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Deel uw vakantie niet online!
Inbrekers zitten ook op 

Facebook en Hyves
heemstede - “Nu met het he-
le gezin 3 weken naar Ibiza. 
Kids zonder XBOX en TV #va-
kantie”. Hoe leest een inbre-
ker dit? Met deze boodschap 
waarschuwt de politie Amster-
dam-Amstelland gebruikers 
van social media om niet op 
internet te zetten wanneer en 
hoe lang ze op vakantie gaan. 
Inbrekers kijken niet alleen 
door het raam of iemand thuis 
is. Internet is een dankbare in-
formatiebron om te kijken wie 
er met vakantie is. De komen-
de weken staan op een aantal 
websites banners om mensen 
hiervan bewust te maken.

Inbrekers lezen mee
In één klap alle vrienden en fa-
milieleden laten weten dat u 
de komende twee weken va-
kantie viert. Even een bericht-
je op Facebook, Hyves, Twitter, 
uw weblog en iedereen is in-
gelicht. Anno 2011 delen veel 
mensen graag via social media 

hun doen en laten met de bui-
tenwereld. Op internet wanen 
zij zich onzichtbaar en hebben 
zij het idee dat alleen mensen 
die zij kennen, hun berichten 
lezen.

Helaas kunnen ook internetge-
bruikers met minder goede be-
doelingen uw status op inter-
net bekijken.

Wanneer zij bijvoorbeeld zien 
dat u voor twee weken op va-
kantie gaat, kunnen zij in som-
mige gevallen met een paar 
klikken achterhalen waar u 
precies woont. Kort daarna 
slaan zij hun slag in uw woning 
en stelen zij kostbare sieraden. 

Deel dus niet via internet wan-
neer u op vakantie gaat. Houd 
ook de pagina’s van uw kinde-
ren in de gaten. Delen zij wan-
neer jullie op vakantie gaan? 
Voorkom dat u slachtoffer 
wordt van inbraak.

Heemstede live! bouwt 
al bekendheid op...
heemstede - Heemstede kan 
zich verheugen op een nieuw 
evenement met grote potentie, 
Heemstede live!. De 1ste editie 
van Heemstede live, gepland op 
3 en 4 september, vertoont alle 
tekenen dat het een groot suc-
ces zal worden.

Vanaf het eerste bericht via Fa-
cebook dat er plannen waren 
een typisch Heemsteeds feestje 
op het Wilhelminaplein stroomt 
de medewerking binnen.

Regionale artiesten en bands 
verdringen zich voor een plaatje 
op het podium, dienstverleners 

zetten hun beste beentje voor 
een bijdrage te leveren, regio-
nale ondernemers zijn enthousi-
ast en dragen bij in de vorm van 
sponsoring.

De inzet is een muziekfeest met 
veelal Heemsteedse of regionale 
artiesten en bands.
Tot nu toe melden zich voor defi-
nitieve deelname 10 mans soul-
formatie Soulmachine (soul, 
Heemstede, Haarlem, Amster-
dam), Henk Louwe band (Jazzy, 
Heemstede) en Ronnie Jordaan 
met zijn dochter Fiona (Smart-
lap in combinatie met Amy Wi-
nehouse, Do, Tina Turner, Heem-

stede). Bijna zeker komt de 
Amerikaanse blues gigant Ro-
bert Lighthouse op zondag de 
sluitact spelen.

Een gemoedelijk nazomerfeest 
met gratis toegang op het mooi 
aangeklede Wilhelminaplein, 
een gezellig terras, lekkere hap-
jes van Vreeburg culinair en 
warme klanken en koele dran-
ken van Café de 1ste Aanleg. Op 
beide dagen start het program-
ma om 15 uur.

Voor sponsoring en/of meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met info@1steaanleg.nl

heemstede - De werkelijk pa-
radijselijke tuin van de fami-
lie Van Raamsdonk aan de Joh. 
Verhulstlaan 32 in Heemstede, 
is heel divers. Romantisch van 
aard, dat wel. Gerard van Raams 
donk die de tuin zelf heeft ont-
worpen en aangelegd, vertelt: 
“Het is een klassiek tuinont-
werp met buxushaagjes, -bollen 
en -pyramiden, vormgegeven in 
een kwadrant. De gedachte ach-
ter het kwadrant was destijds dat 
onze twee dochters, mijn vrouw 
en ik elk een ‘tuinkamer’ naar ei-
gen idee konden inrichten. Onze 
ene dochter koos voor oud-En-
gelse rozen en lavendel, de an-
dere voor varens en siergrassen, 

mijn vrouw voor kruiden en ik-
zelf voor bloemen. De tuin is ver-
diept aangelegd en in het mid-
den staat een fraai art deco-
beeld, dat op een sokkel uit de 
lavendel oprijst.” Belangstelling 
heeft de tuin zeker. Zelfs van een 
schildpad! Gerard: “PS: Verder 
hebben we sinds kort een wa-
terschildpad op bezoek, die af en 
toe komt zonnen op een boom-
stam die is komen aandrijven...”

Heeft u ook een bijzondere tuin? 
Stuur een foto naar de redac-
tie via: redactie@heemsteder.nl 
Afgeven of per post versturen 
kan ook: Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Vermeld uw naam, 

adres en iets kort over de tuin. 
Wie weet wint u de door Tuin-
centrum De Oosteinde Benne-
broek een van de mooie leuke 
waardebonnen! Insturen kan tot 
eind augustus.

Romantiek en een schildpad

De Oosteinde Tuinenwedstrijd

Gordel-lozen 
bekeurd
Bennebroek - Tijdens een po-
litiecontrole op donderdag 28 
julitussen 10.00 en 12.15 uur op 
de Rijksstraatweg zijn zes men-
sen bekeurd.

Vier automobilisten droegen 
geen gordel, één belde niet 
handsfree en één bestuurder 
reed te hard.

Alle overtreders hebben een be-
keuring gekregen. In totaal zijn 
ruim 300 bestuurders de contro-
le gepasseerd..
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Heemstede - (Eerst een recti-
ficatie: Sloop woningen was in 
1944, niet in 1941. Bron infor-
matie = Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek.)
                        
De foto van deze week.
Herkomst o.a. Utrechts Ar-
chief, Stationsweb, HVHB. Fo-
to uit 1960. Brug rechts (over 
de Leidsevaart) is in 1972 bre-
der gemaakt, lindeboom is om-
streeks 1959 geplant. In de ja-
ren 80 2 achter geplant. Liften 

nog niet aanwezig, die zijn in 
1999 gebouwd. De grootste ver-
andering aan de buitenzijde van 
het gebouw aan deze oostzijde 
(en ook westzijde) is het slopen 
van de fraaie gebroken kwart-
sietmuur ten gunste van gro-
tere ruimte voor bloemenshop 
Kirsten (die stonden voor na-
jaar 1997 op diverse plekken in 
de hal) en op 1 augustus 2003 
vierde men het 40-jarig jubileum 
hier in dit gebouw. Dat bette-
kent dus in 2013 het 50-jarig ju-

Een NU moment op mijn 
hobby tuin

 
Ik loop en kijk,

voel hoe de
zuivere schoonheid
doordringt tot diep

in mijn huid
een intens gevoel

van gelukzaligheid
neemt bezit van mij

de wind waait
mijn hoofd schoon
de zon verwarmt

mijn wezen
de bloemenpracht laat me

mijn kleinheid ervaren
de eenvoud van mijn ziel

voert me mee
naar de grootsheid

van het bestaan
er overspoelt me
een intens gevoel

van dankbaarheid
het weten

DAT IK LEEF.
 
 

Inzicht
 

De ervaring
dat het

ware zijn
zich alleen

kan ontvouwen
in verbinding

met eigen waarheid
schept mogelijkheden

ik spreid mijn
vleugels uit

laat me meevoeren
naar het hoogste goed

VRIJHEID!

Ada Lodder

Zomerfeest Casca BSO 
was fantastisch uitje!
Heemstede - Donderdag 28 
juli was de grote dag waar alle 
kinderen en leidsters van Casca 
Buitenschoolse Opvang elk jaar 
weer naar uitkijken: de dag van 

het Zomerfeest! Het zomerfeest 
en dit keer een gezamenlijk uitje 
met alle locaties van BSO Casca.
Tussen 13.00 uur en 13.30 uur 
werden alle kinderen opgehaald 

    UW krant!        redactie@heemsteder. nl

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Camplaan 35, 2103 GV, 
Heemstede.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Dichtstorten

Het spoor van toen
bileum, uniek! Tevens in het na-
jaar van 1997 werd NS-loket ver-
bouwd tot gemakswinkel Wizzl 
en heet per mei 2009 Kiosk. Op 
deze foto nog geen parkeerplek-
ken nabij linde en men kon nog 
vrij parkeren voor dit gebouw. 
Een foto om naar te blijven kij-
ken want er is toch wel veel ver-
anderd in de loop der jaren.

