaterdag 7 augustus
* Orgelconcert in Kathedrale 
Basiliek St Bavo, Leidsevaart 
146, Haarlem. Met o.a. Bacht-
ranscripties van Landmann.
Aanv: 15u.

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

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

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

Zondag 15 augustus
* Kunstmarkt Zandvoort in 
de Poststraat. Kijk op: www.
BKZandvoort.nl of bel met: 
06-52543672 (Ellen Kuijl).

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

• Expositie Mona Mei-
er Adegeest met zomer-
se kindertaferelen aan het 
strand. In het zorgcentrum 
Schalkweide te bekijken 
dagelijks van 09.00-19.00 
uur.
Floris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem. Tel.: 023-8922900.

17 augustus t/m 28 sept.
* Fernande Daniëls uit 
Heemstede exposeert jazz-
schilderijen bij ‘Tipitina’, 
Schagchelstraat 12, Haar-
lem. 023-5321222. (18 t/m 
22 aug. samenvallend met 
Haarlem Jazz)

Zaterdag 21 augustus
* Rommelmarkt in Zand-
voort, Potgieterstraat, Ten 
Kateplantsoen, De Genes-
testraat en Dacostastraat. 
9-15u. 

Zondag 22 augustus
* Jubileumconcert stichting 
Classic Concerts, Zand-
voort in Prot. kerk Kerk-
plein. Met violiste Em-
my Verhey. Aanvang: 15u. 
Toegang gratis. Wel en-
treebewijs bestellen: 06-
51853814.

25 Augustus t/m 27 feb.
‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstel-
ling spitst zich te op laat-
ste twee jaar van het leven 
van de kunstenaar, waarin 
hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in 
St. Rémy, Frankrijk.

T/m dinsdag 31 
augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expo-
sitie. Het project 30 meter 
Haarlem als Landschap is 
uit het laatste boek Haar-
lems Landschap, met tek-
sten van Wim Vogel en Sie-
to Flink.

Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
toegang is gratis. 
Info: www.sbhaarlem.nl 

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

Zaterdag 11 september
• Festival Duycker Buy-
ten op het Raadhuisplein 
in Hoofddorp. Met o.a. Alpha-
beat, C-mon & Kypski, Shane Shu 
en Go back to the Zoo presen-
teert Duycker Buyten zich met 
een spannend, divers program-
ma. Gratis toegankelijk! Meer in-
formatie op www.duycker.nl

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

Wandeling 
Roggepan en 
Groot Vlak 
(55+)
Heemstede - Sportief, gezel-
lig en gezond bewegen in de 
buitenlucht? Dat kan door sa-
men te wandelen!

Gewoon lekker wandelen, de 
omgeving bekijken, maar ook 
de gezelligheid onderling is 
belangrijk.

Twee keer per maand, op don-
derdag, wordt een wandeling 
uitgezet van zo’n 5 tot 9 km. 
voor een groep senioren.

Op donderdag 12 augustus 
gaat de wandeling door de 
Amsterdamse Waterleiding-
duinen bij De Zilk.
Via de Kopjesduinen en de 
Roggepan komen we langs 
het grensraster met de KZC 
(zweefvliegveld). We wande-
len terug langs het Grote Vlak 
richting Haasveld en via de 
Vogelenzangseweg weer te-
rug naar de ingang. 

Denkt u aan uw lidmaat-
schaps- of natuurmonumen-
tenkaart?
We verzamelen om 10.00 uur 
bij de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen, ingang De Zilk. 
(parkeren is gratis).
Kosten 2,00. U kunt per keer 
meelopen. 
Graag vooraf (telefonisch) 
aanmelden: tel: 023-548 38 
28-1. 
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

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

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  4  A U G U S T U S  2 0 1 0

•  Uitschrijving uit Gemeentelijke 

Basis Administratie (GBA)

•  Bouwplannen

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Compliment voor 
mantelzorgers
Veel mensen weten waarschijnlijk niet eens 

dat ze het zijn: mantelzorger. Mantelzorgers 

zijn mensen die iemand verzorgen in hun 

directe omgeving die chronisch ziek of 

gehandicapt is. Hierbij kunt u denken aan 

de zorg voor ouder wordende ouders, een 

kind, een partner of een buurvrouw met een 

ziekte of handicap. 

Meestal is het werk van mantelzorgers 

onzichtbaar voor hun omgeving. De mantel-

zorgers werd verzocht zich te melden via 

een oproep van Tandem, een organisatie 

die met subsidie van gemeentes onder-

steuning biedt aan mantelzorgers. Op de 

oproep reageer-

den zo’n 400 

mantelzorgers 

die in Heemstede 

actief zijn. Om haar 

waardering te tonen 

voor deze groep men-

sen, heeft de gemeente in juni de mantel-

zorgers die gereageerd hebben op de op-

roep een cadeaubon gegeven. Naast het 

compliment in de vorm van een cadeaubon 

had de actie nog een positief bijeffect. 

