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Tuinenwedstrijd met De Oosteinde
Heemstede - What’s in a
name, zou je denken bij de
naam van de familie die deze
week hun tuin terugziet op de
voorpagina.
Rob en Marjan Vijver uit de
Van Slogterenlaan 4 in Heemstede zijn trots op hun tuin,
hoewel daar overigens geen
vijver is te vinden. Wel allerlei andere elementen die hun
tuin zo leuk maken: “Alhoewel wij een piepklein tuintje
hebben, is het toch een genot
om te zien en om er in te zitten”, vertellen ze. “Onze aga-

panthus, hortensia, hosta’s…
ze zijn zo mooi teruggekomen
na alle ellende van de afgelopen weken!” Het is waar, alle begroeiing heeft het maar
te verduren in ons land. Zijn
het geen stortbuien of regenachtige dagen dan zijn het
wel dagen met volop tropisch
weer. Zie dan nog maar eens
mooi te blijven! Met aandacht
en geduld lukt het veelal wel.
Zoals de favoriete plek van
Rob en Marjan. Heeft u ook
zo’n gemoedelijke tuin of
prachtig balkon met bloeiende planten?

De redactie bij u in de tuin
Stuur uw foto in! Niet alleen
komt u in aanmerking voor
een waardebon van De Oosteinde van 25, 50 of 100 euro, ook komt de redactie bij
u op bezoek! Heeft u wat te
vertellen over uw tuin of wilt
u graag uit de doeken doen
hoe u tot het ontwerp bent
gekomen? Laat het weten,
mail uw foto en gegevens en
wie weet behoort u eind augustus tot een van de drie
winnaars.
U kunt meedoen tot en met
eind augustus.

informatie:
✆ 06-50284402
✉ verkoop@
heemsteder.nl

**

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

t

Shoarma
pakket
500 Gram
varkensvlees,
5 broodJes en
150 Gr saus
voor

r5.

95

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
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Restaurant Mandarin
verwent bewoners Bosbeek
Heemstede - Er was al meer
over gefilosofeerd door de bewoners van de verpleegafdeling
van Bosbeek. Een etentje in een
restaurant in de buurt zou een
leuk uitje zijn.
Gonnie Hildeband, activiteitenbegeleidster, wist dat de heer
Dupont goede contacten had
met Chinees restaurant Mandarin aan de Raadhuisstraat.
Een contact dat ooit begon met
afhaalmaaltijden en resulteerde in lessen Nederlands die zijn
vrouw gaf aan de kinderen en
kleinkinderen. De ouders kwamen geregeld thuis bij elkaar,

kregen een warme band, de kinderen leerden spelenderwijs Nederlands.
Eigenaar van Mandarin Jacky
en zijn zusje So leerden de fijne
kneepjes van het Heemsteeds.
De dochter van de heer Dupont,
Ingrid, vertelt over de vele gesprekken waarin zij uitlegde hoe
we in Nederland feestdagen Pasen, Pinksteren en Kerstmis vieren. Hoe we naar de kerk gaan
en Oud en Nieuw meestal in familiekring vieren. De Duponts
hebben op hun beurt een kijkje genomen in het rijke Chinese

familieleven, hun feesten en vieringen in het jaar en hun Oud en
Nieuw-vieringen.
Die mooie vriendschap resulteerde vrijdagmiddag in een
lunch voor een kleine twintig bewoners en vrijwilligers van de
verpleegafdeling van Bosbeek.
Met kip, ossenhaas, varkenshaasjes, bami en nasi, babi
pangang, Chinese groenten en
de lekkerste sateetjes.
Met heerlijke drankjes, koffie
en ijs toe, wat wil een mens nog
meer op een zonnige middag in
de tuinzaal van restaurant Manderin. De lunch werd deels ge-

sponsord door restaurant Mandarin, dat normaal tijdens lunchtijd nog gesloten is.
De familie Lau maakte er een
feestje van dat leek op een familiebijeenkomst. Aan de lange ta-

fel genieten van Chinese specialiteiten en de drankjes. Genieten van de gesprekken onder elkaar. Over één kwestie waren ze
het gauw eens, gauw nog eens
doen!
Ton van den Brink
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Open dagen buitenplaatsen
in Heemstede
In het kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen
zijn op 1 en 8 september enkele buitenplaatsen in Heemstede open voor publiek. Een unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken van dichtbij te bekijken. Op elke deelnemende
buitenplaats worden rondleidingen gegeven, om 11, 12, 14 en
15 uur (Bosbeek alleen om 14 en
15 uur). U kunt natuurlijk ook op
eigen gelegenheid rondlopen.
Deze dagen worden georganiseerd door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, de

Stichting Themajaar Historische
Buitenplaatsen en de gemeente
Heemstede.
Opengestelde buitenplaatsen
Heemstede op 1 en
8 september
• Ipenrode
• Moestuin Leyduin
• Huis te Manpad
• De Hartekamp en
de Overplaats
• Bennebroekbos
• Gliphoeve
• Bosbeek
• Groenendaal

Meer informatie
Meer details over deze dagen
volgen in De Heemsteder en
vanaf half augustus op de site van de Historische Vereniging
(www.hv-hb.nl).

Wat is een buitenplaats?
Een buitenplaats is eigenlijk een soort buitenhuis voor
kooplui uit de grote stad. Zo
lieten bijvoorbeeld rijke Amsterdammers mooie huizen en
tuinen aanleggen in Kennemerland, maar ook langs de
Vecht en in het Gooi. Het waren dus geen landgoederen,
waar ook aan landbouw gedaan werd, maar echt huizen
voor plezier en vermaak. De
meeste buitenplaatsen waren
alleen in de zomer bewoond,
als het in de stad te warm en
te vies was. Denk aan de stin-

Manpad

Manpad is een bijzondere
buitenplaats omdat ze vrijwel
intact is. Het voorplein met
de monumentale bijgebouwen ademt nog de sfeer van
de vroege 18de eeuw. Het
huidige hoofdgebouw dateert zelfs van 1630, maar is
in 1720 ingrijpend verbouwd.
Er zijn veel bijgebouwen bewaard gebleven, waaronder het koetshuis, de oranjerie en de menagerie, alsmede veel tuinornamenten. Heel
bijzonder is de moestuin met
de slangenmuur.
Een in Heemstede bekend
geslacht dat Huis te Manpad
bewoonde, van 1767 tot 1953,
was de familie Van Lennep.
Huis te Manpad is nog steeds
particulier bewoond.

kende grachten, die toch een
soort open riolen waren.
Van de van oorsprong ongeveer 6000 buitenplaatsen in
Nederland zijn er nog zo’n
550 over. Sommige zijn particulier bewoond, andere dienen als kantoor of zorginstelling e.d. Meer informatie is te
vinden op www.buitenplaatsen2012.nl. Ook op www.hvhb.nl (pagina ‘Monumenten
en geschiedenis > Monumenten in Heemstede’) vindt u informatie over de Heemsteedse
buitenplaatsen.