Reacties naar:
Gertjan Stamer
(g.j.stamer@quicknet.nl)

en met 4 grote bussen vertrok-
ken zij naar Kids Zoo in Noord-
wijkerhout. Kids Zoo is een gro-
te overdekte speeltuin met jun-
gle thema.
De kinderen konden zich heerlijk 
uitleven op trampolines, glijba-
nen, in een ballenbak en diver-
se klimtoestellen.
Ook draaide er een film voor de 
kinderen die moe waren van het 

spelen of even bij wilden komen 
van het vele klimmen en klaute-
ren..
Heel gezellig was het om met al-
le kinderen en alle pedagogisch 
medewerkers van BSO Casca 
samen een ijsje te eten. De kin-
deren werden verwend met limo-
nade. Om kwart voor vijf stonden 
de bussen alweer te wachten.

De verschillende groepjes per 
BSO locatie vertrokken terug 
richting Heemstede. De busreis 
op zich was al fantastisch en uit-
eindelijk kunnen was het een 
zeer geslaagd zomerfeest uitje!

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
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Winkels met gouden randje in 
het centrum: Chateaubriand
Heemstede – De Raadhuis-
straat en Binnenweg in Heem-
stede onderscheiden zich van 
andere winkelcentra door een 
aantal zaken die je gerust 
uniek mag noemen.  Chateau-
briand in 2005 de Slagerij van 
het Jaar. Bij Tummers werd 
Roland van Haarlem in 2007 
de Wereldkampioen Patissier. 
In 2009 werd Daniel Jongs-
ma de Nederlandse kampioen 
Patisserie. Chinees restau-
rant Mandarin  werd in 2009 
de beste in Nederland. Bij 
Boekhandel Blokker werd ei-
genaar Arno Koek in 2008 de 
beste boekverkoper in Neder-
land. Houweling Versshop zit 
bij de  laatste drie die bij de 
verkiezing in september mag 
gaan strijden om de titel ‘Bes-
te Groenteman van Nederland 
2011’. Zomaar een aantal on-
derscheidingen van winkeliers 
in ruim een kilometer  Raad-
huisstraat/Binnenweg. Dat 
vind je niet elders in Neder-
land.  Die winkels hebben al-
lemaal gemeen dat de eige-
naar nog achter de toonbank 
staat en de medewerkers kan 
inspireren en motiveren. 

Chateaubriand
Een winkel met een gou-
den randje is Chateaubriand 
aan de Binnenweg 163. Be-
drijfsleider Johan van Uden 
won de Gouden Slagersring 
in 2007 en in 2009 hetgeen 
een uitzonderlijke prestatie 
is. Bij bijzondere gelegenhe-

den draagt hij de echt gou-
den ring, waar in 2009 echte 
diamanten in gezet zijn. Cha-
teaubriand  werd in 2005  tot 
‘Slagerij van het Jaar’ verko-
zen. In 2007 werden ze der-
de bij de verkiezing. In 2008, 
tweede met een miniem ver-
schil in score met de winnaar. 
Acht jaar lang in de top van 
de verkiezingen van ‘Slagerij 
van het Jaar’ staan, waarvan 
meerdere jaren in de top 5, dat 
is een prestatie. Dat betekent 
dat elke dag in het hele voor-
jaar er een door jury met sla-
gersachtergrond een product 
kan kopen en lastige vragen 
kan stellen om te horen wel-
ke adviezen gegeven worden. 
De vakjury komt de winkel en 
de werkplaats keuren in au-
gustus tot en met september 
bij de tweede ronde en in ok-
tober wordt de Ondernemers-
ronde gehouden met keuring 
door SVO, Werken met Vers 
leer je bij SVO en MKB, Mid-
den en kleinbedrijf  Adviseurs, 
microbiologische beoorde-
ling door KBBL, organisatie 
op het gebied van voedselvei-
ligheid en waterkwaliteit. Zij 
doen de vaktechnische keu-
ring van producten. Een zwaar 
traject waar iedere medewer-
ker van Chateaubriand aan 
meewerkt. Zelf ervaren ze het 
meer als een teamsport. Bij 
de verbouwing begin dit jaar 
werd naast de ingang een rij-
pingskamer gebouwd, waar 
de mooiste delen van Aber-

deen Angus-runderen we-
kenlang gerijpt worden. Met 
een ongeëvenaarde smaak-
sensatie. Nog nooit smaakte 
een entrecote, rib-eye, côte de 
boeuf, T-bonesteak of biefstuk 
zo intens.  In deze Dry-Aged 
rijpingskamer wordt de lucht-
vochtigheid op 85% gehouden 
en de temperatuur tussen de 
0 en 1 graad Celsius.  Johan 
van Uden bezoekt elke maand 
Parijs, van 4 tot 6 uur in de 
morgen met de handjes op de 
rug kijken en sfeer proeven. 
De nieuwste ontwikkelingen 
op voedingsgebied  zijn altijd 
het eerst te zien in de Hallen 
van Parijs, ook wel de buik van 
Parijs genoemd, daar haalt hij 
zijn bijzondere kaassoorten, 
delicatessen en vleeswaren. 
Chateaubriand is een slagerij 
die opgezet is door de Adele 
Teekens, dochter van de suc-
cesvolle Eimert Teekens, die 
nog steeds zijn runderen zelf 
uitzoekt in Schotland. In deze 
vakantieperiode werkt de vier-
de generatie al mee. De jon-
ge Eijmert leert met veel ple-
zier en spelenderwijs het vak. 
Ondertussen roert Johan in 
de grote pan, waarin hij de ra-
gout maakt voor de kroket-
ten die zaterdag voor de deur 
worden uitgereikt aan het pu-
bliek. Met actie houd je ook 
dit deel van de Binnenweg le-
vendig en houdt het dat gou-
den randje.

Ton van den Brink

De jonge Eijmert Teekens met bedrijfsleider Johan van Uden

Brandweer helpt imker 
bij scheppen zwerm bijen
Heemstede - De Heemsteedse 
brandweer en imker Pim Lem-
mers zijn zaterdag bijna twee 
uur lang bezig geweest met het 
‘scheppen’ van een bijenzwerm 
in een boom aan het Haya van 
Somerenpad in Heemstede. De 
zwerm bijen, bestaande uit on-
geveer 5000 bijen, hing al sinds 
donderdagmiddag in een boom 
en was zo groot als een voetbal. 
,,Ik ben heel blij met deze mooie 
vangst”, reageerde de bijenhou-
der na afloop van de reddings-
actie opgetogen.
Voor de brandweer is het weg-
vangen van bijenzwermen in 
Kennemerland zo langzamer-
hand een gewoonte geworden. 
,,Bijzondere beestjes”, grapte 
brandweerman Jeffrey Bakker 
tijdens de actie. Jaarlijks doet 
Lemmers meerdere malen een 
beroep op de spuitgasten. Zo 
assisteerde de brandweer Haar-

lemmermeer de imker onlangs 
nog bij het verwijderen van een 
zwerm bijen in een boom bij een 
speelplaats in Hoofddorp. Zater-
dag was het dus de beurt aan de 
collega’s van Heemstede.  
Een van de buurtbewoners ont-
dekte de insecten donderdag-
middag en belde direct met de 
gemeente. Hij wist echter niet 
of het hier om bijen of wespen 
ging. Volgens de buurtbewoner 
verzuimde de gemeente om ver-
dere actie te nemen. Zaterdag-
ochtend werd de plaatselijke im-
ker gebeld.
Omdat de bijen op een zeer las-
tige plek in de boom hingen, 
riep Lemmers vervolgens weer 
de hulp van de brandweer in. ,,In 
mijn eentje kon ik echt niet bij 
de zwerm.” 
Na het nodige snoei, knip- en 
zaagwerk, gaf de zwerm bijen 
zich uiteindelijk gewonnen. 