Hierdoor is meteen meer inzicht ontstaan in 

hoeveel mensen zich in onze gemeente in-

zetten op het gebied van de mantelzorg.

Zomertijd voor HeemstedeNieuws

Telefoonnummer Grofvuil 
verkeerd in De Telefoongids

In de zomer(vakantie)tijd verschijnt HeemstedeNieuws in beperkte vorm. Uiteraard 

worden wekelijks de officiële bekendmakingen gepubliceerd, zoals u gewend bent. Wel 

verschijnen er in deze vakantieperiode  minder redactionele artikelen.

Begin vorige week is bij veel huishoudens De Telefoongids verspreid. In de vermelding van 

GEMEENTE HEEMSTEDE staan een aantal extra telefoonnummers waaronder het 

telefoonnummer van de Meerlanden: info ophaaldienst Grofvuil. Hier staat abusievelijk een 

verkeerd telefoonnummer. Het juiste telefoonnummer van de ophaaldienst Grofvuil is: 

(0297) 38 17 17. 

Werk aan de weg   
Zeelandlaan-Drenthelaan
Tussen 16 augustus en 3 september 2010 worden in het gebied tussen de fl at aan de 

Zeelandlaan en de garageboxen aan de Drenthelaan een nieuw regenwaterriool aangelegd 

en de bestrating opnieuw gelegd. Het gebied is afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

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

baan. De huidige stallingen langs de Leidsevaartweg worden gesloopt.

De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de overlast voor fi et-

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

voetgangers omgeleid.

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

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

-  Tot 6 augustus is het gedeelte tussen de Spaarnzichtlaan en de Oosterlaan afgesloten voor 

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

loopschotten) langs het werkgebied;

-  Tot en met 20 augustus is het gedeelte vanaf de Oosterlaan tot de Bronsteeweg afgesloten 

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

over loopschotten) langs het werkgebied;

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

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

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

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

Heemsteedse Dreef naar de Julianalaan gestuurd. 

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

gesloten voor auto- en vrachtverkeer. Omleidingsroutes worden met bebording aangegeven

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

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

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

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

rijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het kruis-

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

de Van den Eijndekade gebruik maken.

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken en 

recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2010.167 het plaatsen van een dakkapel op - Zandvoortselaan 61A

 het zij- en achtergeveldakvlak

2010.168 het vergroten van een dakkapel op - Meer en Boslaan 45

 het achter- en voorgeveldakvlak

2010.169 het bouwen van een garage - Leidsevaartweg 43

2010.170 het uitbreiden van de zolder - Bernard Zweerslaan 79

2010.174 het uitbreiden van een woonhuis - C. Francklaan 16

2010.176 het veranderen van de dakconstructie - Crayenestersingel 4

 en slopen dragende binnenwand van de garage

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase
2010.166 het uitbreiden van een woonhuis - Dr. P. Cuyperslaan 2

 en bouwen kelder

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 5 augustus 2010 van maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 30 juli 2010)
2010.132 het plaatsen van een berging - Drieherenlaan 32

2010.165 het wijzigen van de achtergevel - Postlaan 34

 en dakrand

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 30 juli 2010)
2010.129 renovatie  Sportplaza Groenendaal,  - Sporparklaan 16

 wijziging boeilijsten, belettering

 en entreedeuren

2010.161 het plaatsen van een berging - Sportparklaan 8A

2010.162 het bouwen van een zwembad - Heemsteedse Dreef 80

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 30 juli 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.075 het uitbreiden van een woonhuis - Molenlaan 12

2010.118 het uitbeiden van twee woonhuizen - César Francklaan 35 + 37

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5 augustus 2010 van maandag tot en met don-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep 

gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 16 september 2010 worden 

ingediend. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.065 het plaatsen van een dakopbouw, - Bronsteeweg 31

 wijzigen van de achtergevel en wijzigen

 dak van de berging

Het verzoek ligt vanaf  5 augustus 2010 gedurende 6 weken van maandag tot en met don-

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

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Uitschrijving uit Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA)

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 

goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, waarbij 

de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing 

gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te traceren is, 

besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met onbekende 

bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven. 