Het spoor van toen

naar Haarlem. Voor de trein naar Haarlem
van spoor 2 was er al een stoptrein gereden
naar Den Haag Centraal. Ook ‘s nachts wordt
er wel eens op een ‘verkeerd spoor’ gereden
(tussen 24.00 en 2.00 uur). Verrassend en
opvallend om treinen van een ander spoor te
laten vertrekken...
Vragen over deze rubriek? Mail naar: info@
stationheemstedeaerdenhout.nl.
Meer informatie, zie www.stationheemstedeaerdenhout.nl.
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Geen
Veteranencafé

Heemstede - Het Veteranencafé is wegens vakantie op dinsdag
7 augustus gesloten. Op 4 september is iedereen weer welkom
in ‘De Eerste Aanleg’ op de hoek
Raadhuisstraat/Kerklaan voor de
bijeenkomst bedoeld voor oorlogsveteranen.

Burgerlijke
Stand
Heemstede
Heemstede - Soms is het vroeg opstaan om
unieke foto’s te kunnen maken zoals deze met de allereerste trein van de dag die
van het ‘verkeerde’ spoor vertrekt. Het is de
stoptrein naar Haarlem van spoor 2 op 12
mei 2011, ‘s ochtends om 5.54 uur! De trein
in kwestie rijdt hier allang niet meer. De digitale aanwijsdisplays zijn van begin november
2010 en hadden een paar dagen lang nog
een zwarte steunpaal/uitdrager. Daags erna was deze grijs geschilderd. Spoor 1 display geeft 6.17 uur aan voor de tweede trein

COLOFON

(van 20 juli t/m 25 juli 2012)

Huwelijken:
Patricius J.M. Spruijt &
Anouk Rengelink
Dennis Hoogerhout & Mirjam van de Loosdrecht
Geboorten:
Jasper D. Pieterse, zoon van
D. Pieterse & M.E. Dekkers

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 binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens
worden niet volledig in de krant
gepubliceerd; wél naam en woonplaats. Anoniem ingezonden brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt
het recht om brieven in te korten
of niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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les aan gedaan om hier prachtige landgoederen aan te leggen.
Jammer genoeg is het Huis Te
Bennebroek verdwenen, maar
er is nog het nodige van terug te
vinden.
Gewandeld wordt vanaf de parkeerplaats via de Binnenweg
naar de Meerweg en daarna het
parkbos in dat behoorde tot het
Huis Te Bennebroek. Het voor
wandelingen toegankelijke gedeelte is nu van Landschap
Noord-Holland. Via de Belvedère
komt men op de Dageraad en de
wandeling gaat dan terug naar
de parkeerplaats.

Afgelopen winter is in het Bennebroekbos onderhoud uitgevoerd. Er
was veel belangstelling voor het brandhout. (foto: Lothar Valentijn)

De boeiende geschiedenis
van Bennebroek
Bennebroek - Op zondag 5 augustus neemt Martin Bunnik u
van 11.00 tot 13.00 uur mee door
Bennebroek en het bos bij het
dorp.
Hij staat stil bij historische gebouwen en vertelt over het boeiende verleden. Vroeger stond
hier het prachtige Huis Te Ben-

Onderweg hoort u aan de hand
van oude foto’s en kaarten hoe
de kern van het dorp en het Huis
Te Bennebroek er vroeger uitzagen. En u krijgt natuurlijk te
zien wat daar nog van bewaard
is gebleven. Hoogtepunten zijn
o.a. de NH kerk, het Jagershuis,
Middendorp, de pastorie, uitspanning De Swarte Hondt, de
Reek en natuurlijk het parkbos,
de Belvedère en de Dageraad.

nebroek. U hoort er van alles
over en de deelnemers gaan op
zoek naar de restanten.

Verzamelplaats en vertrekpunt:
Parkeerterrein bij de tennisvereniging van Bennebroek. Het
adres is: Binnenweg 61, 2121
GW, Bennebroek.

2012 is het jaar van de historische buitenplaatsen. Zuid-Kennemerland heeft in dat opzicht
veel te bieden. Rijke kooplieden
hebben er in het verleden van al-

Deelname is gratis, maar aanmelden vooraf is nodig in verband met beperkte deelname.
U kunt bellen met 088-0064455
(tijdens kantooruren).

Getuigen
gezocht van
doorrijden na
aanrijding
Heemstede - Een 71-jarige
Heemsteedse fietsster is vorige week woensdagavond op de
Oude Kruisweg in Cruquius gewond geraakt na een frontale botsing met een scooterrijder.
De vrouw fietste in de richting
van Heemstede.
De scooterrijder slingerde op
het fietspad en volgens getuigen
had hij eerder getoeterd naar
andere fietsers.
De man reed frontaal op de fietsster die hierdoor ten val kwam.
Hierna stapte de scooterrijder af,
pakte het blauwe kentekenplaatje van de scooter en reed verder.
De 71-jarige vrouw is naar een
ziekenhuis vervoerd. Het is niet
bekend wat voor letsel zij heeft.
Getuigen van dit verkeersongeval worden verzocht contact
op te nemen met de politie in
Hoofddorp via telefoonnummer
0900-8844.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Foto´s kunnen niet
worden geplaatst.
Zon
Soms moet je uit je cocon
Omdat veilig voelen niet meer
voldoet
Soms moet je vol in de zon
Als de schaduw je teveel behoedt
Vaak groei je meer zonder boekwijsheid
Leer je meer als de les klaar is
Vaak weet je meer van de waarheid
Als je alle kennis mist
Kris

INGEZONDEN

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Tijdens hoogzomer ontwikkelt zich bij ons een straatleven, dat doet denken aan Zuid Europa. Als echte mediterranen slenteren we dan door de straten bij braderieën of kunstmarkten. Het slenteren moe wordt een terras gepakt en de ober aangesproken met ‘meneer’. Gezelligheid kent dan geen tijd en door de alcohol raakt menigeen de weg kwijt.
Sommigen verwarren dan Zuid Europa met de Zuidpool en de ober heet dan plots ‘pinguïn’.