Bankzaken doen vanuit 
je relaxte strandstoel
Heemstede - De weersvoor-
spellingen zijn goed, dus lekker 
genieten van een drankje in de 
zon! Via je mobiele telefoon be-
kijk je de menukaart, je plaatst 
je bestelling en rekent gelijk af. 
Voor je het weet, wordt je drank-
je geserveerd. 
Dat kan deze zomer onder ande-
re op het strand in Bloemendaal 
en Zandvoort bij Bruxelles aan 
Zee, Strandpaviljoen STORM, 
Vooges, Bloomingdale en Lido.
Hier kun je namelijk bestellen én 
betalen met je mobiele telefoon 
door middel van de app MyOr-
der.
Hans van Zuijdam, directeur 
Wholesale van Rabobank Haar-
lem en Omstreken: “MyOrder 
werkt heel eenvoudig. Je down-
loadt de gratis app door ‘MyOr-
der’ te sms-en naar 3669. In je 
mobiele portemonnee, MiniTix, 
laad je automatisch een bedrag 
vanaf de eigen bankrekening of 
met je creditcard. Wanneer je 
dan een van de aangesloten ho-
recagelegenheden bezoekt, kijk 
je via de app de menukaart in, 

je plaatst je bestelling en rekent 
direct af. Snel, makkelijk en vei-
lig.”
Iedereen kan bestellen en be-
talen met de mobiele telefoon, 
want de app werkt ongeacht 
je bank of provider. Met sym-
pathieke acties wil Rabobank 
mensen deze zomer aansporen 
het zelf ook eens te proberen. 
Zo krijg je op een aantal locaties 
langs het strand tijdelijk 1,- eu-
ro korting op ieder drankje dat je 
via MyOrder bestelt.
Wekelijks kans maken op 100,- 
euro MyOrder tegoed? Verstuur 
dan een #myorder tweet waar-
in je vertelt wie jij wel eens een 
drankje zou willen aanbieden en 
waarom. De winnaars worden 
elke week via de website van 
MyOrder bekend gemaakt.
Met MyOrder kun je nu al be-
stellen en betalen horecaloca-
ties en bioscopen verspreid over 
het hele land en bij Thuisbe-
zorgd.nl. Meer informatie over 
MyOrder locaties, de actievoor-
waarden en de actieperiode is te 
vinden op www.myorder.nl.

Kampioenen 
in Heemstede
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Rabobank Haarlem e.o. 
steunt Jeugdsportfonds en 
Zeil- en Roeivereniging 
Regio - Rabobank Haarlem en 
Omstreken stelt via het Maat-
schappelijk Stimuleringsfonds 
(MSF) een deel van de winst 
beschikbaar voor lokale projec-
ten. Projecten bij u in de buurt 
die het welzijn verhogen en de 
leefomgeving aangenamer ma-
ken. De adviescommissie van 
het MSF vergadert 4 keer per 
jaar. Tijdens de laatste vergade-
ring zijn onder andere een ver-
zoek van het Jeugdsportfonds 
Haarlem en Zeil- en Roeivereni-
ging het Spaarne gehonoreerd. 

Jeugdsportfonds Haarlem
In Haarlem zijn naar schatting 
3.000 kinderen die om financië-
le redenen niet kunnen deelne-
men aan sportieve activiteiten. 
Hun ouders hebben te weinig 
geld voor de contributie, kleding 
of materialen. Het Jeugdsport-
fonds Haarlem is een stichting 

die deze kinderen de mogelijk-
heid biedt om wel te kunnen 
sporten bij een club. Sporten is 
immers goed voor de gezond-
heid maar voorkomt ook school-
uitval en verhoogt het zelfver-
trouwen van het kind. De aan-
vraag kan worden gedaan door 
professionals uit de omgeving 
van het kind zoals de huisarts, 
onderwijzer of jeugdwelzijns-
werker. Per jaar kost deelname 
225,- euro per kind. Het Maat-
schappelijk Stimuleringsfonds 
(MSF) van Rabobank Haar-
lem en Omstreken heeft ervoor 
gezorgd dat 20 kinderen een 
jaar lang kunnen gaan spor-
ten. Kijk voor meer informatie op 
www.jeugdsportfonds.nl/index.
jsp?id=144

Zeil- en Roeivereniging
Ieder jaar wordt er een Nationa-
le roeitocht voor roeiers met een 

beperking gehouden. Dit jaar 
werd deze tocht op 25 juni door 
Koninklijke Zeil- en Roeivereni-
ging het Spaarne in samenwer-
king met de KNRB georgani-
seerd. Het MSF van Rabobank 
Haarlem en Omstreken heeft 
een financiële bijdrage geleverd 
om deze dag voor meer dan 150 
roeiers uit Nederland mogelijk 
te maken. Zie www.hetspaarne.
nl voor de foto’s van deze dag en 
meer informatie.

U kunt ook indienen!
Heeft ú een project dat volgens 
u in aanmerking komt voor een 
bijdrage uit het MSF? Kijk dan 
op www.rabobank.nl/haarlem 
voor de criteria. 
De adviescommissie vergadert 
op dinsdag 20 september aan-
staande. Uw verzoek dient uiter-
lijk maandag 5 september bin-
nen te zijn.

Indische dag in 
Schalkweide 
Regio - Op zondag 7 augustus 
van 14.00-16.15 uur vindt weder-
om de Rumah Ngobrol (gezel-
lig met elkaar praten, spelletjes 
doen) in Zorgcentrum Schalk-
weide plaats.
Deze Indisch getinte zondag-
middag is bedoeld voor iedereen 
die van gezelligheid houdt en is 
mede georganiseerd door een 
groep enthousiaste vrijwilligers.  
Iedere eerste zondag van de 
even maand is er van 14.00-
16.15 uur Rumah Ngobrol met 
een wisselend programma.

Poldertocht 
Welzijn B’daal
Bennebroek - Dinsdag 9 au-
gustus organiseert Welzijn Bloe-
mendaal, afdeling Zuid een kor-
te fietstocht (ca 30km). Het is de 
Poldertocht met koffiestop bij 
kunst in de Polder. Start: 10.00 
uur bij het voormalig gemeen-
tehuis te Bennebroek. Info 023-
584 5300.
Donderdag 18 augustus staat 
een lezing en een rondwande-
ling Ambachtelijks- Heerlijkheid 
Bennebroek op het programma.  
Aanvang 10.00 uur tot 12.15 uur. 
Plaats: Huis te Bennebroek Kos-
ten 3,00 euro. Aanmelden: Tel. 
023 584 5300.

Klassieke Mythologie
Heemstede - Grieks/Romeinse 
goden en helden,  worden toe-
gelicht aan de hand van kunst-
werken uit alle eeuwen en van 
de mythologische verhalen (o.a. 
uit Ovidius, Vergilius, Homerus 
en Sophocles). Daarnaast ko-
men ook achtergronden (ook 
psychologische)  aan bod van 
de mythologie.
Een greep: Olympische goden, 
Heracles, Argonauten, Odyssee, 
Kreta, Thebe, Orpheus en Psy-
che. Optioneel: is er een gra-

tis Cd-rom met alle 14 Power-
Points  plus aantekeningen van 
de cursus.
De cursus Klassieke Mytholo-
gie start op woensdag 14 sep-
tember van 15.00 tot 16.30 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.

Aanmelden kan telefonisch, op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur, 
tel.: 023-548 38 28-1 of via de 
website www.casca.nl. 

Acrylschilderen 
voor kinderen
Heemstede - Stel je voor: een 
levensgroot papier, een ech-
te schildersezel in een echt ate-
lier. Eerst maak je een schets. 
Daarna roer je in de acrylverf en 
mengt allerlei kleuren door el-
kaar.

Zo leer je het plezier van verf op 
papier. Je werkt naar opdracht 
en naar je eigen fantasie. En 
je leert van docente Dominica 
Dogge over kleuren, perspectief 
en schaduwwerking. Een speel-
se cursus voor open kleine men-
sen die start op vrijdag 23 sep-
tember van 16.00 tot 17.30 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwef, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Opgeven kan nu al, 
bel: 023-548 38 28-1 op werkda-
gen van 9-12 uur. 

Kort nieuws. . .
Laatste week 
bloemenman
Heemstede - Vorige week 
kwam de heer Nulkes uit Noord-
wijk voor de laatste maal met ver-
se bloemen langs de deur. Onder 
meer was hij jarenlang een be-
kend gezicht in de Rivierenwijk 
op zaterdag. Op vrijdag kwam 
hij wel in de buurt van zorgcen-
trum Het Overbos en omliggend 

Arjan Ederveen maakt zijn solodebuut. Foto: Roy Beusker.