De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de woon-

gemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 

verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het 

is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon per 30 juli 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

D.C. Metten, geboren 01-09-1989, Bronsteeweg 78

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

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijven:

Uitschrijving per 25 juni 2010: I.J. Charles, geboren 25-08-1974, Heemsteedse Dreef 64

Uitschrijving per 25 juni 2010: Y.A. Charles, geboren 27-05-2000, Heemsteedse Dreef 64

Uitschrijving per 13 juli 2010: F.T. Broekman, geboren 18-11-1958, Floresstraat 15

Uitschrijving per 15 juli 2010: W.C. van Sluis, geboren 13-02-1965, Heemsteedse Dreef 278

Uitschrijving per 15 juli 2010: F. Souza Sabatini, geboren 14-08-1982, Van Slingelandtlaan 17

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).
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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 on-
dertekend 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 aan-
tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 
wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-
schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-
dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen 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). 

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Kerkdienst in 
het Spaarne 
Regio - Zondag 8 augustus 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 

‘Koffi e Plus’ ochtend:
Van Pietersplein naar ’t Panneland
De heer en mevrouw Seijsener hebben een pel-
grimstocht gelopen van het Sint Pietersplein in 
Rome naar ’t Panneland in Vogelenzang. Zij ge-
ven een presentatie over deze tocht op dins-
dag 10 augustus. Locatie: voormalig gemeente-
huis Bennebroek. Aanvang: 10.30 uur
Kosten: 3,- euro incl. koffi e/thee. Aanmelden: 
tel. 5845300

Rotary-bustochtje naar Woer-
dense Verlaat en Vecht
Rotaryclub Heemstede – Bennebroek stelt weer 

een busje ter beschikking om een tocht te ma-
ken met zelfstandig wonende senioren die niet 
zo gemakkelijk meer zelf op pad gaan. 
Op maandag 16 augustus worden deelnemers 
tussen 11.00 -11.30 uur opgehaald. Rond 18.00 
uur is iedereen weer thuis. De eigen bijdrage 
voor de tocht is 11,- euro. De lunch is voor eigen 
rekening. Aanmelden: tel. 5845300.

Blijf in beweging! 
Duinwandeling van 1 uur: maandag 2 augustus 
om 10.00 uur vanaf ingang ’t Panneland. De vrij-
willigster kan 3 mensen in de auto meenemen 
naar het startpunt vanaf locatie Bennebroek.

Nordic Walking in de duinen
Op dinsdag 10 augustus en iedere zaterdagmor-
gen onder leiding van een vrijwilliger. Start om 
10.00 uur vanaf ingang ’t Panneland.

Korte fi etstocht van ca. 30 km 
op dinsdag 17 augustus
Start om 10.00 uur vanaf locatie Bennebroek. 
Aanmelden is gewenst. Tel. 5845300

Wandeling omgeving
Bennebroek van ca. 7 km
Woensdag 25 augustus om 10.00 uur vanaf lo-
catie Bennebroek.

Meer Bewegen voor Ouderen
In de maanden juli en augustus is er een zo-
merstop maar vanaf 6 september weer iede-
re maandagmorgen in het Medisch Centrum van 
GGZ in Geest.
Om 9.00 uur en om 11.00 uur is er conditietrai-
ning. Om 10.00 uur is er een rustiger uur.

U kunt gratis een proefl es volgen. Meer infor-
matie en aanmelden bij locatie Bennebroek.

Jaarprogramma 2010-2011
Begin augustus ontvangen alle inwoners van 
Bloemendaal het jaarprogramma in de brieven-
bus. Mocht u deze brochure niet hebben ont-
vangen dan kunt u deze afhalen bij onze loca-
tie in  Noord, Bloemendaalseweg 125 te Bloe-
mendaal of bij locatie Zuid, Bennebroekerlaan 
5 te Bennebroek.
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in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. 
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zo-
wel patiënten alsook bezoek. De 
kerkzaal bevindt zich op de be-

gane grond naast het restaurant 
(volg route 55). 

Voorganger is pastor mw. A. 
Hoekman. De zang wordt onder-
steund door het Exoduskoor uit 
Hillegom. (avondmaalviering)

Bennebroek - Met deze rubriek wil

Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek 

de inwoners van de gemeente informeren 

over de activiteiten en zaken die voor hen 

van belang kunnen  zijn.

U vindt ons aan de Bennebroekerlaan 5 

te Bennebroek, tel. 023-5845300. Ope-

ningstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 12.00 uur.  E-mail: kantoorvrij-

willigers@bloemendaal.nl

Dolf Jansen 
in de Luifel
Heemstede - Op vrijdag 24 sep-
tember bijt Dolf Jansen het spits 
af van het nieuwe theaterseizoen 

van De Luifel. Hij presenteert de 
nieuwe try-out voorstelling Ou-
dejaars 2010. Het complete pro-
gramma van alle theatervoorstel-
lingen vindt u in de Theaterbro-
chure. Info op www.theaterdelui-
fel.nl - (023) 548 38 38. 