Poes doodgereden,
dader rijdt door
Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Heemstede - Een gewone werkdag. Afglopen donderdag om 19.00
uur nog even wat papier en plastic wegbrengen naar de container. Ik
loop achter de tuin uit en zie op de weg (Aletta Jacobslaan) mijn kat
Joep liggen.Zie al gauw dat het niet goed is. Grote plas bloed. Hij geeft
nog wat stuiptrekkingen en hij was dood. 12 jaar was hij bij ons en een
grotere knuffel kon je je niet voorstellen. Mijn man en ik zijn er kapot
van. Het was nog een hele vitale, gezonde kat. Het ergste is ,dat de dader doorgereden is. In de wijk wordt ook vaak veel te hard gereden.
Joep was bang voor auto’s dus hij moet echt onverwacht overvallen
zijn, anders was hij wel weggelopen.Ik hoop, dat de dader dit leest en
nog eens goed nadenkt over zijn daad.
Hele verdrietig mensen op de Joke Smitlaan

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
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Reacties op teloorgang
van de wijk De Glip
Heemstede - De redactie van
de Heemsteder ontving een aantal reacties op de brief van mevrouw Picavet uit de wijk De Glip.
Zij schreef dat de wijk waar ze
woont ‘afglijdt’ door niet-sociale
buren, weinig voorzieningen en
een abominabele busverbinding.

Partyband ‘Nightflight to
Rio’ op Haarlem Culinair
Regio - Op zondag 5 augustus
verzorgt Partyband ‘Nightflight
to Rio’ de muzikale omlijsting op
de Grote Markt in Haarlem tijdens Haarlem Culinair. De band
treedt op van 20.00 tot 23.00 uur.
Een swingend nagerecht dat je
zeker moet proeven!
Bij lekker eten hoort nu eenmaal
lekkere muziek: dit is zeker toevertrouwd aan ‘Nightflight to
Rio’.
De band neemt het publiek mee
op een ludieke wereldreis, op
weg naar feestelijke bestemmingen, met de daarbij behorende bekende danceclassics
die iedereen kent. Ook Haarlem
zal zeker gaan genieten van het
imposante repertoire covers van
deze veelzijdige partyband.
‘Nightflight to Rio’ werd 3 jaar

geleden door enkele enthousiaste muzikale werknemers van
luchtvaartmaatschappij
KLM
opgericht met het doel om in
hun vrije tijd lekkere muziek te
maken. Inmiddels telt de band
20 leden (een gemengd gezelschap van mannen en vrouwen)
die op het podium een 14-koppige band vormen. Met een indrukwekkend scala aan muzikanten en instrumenten speelt
de band graag op grote podia, personeelsfeesten en evenementen. Naast de welbekende covers speelt de band ook
verzoeknummers, bijvoorbeeld
in het Nederlandstalige genre.
Meer informatie over ‘Nightflight
to Rio’ is te vinden op hun website www.nightflighttorio.nl of op
hun Facebookpagina ‘Nightflight
to Rio’.

De heer Zonderop vindt dat de
briefschrijfster gelijk heeft. “Zeker wat betreft de Thorbeckelaan. Door de te grote/brede bomen is de doorgang 2 stoeptegels, veel te smal. Scootmobilen
en rollators moeten altijd over de
rij-weg en als er een auto komt
beginnen zij te toeteren.Tegels
en stoepranden, het is niet om

Heemstede - Bewegen geeft
energie. Een goede balans tussen inspannen en ontspannen
maakt dat je lekker in je vel zit
en je fit en gezond voelt. Casca
biedt verschillende manieren om
lekker in beweging te zijn.
In september gaan weer cursussen van start die een heel seizoen duren:
Pilates, op maandagochtend in
de Luifel, start 17 september;
Aerobics, bodyshape en conditie, op woensdagavond in de
Luifel, start 19 september; Aerobics BBB, op donderdagochtend
in de Luifel, start 20 september;
Hatha Yoga – alle niveaus, op

donderdagmiddag in de Princehof, start 20 september; Kundalini Yoga voor beginners, start
op maandag 10 september van
19.15-20.45 uur; Chi Kung, op
dinsdagavond in de Luifel, start
18 september.
Senioren hebben naast deze
cursussen ook nog hun eigen
aanbod.
Meer informatie vindt u op www.
casca.nl. U kunt zich nu al aanmelden! Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot
12 uur bij Casca, Herenweg 96,
Heemstede, telefonisch via 023 –
5483828 kies 1 of via de website.
(foto: Geek Zwetsloot)

Een andere buurtbewoner, die
liever anoniem wil blijven, is het
eens met de klaagster wat betreft de slechte busvoorziening.
Maar een Niemandsland wil ze
De Glip niet noemen.
Ze schrijft: “Kortgeleden ben ik

Van alles te doen voor
de jeugd bij Casca
Heemstede - Kinderen kunnen
na de zomervakantie aan veel
korte cursussen meedoen bij
Casca. Op het programma staat
koken, timmeren, breakdance,
computercursussen, tekenen &
schilderen en nog veel meer. U
vindt ze op de website www.casca.nl en in de folders die in de
laatste week van de zomervakantie op uw deurmat valt.

Bewegen met Casca

aan te zien hoe dat door de bomen omhoog komt. Wethouders als Botter en Kuiper zijn
wel eens in de straat geweest en
staan alleen maar te glimlachen,
dus daar heb je ook niets aan.
Het gras tussen van Merlenbrug en Schaepmanlaan wordt
zelden gemaaid en de weg naar
het klooster staat manshoog met
brandnetels.”