Theater de Luifel van 
alle markten thuis
Heemstede - Een onbezorgd 
avondje lachen om cabaret? Ge-
nieten van een mooie toneel-
voorstelling, wegdromen of mee 
swingen met muziek? Of naar 
een leuke kindervoorstelling met 
uw kroost? 
Theater de Luifel heeft voor u 
een gevarieerd aanbod in petto 
van cabaret, toneel, muziek, mu-
ziektheater en jeugdvoorstellin-
gen, waarbij de bekende namen 
niet ontbreken: Heemstedenaar 
Erik van Muiswinkel, Ronald 
Goedemondt, Youp van ‘t Hek, 
Hans Dorrestijn, De Ploeg (met 
o.a. de heren van Nuhr) en Clau-
dia de Breij, om maar enkelen 
te noemen. Maar ook Helmert 
Woudenberg, Purper, Alderlief-
ste en de Wereldband spelen dit 
seizoen in de Luifel de sterren 
van de hemel.
Ga ook eens kijken naar het so-
lodebuut van Arjan Ederveen, 
het ontroerende toneelstuk over 
Josine van Dalsum, of luiste-
ren naar de prachtige verhalen 
en liedjes van Mondo Leone, de 
mooie muziek van Voice of Hol-
land-jurylid Angela Groothuizen 
of kom genieten van het pro-
gramma over Conny Stuart door 
Anne van Rijn (één van de Da-
mes voor na Vieren).
Nieuw dit seizoen is de serie ca-

barettalenten, waarbij u een for-
se korting krijgt op de beste 
nieuwkomers. Kortom: Heem-
stede mag best trots zijn op wat 
er allemaal in Theater de Luifel 
te beleven is. Bent u ook trots op 
de Luifel? Laat dat dan blijken 
door vriend/vriendin te worden 
van ons theater. Hoe? Bel even 
met de receptie van Theater de 
Luifel, op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28-1. 
Het complete programma van 
alle Theatervoorstellingen vindt 
u in de Theaterbrochure. 
Heeft u deze niet ontvangen dan 
kunt u deze ophalen bij de Lui-
fel, Herenweg 96, activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 of de Princehof, 
Glipperweg 57 (hoek Prinsen-
laan), Heemstede danwel bij het 
Raadhuis of de bibliotheek. 
Ook vindt u alle informatie op 
www.theaterdeluifel.nl. 
Van veel voorstellingen is de 
kaartverkoop heel snel gegaan: 
er zijn al voorstellingen uitver-
kocht. U kunt het beste van te-
voren bellen om te reserveren.
Kaarten kunt u kopen bij de kas-
sa in de Luifel van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-16.00 uur. 
U kunt ook telefonisch reserve-
ren via de speciale theaterlijn: 
(023) 548 38 38. 

Nieuwe kook-
cursussen 
Heemstede - De kookcursus-
sen bij Casca zijn uitgebreid met 
een groot aantal nieuwe wereld-
keukens waaronder de Austra-
lische en - iets dichter bij huis 

gebied. Een lezeres, die altijd blij 
was met de mooie bloemen van 
Nulkes, lichtte de redactie in.. 
“Misschien leuk voor een stuk-
je in de krant?” De correspon-
dent van de Heemsteder zocht 
vrijdagmorgen vergeefs naar de 
heer Nulkes en zijn bloemenwa-
gen, driemaal!
Ditmaal bleek driemaal geen 
scheepsrecht. Hij is niet getra-
ceerd. Welbedankt voor een ja-
renlange trouwe bezorging en 
hem wordt een verdiend pensi-
oen gewenst! 

Het programma voor 
7 augustus is:

• 2 rondes Rad van fortuin 
• Optreden van Trio Argimo, Trio 
Tango Tohajo’s en de salonpia-
nist Benny  v. Galen
• Intermezzo dvd “Indie jij be-
staat niet meer” (Ed Brodie)
• Verhalen vertelt door Maya Plas 
en Nico van den Raad van “De 
Blauwe Kom”
• Vanaf 13.30 uur verkoop Indi-
sche hapjes in de hal

Toegang is gratis. Vol=vol. Zorg-
centrum Schalkweide ligt aan de 
Floris van Adrichemlaan 15 te 
Haarlem.

- de Ierse keuken. De culinaire 
Landenspecials (twintig verschil-
lende!) en Specialiteiten (keuze 
uit maar liefst 25 verschillende) 
worden gegeven bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 

Info: www.casca.nl. Of bel 023-
548 38 28-1.
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Geslaagden Heemsteedse 
Reddingsbrigade

Heemstede - Afgelopen zater-
dag is er een examen Zwem-
mend Redden geweest bij de 
Heemsteedse Reddingsbrigade. 
Ook dit keer hebben vele kinde-
ren uit Heemstede en omgeving 
hun best gedaan, hierdoor heeft 
bijna iedereen een diploma be-
haald. Maarliefst 50 afzwem-
mers hebben laten zien dat ze 
aan de eisen van Reddingsbri-
gade Nederland voldoen en dat 
ze in staat zijn om zichzelf en 
anderen te kunnen redden als er 
wat gebeurt in of op het water.
De kandidaten hebben de nieu-
we zwemmend redden opleidin-
gen van Reddingsbrigade Ne-

derland gevolgd. Het eerste deel 
van de nieuwe brevettenlijn is 
het Brevet ‘Junior Redder’, dit di-
ploma sluit perfect aan op het 
huidige ABC-zwemmen. Na de 
Junior Redder lijn zijn twee an-
dere lijnen namelijk het Brevet 
‘Zwemmend Redder’ en het di-
ploma ‘Life Saver’. Alle diploma’s 
zijn een goede manier voor kin-
deren om beter te leren zwem-
men na de reguliere diploma’s; 
een belangrijk aspect in onze 
waterrijke omgeving! Naast de 
50 afzwemmers mochten ook 
2 nieuwe instructeurs (Joost en 
Wendy Boerboom) hun diploma 
in ontvangst nemen. Geheel vrij-

Wie herinnert zich nog 
‘Huize Lanckhorst?’
Heemstede - Nummer 148 van 
het kwartaalblad van de Histo-
rische Vereniging Heemstede-
Bennebroek (HVHB) opent met  
een artikel over paardenrennen 
in en om Heemstede in de pe-
riode 1895-1929. Op twee plek-
ken in de buurt van het Oude 
Slot heeft korte tijd een renbaan 
gelegen, waar Harddraverij-Ver-
eeniging ’t Oude Slot z’n wed-
strijden organiseerde. Lande-
lijk bekend was vooral de baan 
op landgoed Woestduin in Vo-
gelenzang, uitstekend geoutil-
leerd en heel populair in de eer-
ste jaren van de 19e eeuw. Maar 
deze baan bracht ook een haus-
se in het gokken met zich mee, 
waardoor hij wel ‘De vloek van 
Kennemerland’ genoemd werd. 
De wetgever stelde hier paal 
en perk aan en in 1909 was het 
op Woestduin afgelopen. Tus-
sen 1920 en 1929 waren er op 
een nieuw aangelegde baan aan 
de Meerweg  in Heemstede nog 
draverijen. Mede door het ver-
bod op wedden was de belang-
stelling echter niet groot genoeg 

om er een succes van te maken 
en in 1929 werden ook hier de 
laatste wedstrijden gelopen. 
Een interview met Karel Zwet-
sloot in Bennebroek vertelt het 
verhaal van de ontwikkeling van 
kleine kruidenierszaak tot een 
groot bedrijf. Karel Th. Zwet-
sloot, de grootvader van de ge-
interviewde Karel, kocht in 1936 
een bestaand kruidenierswin-
keltje aan de Schoollaan in Ben-
nebroek voor zijn zoon Cor. Het 
artikel ‘25 jaar Albert Heijn,75 
jaar Zwetsloot, 100 jaar kruide-
nier’ is geïllustreerd met mooie 
beelden van het dorpse Ben-
nebroek. De eerste huizen aan 
de Meerweg in Heemstede zijn 
gebouwd in 1898. De weg, in 
1849 aangelegd met grind en 
puin, heette toen nog Grind-
weg en liep van de Achterweg 
helemaal door tot aan de Ring-
vaart. Toen het Haarlemmer-
meer was drooggelegd vorm-
de de Grindweg samen met de 
(huidige Oude) Kruisweg aan 
de overkant van de Ringvaart de 
verbinding van Heemstede met 

Dienst Spaarne
Regio - Zondag 7 augustus 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 

Protestantse 
dienst Heemstede

Heemstede - Aanstaande zon-
dag 7 augustus is er een dienst 
van de PKN in de Pinksterkerk.  

Kerk bij SEIN
Regio - Kerkdiensten Stich-
ting Epilepsie Instellingen Ne-
derland houdt zondag 7 augus-
tus een viering. Locatie is het 
terrein ‘de Cruquiushoeve’, ge-
bouw ‘de Rank’, Spieringweg 801 
te Cruquius. De aanvang is 15.00 
uur en pastor Elise Vorstermans 
leidt de viering.
 