Bij Casca’s woensdagmiddagclub kunnen kinderen van 5 tot
10 jaar iedere woensdag vanaf
12 september van 13.30 tot 15.15
uur weer komen knutselen in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Er wordt iedere week iets anders
gemaakt van onder andere papier, wol, karton en verf en soms
doen we spelletjes of spelen lekker buiten op het plein.
Voor tieners en jongeren is er
Plexat aan de Herenweg 96 in
Heemstede: een eigen ruimte met een klein podium, gezellige zitjes, draaitafels, discoverlichting, WII computer, poolbiljart, airhockey, een bar en genoeg spelletjes om middagenen avondenlang te chillen.
Op vrijdag 14 september is de
opening van het nieuwe seizoen
met een heuse Plexparty! Voor-

in de wijk komen wonen en geniet ontzettend van het groen en
de rust van het natuurgebied zo
dichtbij. Geregeld haal ik mijn
hart op als ik de schaapjes, ganzen en eenden zie op het weiland achter de molen. Is dit het
‘braakliggende stuk’ waar mevrouw Picavet het over heeft? Ik
moet er niet aan denken dat deze natuur bebouwd zou worden,
laat staan met winkels! De drukte die dat zou veroorzaken door
mensen en verkeer zou vreselijk
zijn! Twee dorpen liggen binnen
ons bereik. Heemstede en Bennebroek. We hebben de keuze
welk dorp we bezoeken. Zelf heb
ik niet het gevoel alsof het een
‘niemandsland’ is. Voor mij is het
dat ik de vrijheid heb om me aan
te sluiten daar waar ik kies. Ik
woon graag aan de rand van het
dorp, niet in een verlengstuk van
het centrum! Verder vertrouw ik
op de gemeente voor het onderhoud van de buurt.
Wel is de busvoorziening bespottelijk. We kunnen niet met
openbaar vervoer naar Bennebroek, dus zijn we genoodzaakt
om naar Heemstede te gaan.
Van daaruit moet je een busaansluiting zien te vinden die je kan
brengen waar je zijn moet. Dat
is vrijwel onmogelijk, of je moet
een half dagdeel uittrekken voor
de reis alleen. De (enige) bus,
nummer ‘4’, stelt op zich niets
voor. Met een frequentie van
eén keer per uur is het vreselijk
moeilijk om ergens op tijd te komen en om daarna weer aansluitingen te vinden om naar huis te
reizen is helemaal een ramp.”

Man steelt
metaal

afgaand hieraan kunnen de tieners bij de Cook, eat, meet &
greet Pizza’s maken.
De tiener- en jongerenwerkers
Mike en Gea hebben van alles in
petto voor 11-18 jarigen. Tieners
kunnen weer koken, mee doen
aan game-avonden, films kijken en/of maken, voetballen, uit
school naar de Blue Moon (tienercafé) enz. Voor 15+ is er ook
van alles te doen: skaten, voetballen, graffiti spuiten en nog
veel meer.
Houd de website in de gaten en
kijk op plexat-heemstede.hyves.
nl en mis het niet!
Heb je zelf leuke ideeën, laat het
ons weten!

Regio - Getuigen meldden zaterdagmorgen bij de politie dat
een man bezig was op het Stationsplein in Haarlem roestvrijstalen platen van lantaarnpalen
te stelen. De agenten zagen nog
net de man op zijn fiets stappen en hielden hem aan. De verdachte, een 37-jarige Haarlemmer, had vier roestvrijstalen elementen in zijn fietstassen zitten. De man is verhoord en hij
heeft de diefstal bekend. De man
bleek nog gesignaleerd te staan
voor 21 dagen hechtenis. Hij is
weer ingesloten.

Meer informatie over inhoud van
de cursussen, lesdagen en -tijden vindt u op www.casca.nl.
Inschrijven kan via de website of
telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel.: 023-5483828. Of bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede tijdens
werkdagen: van maandag tot
en met donderdag van 9.00 tot
16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur. Openingstijden in de
zomervakantie: van maandag 30
juli tot en met vrijdag 24 augustus: van 9.00 tot 12.00 uur.

Regio - De politie kreeg zaterdagmiddag een melding van een
vechtpartij op de Kleine Houtweg in Haarlem. Een 26-jarige
Haarlemmer had om onduidelijke reden ruzie gekregen met een
45-jarige plaatsgenoot. Er ontstond een handgemeen waarbij zowel de 45-jarige man als
een andere man die tussenbeide kwam om ze uit elkaar te halen, gewond zijn geraakt. Op een
gegeven moment is de 26-jarige
man weggelopen. De agenten
troffen hem in de Smedestraat
aan. Daar is hij aangehouden.

Mishandeling
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‘Negen van de tien
mensen eten te weinig’
Heemstede - Praktijk de Lente aan de Lentelaan in Heemstede is een centrum voor complementaire geneeswijzen van Nanda Sharon en Saskia Beukman.
Complementaire geneeswijzen
staat in de visie van de Praktijk
voor een aanvulling op de reguliere geneeskunde die wordt
toegepast door de meeste artsen. De behandelingen zijn gericht op het optimaliseren van
het zelfhelend vermogen van de
mens ter ondersteuning van het
genezingsproces. De benadering en de behandelingen gaan
uit van de mens in zijn totaliteit.
Praktijk de Lente biedt verschillende specialismen onder één
dak. Dat zijn: Natuurgeneeskunde, Holistische gezondheidstherapie, Hartcoherentie, Psychologie, Osteopathie, Haptonomie,
Fysiotherapie, Klassieke Homeopathie, Bioresonantie, EMDR,
Kindertolk, Shiatsu, Loopbaanadviseur / Re- integratie coach
Rouw en verliesverwerking, Ouderbegeleiding bij AD(H)D, Coaching, Diëtetiek, Massage therapie - luisteren naar je lichaam,
Voetreflextherapie,
Intuïtieve
energetische voetmassage.
Diëtist Patricia Adamse (28) is
vanaf de heropening in april verbonden aan Praktijk de Lente.
“Toen ik aan de opleiding Voeding en Diëtiek begon was ik direct aangegrepen door het probleem overgewicht en de gedragsverandering die daarmee
samenhangt”, vertelt ze. “Tijdens
mijn afstuderen heb ik een onderzoek gedaan naar overgewicht en obesitas. Met dit onderzoek werd me duidelijk hoe
belangrijk het is om bewust te
zijn van de verschillende stappen om tot gedragsverandering
te komen. Om gewicht te verliezen en te behouden is alleen bewegen en gezonde voeding niet
voldoende. Inzicht in eigen gedrag is misschien wel het belangrijkste en daarmee is gedragsverandering de eerste stap
naar
gewichtsvermindering.”
Patricia Adamse behandelt veel
mensen met medische klachten als over- of ondergewicht,
diabetes en maagdarmproblemen. Daarnaast heeft zij zich
gespecialiseerd als sportdiëtist. “Sporters zijn vaak wel gezond, maar willen hun prestaties verbeteren of ze willen sneller herstellen van hun sportprestaties. We gaan dan samen kijken naar het eetpatroon en soms
is met kleine aanpassingen in
het dieet veel winst te boeken.”
Bij Praktijk de Lente ziet Patricia cliënten van alle leeftijden.
Dat zijn mensen met een ziektegerelateerd gewichtsprobleem
en mensen die hun gewicht gewoon op een gezond niveau willen krijgen door middel van haar

voedingsadviezen. “Je ziet dat
veel mensen genoeg hebben
van een leven lang op dieet zonder het gewenste resultaat. Het
is zo verleidelijk om het dieet te
volgen van de buurvrouw die ineens zoveel is afgevallen, maar
het gevolg is dat ze op lange termijn alleen maar zwaarder worden. Dat komt doordat je stofwisseling verstoord wordt. Als
je dan weer eens een normaal
eet, slaat je lichaam het meteen op om extra reserve te kweken. We kennen allemaal het jojo-effect dat ontstaat. Het zal je
misschien verbazen, maar negen van de tien mensen eten
te weinig waardoor de stofwisseling zo traag is. Met een
deskundige begeleiding kunnen we het gewichtsprobleem

samen blijvend aanpakken.”
Volgens Patricia, die zelf halve marathons loopt, gaat een
goed eetpatroon altijd samen
met voldoende beweging. “Een
uurtje per dag bewegen is ideaal. Dat kan gewoon wandelen zijn; je hoeft niet perse de
sportschool in. Als je dat kan opbrengen, zie ik superresultaten
bij de mensen die ik behandel.”
Dieetadvisering wordt door de
meeste zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering.
Informatie:
www.praktijkdelente.nl en www.praktijkadamse.nl. Adres: Valkenburgerlaan
73, Heemstede. Telefoon: 0235470950, mobiel: 0641039284.
Mirjam Goossens

Patricia Adamse van Praktijk de Lente

Jilles Groskamp wint
WK modelraceauto’s
Heemstede - De afgelopen
week zijn de wereldkampioenschappen voor modelraceauto’s
verreden op het prachtige circuit
van de Model Auto Club Heemstede (MACH) aan de Cruquiusweg. Voor de organisatie als ook
voor de Nederlandse rijders was
het spektakel één groot succes.
De organisatie verliep vlekkeloos en incidenten deze zich niet
voor.
Duizenden bezoekers kwamen
op het evenement af en raakten
zaterdagavond helemaal in extase toen bleek dat Jilles Groskamp de wereldtitel veroverde.
Groskamp de enige professionele Nederlandse rijder had het
voordeel dat hij het circuit tot
in de finesses kent. Het was in
Heemstede dat hij zijn eerste
stappen zette in deze sport.
Toch moet je het maar weer
even doen. De concurrentie was
moordend en een klein foutje is

in deze sport vitaal. Jilles bleef
kalm en stuurde zijn bolide met
snelheden ruim boven de 100 kilometer per uur over de baan. Tijdens de kwalificaties had hij zijn
visitekaartje al afgegeven en behoorde hij in de finale tot de grote kanshebbers. Ook het Heemsteedse talent John de Bruin
deed het prima. Vooraf sprak hij
de wens uit bij de eerste twintig
te willen eindigen. Met een zestiende plaats werd zijn wens vervuld.
Het zal weer jaren duren voordat het wereldkampioenschap
opnieuw aan MACH wordt toegewezen. Omdat dit jaar Zuid
Amerika op het laatste moment
afhaakte kreeg Heemstede het
kampioenschap
toegewezen.
MACH kan terugkijken op een
in alle opzichten geslaagd evenement.
Eric van Westerlo o

Nog 4 weken te gaan

Russisch voor beginners
Heemstede - De Russische taal
is een van de zes officiële talen
van de VN. Maar ook in de omliggende landen en de voormalige Sovjetrepublieken spreken
veel mensen Russisch. In ons
land neemt het aantal mensen
dat Russisch en Russische cultuur wil leren snel toe.
Ook in Heemstede, bij Casca,
kunt u Russisch leren. De cursus is voor wie het leuk vindt om
het cyrillische alfabet te leren. In
het eerste jaar vereist de cursus
Russisch geen voorkennis, het is
een conversatiecursus. U voert
vanaf het begin eenvoudige gesprekken met de docente en er
wordt ook basiskennis aangeleerd. Aan de hand van praktijkgericht materiaal en met voldoende tijd voor zelfstudie, leert
u in korte tijd de taal gebruiken.

De docente is Nellie Efendijeva. Zij is afgestudeerd in de Moderne Taal- en Letterkunde in de
voormalige Sovjet-Unie en als lerares Russisch gaan werken met
buitenlandse studenten. Daarnaast is zij vele jaren werkzaam
als tolk-vertaler. Russisch is haar
moedertaal en haar passie voor
de taal en Russische literatuur
deelt ze graag!
De cursus Russisch start op
maandag 17 september en is van
19.00 tot 20.30 uur.
Meer informatie vindt u op www.
casca.nl. U kunt zich nu al aanmelden. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot
12 uur Casca, Herenweg 96 in
Heemstede, telefonisch bereikbaar op 023-5483828 kies 1 of
via de website.

Heemstede live! een
feest zonder hekken
Heemstede - Er stromen
zeer positieve reacties binnen via de website Heemstedelive.nl over het programma van Heemstede live!
Vaak wordt Heemstede live!
nog verward met een eerder
evenement waar grote namen met nog grotere hekken het Wilhelminaplein bevolkten. Langzaam wordt duidelijk dat Heemstede live!
staat voor 2 dagen gezelligheid op een feestelijk aangekleed gratis toegankelijk
plein, zonder hekken, zonder
toegangscontrole maar met
een prachtig podium en veel
muziek, heerlijke broodjes en
een goed uitgeruste bar.