 

Huize Lanckhorst op de hoek van de Lanckhorstlaan en Bronsteeweg 
maakte later plaats voor het betonnen bankgebouw van de Amro-
bank, later ABN-Amro. (Afbeelding: Noord-Hollands Archief)

Expositie en demonstratie
Ikebana en abstracte 
schilderkunst samen
Heemstede - Samen met de 
Amstelveense kunstschilder An-
ne Leegstra exposeert Hana-
kunst op zaterdag 6 augustus 
met een spannende combina-
tie van ikebana schikkingen en 
abstracte schilderkunst in het 
atelier op de Dr P Cuyperslaan 
8. De expositie begint om 11:00 
uur en eindigt om 17:00 uur.
Ikebana is een Japanse kunst-
vorm die gebruik maakt van na-
tuurlijke materialen. De traditio-
nele stijl van ikebana, vaak ge-
maakt van sierlijke takken en 
bloemen, is rustgevend en past 
goed bij Aziatische printen, 
schilderijen en kalligrafie. Ike-
bana echter heeft nog meer po-
tentie; de bijna onbeperkte hoe-
veelheid van natuurlijke mate-
rialen biedt volop mogelijkhe-
den tot het creëren van abstrac-
te kunstobjecten. Om 15.00 uur 
demonstreert Anne Leegstra 
met welke kleuren en lijnen hij 
kracht en energie in zijn schil-
derijen brengt. Aansluitend be-
spreekt Masako Higashi de in-
nerlijke waarde van de Japanse 
bloemschikkunst en waarom de 
zoektocht naar balans en sobere 
schoonheid haar zoveel voldoe-
ning geeft. 
Zij wordt hierin bijgestaan door 
haar moeder en haar leerlingen, 
die in de dagen vooraf aan de 

hand van richtlijnen van de oude 
Japanse meesters hun creativi-
teit de vrije ruimte gegeven heb-
ben. Het resultaat is een menge-
ling van oude oosterse vormen 
en moderne krachtige lijnen; ga-
rant voor een aangename prik-
keling van de geest. Voor meer 
informatie: www.hanakunst.nl / 
06-24252523

Aalsmeer. De oversteek van de 
Ringvaart bestond eerst uit een 
veerpont en later uit een houten 
Rolbrug. De zuidwestkant van de 
Meerweg was lange tijd onbe-
bouwd, zodat je kon doorkijken 
tot de molen van Höcker. Eind 
juni verscheen het boek ‘Land-
goed Hageveld, Heemstede, 
5000 jaar bewoningsgeschie-
denis’ van Frits Hazenberg. Ha-
zenberg woont zelf op Hageveld 
en heeft zich vele jaren verdiept 
in de geschiedenis en archeolo-
gie van deze plek. Voor Heerlijk-
Heden geeft hij een indruk van 
zijn bevindingen over de oud-
ste geschiedenis van Heem-
stede en omgeving. ‘Tweemaal 
Lanckhorst’ beschrijft een hof-
stede, waarvan de geschiedenis 
terug gaat tot in de 17e eeuw. 
Het complex lag tussen de hui-
dige Binnenweg, Lanckhorst-
laan en Dreef, en ging later Land 
en Spaarnzicht heten. In 1908 
werd de boerderij vervangen 
door de villa Land en Spaarn-
zicht, in 1958 werd op deze plek 
het postkantoor gebouwd, nu zit 
Rivièra Maison er. Maar er was 
nog een tweede Lanckhorst, iets 
westelijker gelegen.
Oudere Heemstedenaren herin-
neren zich nog het voormalige 
huize Lanckhorst op de hoek van 
de Bronsteeweg en de Lanck-
horstlaan (ook weer de opvolger 
van een ouder huis). J.W.G. van 
Doorn heeft uitgezocht hoe het 
allemaal in elkaar zit. De com-
missie Karakterbehoud rappor-
teert over haar bemoeienissen 
met onder meer de gemeente-
lijke monumenten, het rouwcen-
trum aan de Herfstlaan en de 
N-205-206 ten zuiden van Ben-
nebroek.

HeerlijkHeden 149 is het laatste 
tijdschrift in het huidige formaat. 
Vanaf het jubileumnummer 150 
verschijnt HeerlijkHeden in kleur 
op A4-formaat.

Meer informatie over de HVHB 
is te vinden op www.hv-hb.nl. 
Losse nummers van HeerlijkHe-
den zijn voor 4,-  euro te verkrij-
gen bij Marloes van Buuren, 023 
5290756,
marloes.van.buuren@planet.nl. 

Bescherming 
voor galerie
Heemstede - Willem Snitker 
mailde de redactie deze foto’s. 
Het is een ‘Beschermgeestje’ 
van de Bleeker Galerie. Geen be-
schermengeltje maar een geestje. 
Het is aannemelijk te veronder-
stellen dat ze dezelfde taak heb-
ben...

willig hebben zij in de afgelopen 
1,5 jaar een opleiding tot instruc-
teur zwemmend redden gevolgd. 
Zij zijn één van de eersten in Ne-
derland die het nieuwe instruc-
teursdiploma van Reddingsbri-
gade Nederland uitgereikt heb-
ben gekregen! Voor meer infor-
matie over zwemmen en red-
dingszwemmen kijk op: www.
heemsteedsereddingsbrigade.nl

welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). 

Voorganger is ds. mw. P. Renes. 
De zang wordt ondersteund door 
de cantores L. en Th. Braak-Pe-
droli. (avondmaalviering).

Deze vangt aan om 10.00 uur en 
wordt geleid door ds. P.I.C. Terp-
stra.
In Kennemerduin om 10.30 uur 
dienst met mevrouw N. Sikkel en 
in de Oude kerk geen dienst.
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Project ‘Doneer je netwerk’
Opbrengst hardware 
naar Tanzania en Kenia
Regio - Organisaties ‘Viafrica’ 
en ‘IT-Staffing’ hebben de cam-
pagne ‘Doneer je netwerk’ ge-
lanceerd. Met deze campagne 
vragen zij zelfstandige profes-
sionals hun netwerk in te zet-
ten om Viafrica concrete tips te 
geven over hardware–vervan-
gingstrajecten bij bedrijven en 
organisaties. Viafrica neemt ver-
volgens contact op met die be-
drijven om te vragen of die hun 
oude hardware aan Viafrica wil-
len doneren. ‘Doneer je Netwerk’ 
is verbonden aan de reeds lo-
pende campagne ‘PC–Donatie’. 
De oude hardware wordt geïn-
ventariseerd, geschoond en ver-
volgens verkocht of, wanneer dit 
niet mogelijk is, milieuvriendelijk 
verwerkt. De opbrengst die de 
gedoneerde hardware oplevert, 
wordt ingezet voor ICT–projec-
ten van Viafrica voor de onder-
wijssector in Tanzania en Kenia.
Met deze campagne kunnen 
betrokken ZZP’ers invulling ge-
ven aan maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO). 

Door hun netwerk in te zetten 
voor hardware-donaties leveren 
zij een zinvolle bijdrage aan ont-
wikkeling in Afrika.
Wanneer een tip over een hard-
ware-vervangingstraject resul-
teert in een donatie van afge-
schreven hardware, krijgt de-
gene die de deal mogelijk heeft 
gemaakt een aantal spaarpun-
ten, afhankelijk van de groot-
te van de deal. Met die spaar-
punten kunnen de deelnemers 
sparen voor hardware en ande-
re producten. 
De campagne heeft een positie-
ve uitkomst voor alle betrokke-
nen: bedrijven halen hun MVO-
doelen omdat de oude hardware 
op een duurzame manier wordt 
verwerkt, de betrokken ZZP’ers 
kunnen sparen voor mooie pro-
ducten en Viafrica krijgt inkom-
sten binnen via PC-Donatie 
waarmee zij haar projecten kan 
financieren. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk 
op: http://www.viafrica.org/nl/
projecten/doneer-je-netwerk.

Behoefte aan luisterend oor?
Extra druk voor Sensoor 
tijdens de zomermaanden
Regio - Sensoor Haarlem is 
ook tijdens de vakantie 24 uur 
per dag, 7 dagen per week be-
reikbaar. Juist tijdens de zomer-
maanden is het extra druk. De 
vrijwilligers van Sensoor praten 
in deze periode veel met men-
sen, die het even niet meer zien 
zitten. Vanwege de zomervakan-
tie, kunnen ze vaak niet terecht 
bij iemand in hun directe omge-
ving, waar ze anders wel een be-
roep op doen.
De een mist het vaste contact 
met familie die met vakantie is. 
De ander vindt het gewoon ver-
velend dat het overal zo stil is. 
Voor velen is ook de vakantie-
stop van een cursus, of de tijde-
lijke afwezigheid van een vaste 
hulpverlener, lastig om mee om 
te gaan.
Het zijn allemaal gesprekken 
met mensen die contact zoeken 
met Sensoor Haarlem, omdat ze 
toch behoefte hebben om even 
te praten over iets wat hen erg 
hoog zit, of over wat hen is over-
komen.
Sensoor Haarlem is daarom ook 

tijdens de zomervakantie dag en 
nacht bereikbaar voor een ver-
trouwelijk en anoniem gesprek 
via telefoon of chat, voor ieder-
een die daar behoefte aan heeft. 
Elk moment van de dag en de 
nacht zit er een vrijwilliger, die 
tijd en aandacht heeft voor de-
gene die contact zoekt. Het tele-
foonnummer is 023 – 5 471 471. 
De hulpdienst is ook bereikbaar 
via het landelijke nummer 0900 
– 07 67 (5 cent p/m). Chatten 
kan via www.sensoor.nl/haar-
lem.
Sensoor Haarlem is werkzaam 
in de regio’s Zuid- en Midden-
Kennemerland en Haarlemmer-
meer.
De Haarlemse hulpdienst is één 
van de zesentwintig Sensoor-
vestigingen in Nederland. Sen-
soor is de grootste chat- en te-
lefonische hulpverlener van ons 
land. Per jaar worden landelijk 
ruim 250.000 gesprekken ge-
voerd.
Meer informatie over Sensoor 
Haarlem is te vinden op de web-
site www.sensoor.nl/haarlem

HemoClin gel en spray helpen
Aambeien, niets om 
voor te schamen
Heemstede - Bijna iedereen 
heeft ze: aambeien. Ongeveer 
1 op de 2 Nederlanders krijgt 
ooit te maken met anale klach-
ten als gevolg van aambeien zo-
als jeuk, branderig gevoel en ir-
ritatie. Daarom is er nu Hemo-
Clin. HemoClin is direct verkoe-
lend en verzachtend. 