Heemstede live! draait op
sponsors en vrijwilligers. Die
kunnen zich nog steeds aanmelden via live@heemstedelive.nl. Nog 4 weken te gaan,
op vrijdag 31 augustus start
het feest om 16 uur ’s middags en de laatste klanken
zullen klinken op zaterdag 1
september rond een uur 23
uur.
In de 3e week van augustus
wordt het programmaboekje huis aan huis verspreid in
Heemstede. Tot die tijd kunt u
alles lezen op heemstedelive.
nl. Tevens ontvangt de organisatie graag uw reactie, suggestie, complimenten of verbeterpunten.
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Museum zoekt
tuinvrijwilligers

Tuinvlindertelling
op 4 en 5 augustus
Regio - Op 4 en 5 augustus 2012
organiseert De Vlinderstichting
voor de vierde keer de landelijke
tuinvlindertelling. In dat weekend zal overal in Nederland gespeurd worden naar vlinders in
de tuin. Doe ook mee en kom er
achter welke vlinders in uw tuin
voorkomen!
Iedereen ziet wel eens vlinders
in de tuin. Maar waarom zou je
ze tellen? Door de vlinders in je
tuin te tellen, kan je meten hoe
het met de natuur in je omgeving
gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren
snel op het milieu en klimaatverandering.
Vlinders zeggen iets over de toestand van hun omgeving. Daar
waar veel vlinders voorkomen,
gaat het goed met de natuur. De
Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders,
zodat ze nog beter beschermd
kunnen worden. Ook gegevens

uit de bebouwde kom horen
daarbij. Met de tuinvlindertelling
proberen we, samen met u, zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Zodat ook onze tuinvlinders beter beschermd kunnen
worden.
In drie eenvoudige stappen doet
u al mee aan de tuinvlindertelling:
Bereid u voor en download de
zoekkaart op www.vlindermee.
nl. Op deze kaart vindt u alle
vlinders die u in de tuin kunt verwachten. Zo kunt u de soorten
gemakkelijker herkennen
Ga de tuin in en noteer in ongeveer een kwartier alle vlinders
die u ziet. Daarvoor kunt u het
telformulier downloaden.
Klaar met tellen? Geef dan uw
waarnemingen door via www.
vlindermee.nl. Hier kunt u ook
bekijken welke vlinders er allemaal al zijn doorgegeven.

Haarlem Ordinair op
vrijdag 3 augustus
Regio - In het Patronaat in Haarlem staat vrijdag 3 augustus de
zevende editie van Haarlem Ordinair geprogrammeerd. Ook
op deze 2012 editie spettert het
morsige braadvet je weer tegemoet. Na de thema’s Rellen met
Frikandellen, Supermarktmeisjes, Op de Camping en De Kermisklanten verbouwt het team
van Haarlem Ordinair vrijdag 3
augustus het Patronaat om tot
een zomers spektakel. Het thema luidt dan ook Vamos a la
Playa, van St. Tropez tot aan
Chersonisos!
Verwacht dus ook dit jaar een
brute feestnacht waar je gewoon
met je handen mag eten en de
soep niet zo heet wordt gegeten als ie opgediend wordt. Een

verfijnd verkeerde avondmix van
een 80s & 90s party, verkleedpartijtje, schlager festival, oldskool houseparty, kneuterige verjaardagsfuif en bruin café in één.
Haarlem Ordinair vindt dit jaar
voor het eerst plaats in de grote zaal van het Patronaat. Hierdoor is er extra capaciteit vrijgekomen die de organisatie in wil
zetten door het verkopen van VIP
tafels ‘extra ordinaire’. Wil jij met
je vrienden, collega’s of voetbalteam op een unieke manier genieten van Haarlems lofzang op
de wansmaak? Of huur je liever met 100 man het complete
balkon af om je eigen feestje te
bouwen met zicht op de meute
in de zaal? Mail info@flexcited.
com voor meer informatie.

Elektrische brancard in
ambulance GGD
Regio - Onlangs heeft de Ambulancezorg van GGD Kennemerland als eerste in Nederland een elektrische brancard
in gebruik genomen. De elektrische brancard is voor patiënten en slachtoffers comfortabeler dan de traditionele manuele
brancard. Een ander voordeel is
dat ambulancemedewerkers niet
meer hoeven te tillen. Met name
bij het vervoeren van zwaarlijvige patiënten biedt de elektrische
brancard uitkomst.
Vrijwel alle ambulances in Nederland werken met manuele brancards. Daarbij komt het

vaak aan op spierkracht van het
ambulancepersoneel. Het elektrische brancardsysteem is in
de Verenigde Staten van Amerika ontwikkeld en geschikt gemaakt voor de Europese markt.
Met een druk op de knop gaat
de brancard omhoog of omlaag
en kan hij de ambulance worden
ingeschoven. Voor krappe ruimtes kan de brancard op maat
worden gebracht.
Binnen de Veiligheidsregio Kennemerland is één ambulance
technisch aangepast voor gebruik van de elektrische brancard.

Karavaan in
Zandvoort

Regio - Op woensdag 1
augustus komt de Karavaan naar Zandvoort aan
Zee. Op het laatste stukje
duin aan het Badhuisplein,
naast Holland Casino, verrijzen de Zeekeuken, de
watertoren van Babok, het
Zeemonster en de caravan
van Mama Roux.
In en om het duingebied
zijn er locatievoorstellingen te zien.
Woensdag 1 aug om 19.00
uur is de gratis toegankelijke stadsopening met
de band Bongomatik en
het Groot Karavaan Orkest. Voor de overige programma-onderdelen van 1
tot en met 5 augustus zie
www.karavaan.nl.

72 km te hard

Foto: I.R. Klevering.