Wat zijn aambeien?
Aambeien zijn zwellichamen – 
weefsels met bloedvaten – die 
kunnen zwellen om de anus 
lucht- en lekdicht af te sluiten. 
Iedereen heeft ze dus. Wanneer 
deze zwellichamen echter regel-
matig onder hoge druk komen 
te staan, bijvoorbeeld door hard 
persen tijdens de stoelgang, 
loopt de druk in de bloedvaten 
op en kunnen ze gaan uitzet-
ten. Wanneer het normale aam-
beienweefsel dan zodanig ge-

zwollen en geïrriteerd is dat het 
klachten veroorzaakt, spreken 
we van een aambei zoals we die 
in de volksmond kennen. 

Wat te doen bij aambeien?
Aambeien beginnen veelal in-
wendig, maar kunnen bij aan-
houdende druk uitzakken en 
buiten de anus zichtbaar wor-
den. Inwendig of uitwendig, veel 
hinder bezorgen ze sowieso. Met 
name jeuk, irritatie en een bran-
derig gevoel. Een gevarieerde, 
vezelrijke voeding is het eerste 
devies bij aambeien. Dat zorgt 
namelijk voor een zachtere ont-
lasting, waardoor persen niet 
meer nodig is. Net als voldoende 
drinken en bewegen overigens. 
Daarnaast kan HemoClin aam-
beiengel of aambeienspray ge-
bruikt worden om de klachten te 
verlichten.

HemoClin gel en spray 
HemoClin aambeiengel en He-
moClin aambeienspray.
Beide hygiënisch aan te bren-
gen, beide met verkoelend effect 
waardoor jeuk en branderigheid 
kunnen verminderen en beide 
met 2QR-formule die schadelijke 
bacteriën neutraliseert, het na-
tuurlijk genezingsproces onder-
steunt en het weefsel verzorgt.

De verschillen? HemoClin gel 
kan gebruikt worden bij in-
wendige aambeien, kloofjes en 
wondjes (9,95 euro) en Hemo-
Clin spray bij uitwendige aam-
beien, kloofjes en wondjes (9,95 
euro).

Apotheek Groenendaal
HemoClin® is vanaf nú verkrijg-
baar bij Apotheek Groenendaal. 
Het deskundige team staan klaar 
om u te adviseren.

Kom daarom langs bij apotheek 
Groenendaal: telefoon 023-
5293686, Valkenburgerlaan 50 te 
Heemstede.
Er is voldoende parkeergelegen-
heid.

Bij apotheek Groenendaal aan de Valkenburgerlaan helpt men u verder als u last van aambeien heeft.

Fietser (85) overleden 
aan zijn verwondingen
Heemstede - Op de Valkenbur-
gerlaan vond zaterdagmiddag 
30 juli omstreeks 14.00 uur een 
aanrijding plaats tussen een fiet-
ser en een auto.

Een 85-jarige man uit Heemste-
de fietste op de Valkenburger-
laan. Toen hij plotseling linksaf 
sloeg, kon een 88-jarige Heem-
steedse automobiliste de fietser 
niet meer ontwijken.

Hierna ontstond de aanrijding, 
waarbij de man op de  fiets 

zeer ernstige verwondingen op-
liep. Het Mobiel Medisch team is 
met een traumahelikopter inge-
vlogen om het slachtoffer direct 
eerste hulp te kunnen verlenen. 
De Heemstedenaar is per ambu-

Zomerbustocht
Bennebroek - Welzijn Bloemen-
daal neemt vrijdag 19 augustus 
u mee naar Waterland voor een 
bezoek aan de theetuin in Zui-
derwoude. U wordt thuis opge-
haald. Vertrek 11.00 uur. Kosten  

12,50 euro. Dinsdag 30 augus-
tus: Enkhuizen en het Zuider-
zee Museum. U wordt thuis op-
gehaald tussen 10.00 en 10.30 
uur. Terug rond 18.30 en 19.00 
uur. Prijs: 32,50 euro (met muse-
umkaart: 16,50 euro), Info: 023-
5845300. 

lance naar het VU in Amsterdam 
vervoerd, waar hij in kritieke toe-
stand werd opgenomen.

Zondagmiddag is de man over-
leden aan zijn verwondingen.

De politie is op zoek naar men-
sen die getuige zijn geweest van 
de aanrijding en vraagt hen zich 
te melden bij de politie via 0900-
8844.

Zomeravond 
zangdienst PKN
Bennebroek - Vanavond, 
woensdag 3 augustus, houdt de 
Hervormde Gemeente Benne-

broek (PKN) Binnenweg 67, Ben-
nebroek, een zomerzangdienst. 
Die is om 19.30 uur. 

Zondag 7 augustus is er dienst 
om 10.00 uur met ds. P.J. Stam 
uit Katwijk.
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Voorbereiding VEW op 
competitie begonnen
Heemstede - Zaterdag 30 juli 
begon trainer Fred van der Veldt 
met assistent Rob Neeskens aan 
de eerste training van de selec-
tie van VEW. Door de late vakan-
ties was de opkomst nog niet 
optimaal.

Het voorlopige schema met trai-
ningen, wedstrijden en beker-
toernooien ziet er als volgt uit:
1 augustus  training 20.00 uur
3 augustus training 20.00 uur
6 augustus training-lunch-trai-
ning 10.30 uur
8 augustus training 20.00 uur
10 augustus
DSK-VEW(HD-cup) 19.30 uur
13 augustus VEW-Zw’burg
(HD-cup)  14.00 uur
15 augustus training     20.00 uur
16 augustus VEW-Bl’daal
(HD-cup)  19.30 uur
17 augustus  training 20.00 uur

22 augustus  training 20.00 uur
20 augustus, 23 augustus en
27 augustus KNVB-beker. Pro-
gramma en tijden nog niet be-
kend.
29 augustus training 20.00 uur
31 augustus  training 20.00 uur
Op 3 september start competi-
tie KNVB- elftallen (VEW-1 en 
VEW-2).
Dit is een voorlopig schema. Er 
kunnen trainingen en wedstrij-
den vervallen. Ook aanvangstij-
den kunnen gewijzigd worden.
Fred van der Veldt en Rob Nees-
kens trainen VEW-1, VEW-2 en 
de A-junioren. Meer weten over 
VEW? Kijk op www.vewheem-
stede.nl. 
De eerste activiteit is op 9 sep-
tember: 1ste ronde VEW-kla-
verjas competitie. Aanvang 
20.00 uur. Clubhuis VEW aan de 
Sportparklaan.

Heemsteedse kunstenaars 
exposeren in Raadhuis

Heemstede - De komende we-
ken exposeren negen Heem-
steedse leden van KZOD in de  
Burgerzaal van het Raadhuis 
van Heemstede. “Kunst Zij Ons 
Doel” is een van de oudste kun-
stenaarsverenigingen van ons 
land en geves-
tigd in het his-
torische gebouw 
de Waag aan het 
Spaarne in Haar-
lem.

De negen KZOD-
leden exposeren 
hun werk vanaf 
woensdag 27 ju-
li tot en met vrij-
dag 2 september 
2011 in de sfeer-
volle Raadzaal 
van het Raad-
huis te Heem-
stede. Deze ten-
toonstelling kan 
zeker verras-
send worden ge-
noemd want een 
breed scala van 
stijlen komt in 
het werk van de-
ze negen beel-
dende kunste-
naars aan bod.

Albert Rol-
lich en Jose van 
Waarde zijn bei-
den – maar dan 
op geheel ver-

schillende wijze - gefascineerd 
door de natuur, de werken van 
Rollich geven een impressie van 
kleine natuurstillevens waarbij 
hij de humor niet schuwt (“kis-
sing bananas”) terwijl Jose van 
Waarde, zoekend naar vorm, rit-

me en ordening de natuur als 
het ware abstraheert. Twee 
drieluiken komen in deze 
tentoonstelling aan bod: een 
statieportret van H.M.de Ko-
ningin t.g.v. haar 25-jarig ju-
bileum (“Wie de kroon past”..) 
van Jacqueline van Rosmalen 
en het werk “De Oorsprong” 
van Jacintha Reijnders twee 
jaar geleden gemaakt t.g.v. 
het Darwinjaar. 
Lucia Bezemer zoekt op ge-
heel andere wijze naar het 
mysterie van de aarde en 
de atmosfeer wat zij toont in 
haar schilderij “De Wereld is 
een speeltuin”. Ook Henk-
Claire Loeffen houdt zich be-
zig met de wereld om ons 
heen, zijn werk geeft duide-
lijk een impressie van verre 
landen. Geheel abstract en 
kleurrijk is het werk van zo-
wel Vera Bruggeman (speel-
se beeldgedichten) Griet 
Halbertsma (kernwoorden: 
expressiviteit en intensiteit) 
en Connie Vlasveld (geab-
straheerde grafische beel-
den) 

Afstand nemen
Deze tentoonstelling biedt de 
bezoeker de gelegenheid op 
diverse plekken – in letterlij-
ke zin – afstand te nemen en 
het gehele palet van schilde-

rijen rustig te aanschouwen. De-
ze tentoonstelling in het Raad-
huis is van maandag tot en met 
vrijdag gedurende kantoortijden 
tussen 09.00 uur en 17.00 uur 
gratis te bezichtigen. Zie ook 
www.kzod.nl

Kleurige kunst in het 
Kennemer Gasthuis
Heemstede - Van 2 augustus 
tot 1 oktober exposeren schil-
ders van De KunstWerkWinkel 
hun werken in het Kennemer 
Gasthuis, locatie zuid. De Kunst-
WerkWinkel is een werkplek 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking en is onder-
deel van de divisie Dagbeste-
ding van De HartekampGroep.
Het werk uit de KunstWerkWin-
kel kenmerkt zich onder meer 
door het felle kleurgebruik en 
de alledaagse taferelen. De kun-
stenaars laten zich veelal inspi-
reren door voorgelezen gedich-
ten en verhalen/sprookjes, maar 
ook door fotoboeken, natuur-
boeken en kunstboeken.
Het werk is puur, verrassend en 

ongekunsteld; vaak een genot 
om naar te kijken.
Het schilderatelier en het kera-
miekatelier van de KunstWerk-
Winkel zijn sinds mei 2003 ge-
vestigd aan de Bakenesser-
gracht 65, een mooie locatie 
in hartje Haarlem. Hier werken 
gemiddeld 24 mensen. Daar-
van schilderen 16 mensen 1 
tot 4 dagen bij het schilderate-
lier. Bent u nieuwsgierig gewor-
den, kom dan zeker even kijken 
in het Kennemer Gasthuis of in 
het atelier van de KunstWerk-
Winkel zelf.
Expositie Kennemer Gasthuis
2 augustus tot 1 oktober.
Locatie Zuid expositieruimte 
centrale hal
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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

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/Burgerlijke 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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•  Aanmelden JeugdSportPas

• Overlast hondenpoep

In deze HeemstedeNieuws:

Gaby Wintraecken deed afgelopen juni mee aan een prijsvraag in de 

Duurzaamheidskrant van Heemstede. Ze won door haar deelname een fl oatsessie bij 

Blitz Welness. Donderdag 26 juli jl. overhandigde eigenaar Leendert Koppenol haar 

de prijs.

In de maanden augustus en september 

exposeren drie kunstenaars en een 

kunstenaarsvereniging hun werken in het 

Raadhuis van Heemstede. U bent van 

harte welkom de werken te bekijken.

“Ik was altijd al bezig met duurzaamheid, 

maar dan meer in de uitvoering ervan. De 

‘techniek’ erachter zeg maar, daar was ik 

niet zo mee bekend. Om de antwoorden op 

de vragen uit de puzzel te kunnen achter-

halen, moest ik de krant helemaal door-

lezen. Daar heb ik uiteindelijk veel van 

Liesbeth van Welbergen

Na 25 jaar schilderen in diverse 

technieken, is de kunstenaar Liesbeth van 

Welbergen sinds 2003 verslingerd geraakt 

aan beeldhouwen. Bij het doen van een 

workshop Speksteen bij Frederika de Vries 

werd Liesbeth van Welbergen gefascineerd 

door de steen en wat daar allemaal uit 

tevoorschijn kwam. Sindsdien doet zij weinig 

anders meer dan beeldhouwen. Nu vooral in 

hardere steensoorten zoals albast, serpen-

tijn, marmer en soms nog wel in speksteen. 

Haar werk is veelal intuïtief, abstract maar de 

laatste tijd ook fi guratief door het maken van 

torso’s, zowel mannelijk als vrouwelijk. Haar 

werken zijn nog tot en met 30 september 

2011 in de centrale hal te zien.

Expositie “Zomerzotheid” van 

Monique van den Boogaard 

Onder de naam “Zomerzotheid” zullen in de 

centrale hal vanaf 1 augustus t/m 30 

september 2011 schilderijen te zien zijn van 

Monique van den Boogaard. Zij schildert 

met acryl op papier. Ook gebruikt zij 

veertjes, bloemen en blaadjes uit de tuin. 

Haar schilderijen noemt zij zelf “gevoels-

landschappen”. Zij legt er haar gevoel in 

van dat moment in, terwijl de toeschouwer 

iets van zichzelf zou kunnen herkennen. De 

titels van haar werk maken nieuwsgierig. 

Expositie “Mens en Dier” van 

Leonie Palsma

Gedurende de maand augustus 2011 is 

een selectie van werken van Leonie 

Palsma te zien met de Titel “Mens en dier”. 

Door middel van verschillende vormen van 

een hondenriem wordt de relatie tussen 

mens en dier weergegeven.  

Geen inloopochtend burgemeester
In de maanden augustus en september is er geen inloopochtend bij de burgemeester. 

U bent van harte welkom in oktober weer bij de inloopochtend aanwezig te zijn. 

De eerstvolgende datum is op de eerste vrijdag van de maand op 7 oktober 2011.

Floatsessie voor

prijswinnaar 

Duurzaamheidskrant 

Exposities in raadhuis 
Heemstede

opgestoken. Je bent je nog meer 

bewust van waarom je het doet. En dat 

ik er een prijs mee heb gewonnen is 

natuurlijk mooi meegenomen!”, aldus 

Gaby.

Samenwerken aan 

Duurzaamheid

De duurzaamheidskrant geeft met 

concrete voorbeelden een uitgebreid 

beeld hoe burgers en bedrijven met 

duurzaamheid en energiebesparing 

omgaan. De gemeente werkt samen 

met inwoners, bedrijven, verenigingen 

aan een schone en veilige leef-

omgeving waar een duurzame ont-

wikkeling van de lokale samenleving 

centraal staat. Zowel voor het opstel-

len van het beleid als de uitvoering 

ervan.  

Wilt u de krant nog 

eens inzien? 

Ga naar Heemstede.nl 

en kijk onder tips of 

gebruik de QR code 

voor uw smartphone.

vervolg op pag. 2

Zomerzotheid



HeemstedeNieuws

vervolg van pag 1

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  -  3  A U G U S T U S  2 0 1 1

Hoewel veel hondenbezitters de moeite nemen de poep van hun hond op te ruimen, 

is er toch nog een te groot aantal mensen dat dit niet doet. Tijd om dit onderwerp 

weer eens onder de aandacht te brengen.

Burgers en gemeente zijn samen verant-

woordelijk voor het schoonhouden van 

Heemstede. Daarbij hoort ook het ver-

wijderen van hondenpoep. Als honden-

bezitter is het ook verplicht de poep op te 

ruimen. Het opruimen van hondenpoep 

kan bijvoorbeeld met een hondenpoep-

zakje of een plastic zak gedaan worden. 

Zo kunt u de poep hygiënisch en snel van 

de grond verwijderen. Het zakje kunt u in 

één van de vele hondenpoepbakken of in 

een gewone afvalbak gooien, maar natuur-

lijk ook thuis in de afvalbak.

Gezondheidsrisico’s

Hondenpoep is niet alleen vies en onhygië-

nisch, maar vormt ook een risico voor de 

gezondheid. Spelende kinderen zitten 

regelmatig met hun handen aan hun mond. 

Wanneer zij in aanraking komen met 

hondenpoep, kunnen zij besmet raken 

met  de hondenspoelworm. Een infectie 

met de hondenspoelworm kan leiden tot 

griepachtige klachten en in ernstige geval-

len tot hersenvlies- of oogontsteking. Om 

deze reden is in de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) vastgelegd dat open-

bare kinderspeelplaatsen verboden terrein 

zijn voor honden.