De kleine vos werd in 2011 het meest geteld tijdens de tuinvlindertelling. (foto: Henk Bosma)

Regio - Zeven jaar geleden is
door De Cruquius een tuinploeg
opgericht om het terrein rondom het museum te heroveren op
bramen en brandnetels. Intussen
is er een schitterende tuin in Engelse landschapsstijl ontstaan.
Voor het bijhouden van het opgeknapte deel van de tuin en het
ontginnen van het laatste deel
van het terrein zoekt het museum voor één dag in de week (bij
voorkeur op maandag) twee enthousiaste vrijwilligers. Het seizoen loopt van begin maart tot
begin november, afhankelijk
van het weer. Enige plantenkennis is mooi meegenomen, maar
niet verplicht. Als vrijwilliger van
Museum De Cruquius maak je
deel uit van een team enthousiaste mensen die er gezamenlijk voor zorgdragen dat dit monument toegankelijk kan blijven
voor een breed en internationaal
publiek. Vrijwilligers krijgen hun
reiskosten vergoed. Daarnaast
wordt een paar keer per jaar een
aantal gezellige en informatieve
bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de coördinator van het
museum, Saskia Hesseling: 0235285704 of secretariaat@museumdecruquius.nl

Regio - Tijdens surveillance zag
een motoragent vorige week
woensdag op de Zeeweg een
motorrijder vanaf de parkeerplaats vol zijn gas opentrekken
en met hoge snelheid verder rijden. De man reed op het gedeelte waar 50 km per uur is toegestaan, maar liefst 122 km per uur.
De motoragent heeft de motorrijder, een 41-jarige Haarlemmer,
staande gehouden en zijn rijbewijs ingevorderd. De man krijgt
zijn boete thuisgestuurd.
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Einde nova-college
Heemstede - Het voormalig Nova-college achter de
Cruquiusweg gaat tegen de
grond. Een sinister gezicht,
de sloop van een schoolgebouw. Ooit werden hier
kinderen opgeleid, sloten
scholieren
vriendschappen of werden voor het
eerst verliefd op een klasgenoot…
Later deed het pand dienst
als atelier- en expositieruimte voor kunstenaars.
Het gebouw is niet meer
en tegelijkertijd is een stukje geschiedenis verdwenen.
René Hugenholz maakte er deze foto’s van. Op
de gronden van de eerdere
school verreist binnenkort
het woningbouwproject De
Slottuin.

Rabobank komt met de
bank naar de mensen toe
Regio - Rabobank Haarlem en
Omstreken gaat deze zomer letterlijk naar haar klanten toe om
dichtbij te zijn. Sabine Ophorst,
directeur Retail: “Vanaf eind juli
2012 zijn we in ons werkgebied
Haarlem en omstreken op allerlei
herkenbare en bijzondere plaatsen te vinden. Klanten en nietklanten kunnen op onze mobiele bank plaatsnemen en al hun
vragen over bank- gerelateerde
onderwerpen stellen aan medewerkers van de Rabobank. Daarnaast worden onze klanten binnenkort persoonlijk benadert
middels een brief en is er een
grootschalige
abri-campagne
opgezet. De Rabobank is overal:
Rabobank. Dichtbij.
Wensen en behoeften van klanten veranderen. Bij Rabobank
Haarlem en Omstreken bewegen we mee met deze ontwikkelingen. Zo zien we dat het klantcontact toeneemt en dat onze
klanten steeds meer gebruik maken van telefoon, internet en email. De verwachting is dat zelfs
90% van het totale klantcontact
voor eenvoudige dienstverlening via deze kanalen gaat verlopen, zoals het aanvragen van
een bankpas bijvoorbeeld. Onze klanten willen bankieren op
het tijdstip en de plaats dat het

hen uitkomt. Wij zorgen daarvoor! Naar aanleiding van een
heroriëntering op onze dienstverlening, bieden we onze klanten vanaf 1 januari 2013 volop alternatieven aan waarmee we eigenlijk nog dichterbij zijn dan
voorheen. Naast onze huidige
kanalen als internet, telefonie en
kantoren bieden we vanaf dan
ook de mogelijkheid om gebruik
te maken van mobiele adviseurs
die bij onze klanten thuis komen, het houden van zittingen/
spreekuren op diverse locaties in
Zandvoort en Schalkwijk en het
gebruik van de Geldexpress (bezorging cash geld op huisadres
ouderen en mensen met een beperking).”
Meer informatie: www.rabobank.
nl/haarlem of bellen naar 0235120512.

Dienst in Het
Trefpunt
Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 5 augustus ds. J.D.A. de Zwart uit
Leusden de viering om 10.00 uur.
Er is crêche voor de kleintjes.

pen). Aan de beweegnorm voldoen twee deelnemers, VVD
raadslid Annelie Brummer en
topsporter Carlijn Schoutens.
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mer, is de politiek in beweging. maar 3 van de 15 deelnemers
De deelnemers ontvingen bij de aan de beweegnorm (30 minustart een pakket met een bro- ten per dag of 10.000 stappen
chure over de actie, informatie per dag).
over hoe ze hun leefstijl/voeding Heemstede kent een grote variëkunnen verbeteren en een stap- teit in stappen per dag, ook hier
penteller. Zij houden een week wordt op zaterdag het meest
hun stappen bij. Begin deze (ruim 13.000 stappen) bewogen
maand hebben de deelnemers door de deelnemers en vrijdag
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stappennorm te komen. Voor de
politici is dit een uitdaging.
De deelnemende politici zijn
unaniem enthousiast over de actie vanwege het belang van de
gezonde leefstijl en hun voorbeeldrol
als vertegenwoordiCollege B&W
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CDA
11.072
gers van
de bevolking.
De deelBeleidsmw.
10.877
nemers
MD werden zich bewust van
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10.106
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hun Gemiddeld
dagelijks beweeggedrag,
soms in positieve zin - soms in
negatieve zin.
Er is nog werk aan de winkel. In
september staat de eerste herkansing. Dan zullen hopelijk nog
meer politici aanhaken. Mocht u
geïnteresseerd zijn om deel te
nemen, stuur dan uw naam en
adresgegevens naar svanderpol@sportserviceheemstedezandvoort.nl en u ontvangt de
deelnemers informatie.
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voor een gesprek. Een afspraak kan gemaakt worden door
te bellen met WOH.