Aanlijnplicht

Loslopende honden kunnen de verkeers-

veiligheid in gevaar brengen. Ook zijn 

sommige kinderen en volwassenen bang 

voor loslopende honden. Uw hond moet 

daarom op straat aangelijnd zijn. Behalve 

dat dit veiliger is voor uw hond, ziet u ook 

waar hij zijn behoefte doet. Het is dus 

tegelijk een belangrijke hulp bij het oprui-

men.

Losloopgebieden

Honden moeten natuurlijk genoeg 

beweging krijgen. Daarom heeft de 

gemeente twee plaatsen aangewezen 

waar honden niet aan de lijn hoeven. De 

zogenaamde losloopgebieden in 

Heemstede zijn:

In het wandelbos Groenendaal ten 

noorden van de Sparrenlaan; 

Het wandelpad langs het Heemsteeds 

Kanaal en het Spaarne vanaf de 

Mozartkade tot aan de Jan van 

Gilselaan. 

Handhaving

In de gemeente Heemstede zijn hand-

havers aangesteld, die toezien op naleving 

van de regels van het hondenbeleid. Zij 

kunnen hondenbezitters aanspreken die 

zich niet aan de regels houden. Als u uw 

hond uitlaat, dan bent u verplicht een 

opruimmiddel bij u te hebben. 

Meer informatie?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over 

de uitvoering van het hondenbeleid, neem 

dan contact op met het bureau Handhaving 

via telefoonnummer (023) 548 57 39. 

Ziet u een overvolle of defecte honden-

poep- of afvalbak, geef dit dan door aan 

het Meldpunt Overlast via telefoonnummer 

(023) 548 57 62.

Overlast hondenpoep

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan

Van 8 tot en met 31 augustus wordt op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan een nieuwe 

verkeersregelinstallatie aangelegd. De werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in avond- 

en nachturen. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

  Werk aan de weg

Aanmelden JeugdSportPas 

voor kinderen uit groep 5 t/m 8
Sportservice Heemstede-Zandvoort is al druk bezig met de voorbereidingen voor de 

JeugdSportPas voor het schooljaar 2011-2012. Verenigingen uit Heemstede en 

Zandvoort hebben hun cursusaanbod aangemeld via de website www.sportservice-

heemstedezandvoort.nl.

Inmiddels is de inschrijving geopend voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Kinderen kunnen op 

de website van Sportservice Heemstede-Zandvoort kiezen voor gemeente Heemstede, 

inloggen, en hun keuze maken. Een sportcursus bestaat uit vier lessen. Kinderen kunnen 

voor 5 euro deze vier lessen bijwonen. Enkele bijzondere sporten zijn iets duurder.

Bewegen in Heemstede

In Heemstede wordt gestart met hardlopen, scouting en reddingszwemmen. In de winter-

maanden kan er geschaatst worden, maar meedoen aan taekwondo en tafeltennis is ook 

mogelijk. In 2012 kunnen de kinderen onder andere meedoen aan judo, karate, skiën, 

snowboarden, roeien en honk- en softbal.

De JeugdSportPas

Het sportstimuleringsproject ‘JeugdSportPas’ wordt gefi nancierd door de gemeenten 

Heemstede en Zandvoort om kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs tegen een 

lage prijs kennis te laten maken met diverse takken van sport. De JeugdSportPas wordt in 

beide gemeenten uitgevoerd door Sportservice Heemstede-Zandvoort. Zij betrekken bij de 

uitvoering daar waar mogelijk de plaatselijke sportverenigingen. Ook de basisscholen zijn 

betrokken bij het project. De vakdocenten lichamelijke opvoeding geven waar mogelijk een 

introductieles van een aantal sporten en stimuleren de kinderen om in te schrijven.

Voor meer informatie over de JeugdSportPas in Heemstede kunt u contact opnemen met 

Steffen van der Pol. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (023) 574 01 16 of mail naar 

jspheza@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Zomerexpositie KZOD

Ook dit jaar is de kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel (KZOD) bereid gevonden een 

zomerexpositie in de Burgerzaal te organiseren. Tijdens deze expositie zijn schilderijen te zien 

van voornamelijk Heemsteedse leden van KZOD. Deze expositie duurt tot en met 2 september 

2011. 

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom de exposities te komen 

bewonderen.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 37 het v erv angen v an de entreepui v an de winkel 2011.206

 ontv angen 19 juli 2011

Kraanv ogellaan 31 de buitenkant v an de garage v eranderen 2011.207

 v an hout naar steen

 ontv angen  24 juli 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor  bouwen en afwijken bestemmingsplan

Maaslaan 20 het plaatsen v an een dakkapel op het 2011.208 

 v oor- en achtergev eldakvl ak en wijzigen v oorgev el

 ontv angen 20 juli 2011

Von Brücken Focklaan 33 het bouwen v an een carport en een erker 2011.205

 ontv angen 19 juli 2011

     

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor kappen

t.h.v . tankstation, het kappen v an een iep 2011.204

Cruquiusweg 1 ontv angen 18 juli 2011

W. Denijslaan 35 het kappen v an een ceder 2011.209

 ontv angen 19 juli 2011

Glipper Dreef 171 het kappen v an een naaldboom 2011.213

 ontv angen 13 juli 2011

Crayenestersingel 23 het kappen v an 2 zeedennen 2011.212

 ontv angen 13 juli 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor slopen

Ir. Lelylaan 53 het v erwijderen v an asbest 2011.210 

 ontv angen 21 juli 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf 4 augustus 2011 v an maandag tot en met don-

derdag v an  08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader v an de Wet algemene bepalingen omgevi ngsrecht hebben wij besloten v oor de 

v olgende aanvr agen de beslistermijn te v erlengen met een termijn v an 6 weken:

Johannes Verhulstlaan 3 het uitbreiden v an een woonhuis 2011.191

 ontv angen 28 juni 2011

Korhoenlaan 53 het plaatsen v an een wmo unit v anwege 2011.187

 medische noodzaak 

 ontv angen 24 juni 2011 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 29 juli 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Glipperweg, het bouwen v an 3 toegangspoorten 2011.183

landgoed “de Ov erplaats”

Uitschrijvi ngen GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat v erhuizen moet u dit ook doorgev en aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 

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

de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte v an de v erhuizing 

gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 

te traceren is, besluit het college v an burgemeester en wethouders deze persoon “met on-

bekende bestemming” uit te schrijv en uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegev ens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat in-

geschrev en. De gev olgen hierv an zijn dat er bijv oorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 

de woongemeente aangev raagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden v an v erschillende ov erheidsv oorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW 

gekort. Het is daarom v an groot belang dat alsnog aangifte v an een v erhuizing gedaan wordt.

Het college v an burgemeester en wethouders heeft het v oornemen om de v olgende 

persoon per 27-07-2011 met onbekende bestemming uit te schrijv en:

E.C. de Vries, geboren 27-09-1988, Dr. J.R. Thorbeckelaan 72

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

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

v an de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 een 

aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse aanv ragen 

omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn aangev raagd en dus v olgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v ergunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Omgevingsvergunning voor kappen

t.h.v . tankstation, het kappen v an een iep 2011 .204

Cruquiusweg 1

Korhoenlaan 40 het kappen v an een berk 2011.202

Sportparklaan 3 het kappen v an 3 coniferen 2011.201

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf  4 augustus 2011 v an maandag tot en 

met donderdag v an 08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

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

bezwaar maken. Zie kader.

Huisnummering (verzonden 25 juli 2011)

Het college v an burgemeester en wethouders heeft d.d. 27 juni 2011 besloten om aan een 

woning op de Valkenburgerlaan op de tweede v erdieping het huisnummer Valkenburgerlaan 

58A te gev en.

2e v erdieping : Valkenburgerlaan 58A

1e v erdieping : Valkenburgerlaan 58

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

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.



HeemstedeNieuws

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  -  3  A U G U S T U S  2 0 1 1

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 waartegen 

het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift 

van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

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 af- 

stemmen 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 

overlast). 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.

Op donderdag 11 augustus 2011 gaat de 

gemeente de fi etswrakken verwijderen die 

zijn geplaatst aan:

de Pelikaanlaan ter hoogte van huis-

nummer 111 en 

de Zandvoortselaan ter hoogte van 

huisnummer 71. 

Het gaat bij beide locaties om fi etsen die 

een of meerdere lekke banden hebben of 

waarbij een wiel ontbreekt.

Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen 

aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk 

meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. 

Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 

Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 

5:5 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) is het verboden een 

voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en tevens in een ken-

nelijk verwaarloosde toestand verkeert op 

de openbare weg te parkeren (voertuig-

wrak). 

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 

13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te 

Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun 

fi etswrak terugkrijgen tegen betaling van 

de kosten die gemaakt zijn voor de verwij-

dering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen 

met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Verwijdering fi etswrakken 
Pelikaanlaan en Zandvoortselaan Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 1 augus-

tus 2011 de gastouderopvang C.U. Richard te Heemstede met uniek registratienummer 

213183572 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

Registratie Kinderopvang

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 over 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 graag 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