Samen Eten
Speciaal voor de maand augustus heeft de kok een heerlijk menu bedacht. Dinsdag 28 augustus wordt het menu
als volgt: heldere kippensoep, macaroni Bolognese met geraspte kaas, Italiaanse salade, appelcompôte en als toetje vruchten met slagroom. Tijdens de maaltijd krijgt u 2
drankjes en het geheel wordt afgesloten met een kopje
kofﬁe of thee en dat allemaal voor slechts 10 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemstede. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie van Welzijn Ouderen.
Vervoersvrijwilligers
Welzijn Ouderen Heemstede heeft een tweetal vervoersdiensten: de KO-Bus en ‘Vervoer op maat‛. Voor deze
diensten worden vrijwilligers gezocht. Bent u 1 dagdeel (4
uur) per week of in de 14 dagen beschikbaar en lijkt het
u leuk om met ouderen om te gaan dan is dit vrijwilligerswerk iets voor u. Voor groepsvervoer beschikt WOH over
een eigen bus en voor Vervoer op maat worden vrijwilligers gezocht die met hun eigen auto rijden. Hiervoor is
een vaste onkostenvergoeding beschikbaar. Voor meer informatie worden belangstellenden van harte uitgenodigd

Hulp bij de administratie
Voor wie een helpende hand wil bij de persoonlijke ﬁnanciele administratie is de Administratieve Thuishulp een uitkomst. Samen met een, speciaal hiervoor opgeleide, vrijwilliger van WOH wordt maandelijks de administratie bijgewerkt. Ook voor tijdelijke ondersteuning (minimaal 3
maanden) kunt u een beroep doen op deze dienstverlening.
Meer info: Welzijn Ouderen.
Signalerend huisbezoek
Ouderen die 80 jaar worden krijgen een uitnodiging van
WOH om deel te nemen aan het ‘Signalerend Huisbezoek‛.
Doel van dit project is om door middel van het invullen
van een vragenlijst, helder te krijgen of de dienstverlening die aan ouderen wordt geboden voldoet. Als bekend is
met welke problemen ouderen worden geconfronteerd kan
WOH haar beleid ten aanzien van ouderen in Heemstede
verder vorm geven. Ouderen die een uitnodiging krijgen,
worden gevraagd vooral mee te doen met het huisbezoek.
Geen uitnodiging gehad dan kan altijd een afspraak gemaakt worden met een vrijwilliger van WOH.
Voor in de agenda
Zaterdag 8 september: Open Huis Pauwehof.
Dinsdag 2 oktober: Dag van de Ouderen.
Op de website: www.welzijnouderenheemstede.nl is heel
veel informatie te vinden over activiteiten en dienstverlening van de stichting.

Heemstede - De picnic polka,
de macura-walk of de foot-boogie? Allemaal dansen die u kunt
leren op een cursus country linedance: een dansvorm die is overgewaaid uit Amerika. Iedereen
kan hier individueel aan meedoen. De basisstappen zijn niet
moeilijk. Country dansen is dansen op gezellige muziek in kleding die u zelf prettig vindt.
De cursus Country Line Dance
voor 55-plussers bij Casca start
op maandag 17 september van
10.15 tot 11.45 uur. Bij voldoende deelnemers wordt een half
uur voor de les een bijspijkercursus gegeven. Belangstelling?
Geef dit dan door bij aanmelding. Kosten: 3,50 per keer. Meer
informatie vindt u op www.casca.nl.
Inschrijven kan via de website of
telefonisch op werkdagen tussen
9 en 12 uur: tel.: 023-5483828. Of
bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede tijdens werkdagen: van maandag
tot en met donderdag van 9.00
tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00
tot 12.00 uur.
Openingstijden in de zomervakantie: van maandag 30 juli tot
en met vrijdag 24 augustus: van
9.00 tot 12.00 uur.

Welzijn Bloemendaal
ZOMERBUFFET
Dinsdag 14 augustus van 14.30 – 16.30 uur,
Vanaf 13.00 uur wandeling voor de liefhebbers
met Ellen Heemskerk.
Locatie: Huize Bosbeek, Glipperdreef 209 te
Heemstede.
Kosten voor buffet 22,50.
Aanmelden vóór 7 augustus. Indien nodig kunnen wij u tegen vergoeding vervoeren
THEMABIJEENKOMST
Landgoederen en hofsteden rondom Bennebroek, lezing door Martin Bunnik
Donderdag 2 augustus 10.00 – 12.00 uur
Locatie Zuid
WORKSHOPS
Dinsdag 31 juli 14.00 – 16.00 uur
Maak zelf een zomerboeket
Locatie Annemieke’s pluktuin Hillegom
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR
Bel ons voor meer informatie
• Welzijn Bloemendaal bus
Wij halen u thuis op en brengen u naar een
adres in de gehele gemeente en naaste omgeving.
• Vervoer op maat
Onze vrijwilligers brengen u met hun eigen auto naar uw afspraak (zoals arts) en kunnen u
ook begeleiden.
TELEFOONCIRKEL
Iedere ochtend een telefoontje geeft u een
veilig gevoel. Bel voor informatie ons kantoor.

BEWEGEN, GOED VOOR U!
• Recreatief ﬁetsen
- Woensdag 22 augustus, 10.00 uur: rondje
Comomeer, Locatie Zuid
• Wandelen in de Waterleidingduinen
- Maandag 6 en 20 augustus, 10.00 uur vanaf ’t Panneland
• Wandelen rondom Bennebroek
- Woensdag 29 augustus, 10.00 uur, Locatie
Zuid
• Wandelen rondom Vogelenzang
- Maandag 27 augustus, 10.00 uur korte wandeling, vanaf kerk in Vogelenzang
• Nordic walking in de Waterleidingduinen
- Iedere zaterdag, 10 uur ’t Panneland
Meer bewegen voor ouderen, verbeteren en/
of op peil houden van conditie, beweeglijkheid, lenigheid en coördinatie
- Iedere maandag 9.00 - 10.00 uur en 11.00 12.00 uur. Locatie: Sportzaal van het Medisch
Centrum van GGZ in Geest te Bennebroek.
Conditietraining, spierversterkende en -losmakende oefeningen om beter te bewegen en
de balans te ontwikkelen
- Iedere maandag, 10.00 - 11.00 uur. Locatie:
Sportzaal van het Medisch Centrum van GGZ
inGeest te Bennebroek.
Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn
Bloemendaal.

JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!
Elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur Inloopavond
in The Spot in Bennebroek
Leeftijd 12 - 20 jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein
Elke woensdag van 14.00 - 16.30 uur Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelenzang. Groep 6, 7,
8, vrije inloop en gratis entree. Locatie: Henk
Lensenlaan 2A
Elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelenzang
Leeftijd 10 - 14 jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: Henk Lensenlaan 2A
Elke vrijdag van 19.30 – 22.30 uur Inloopavond
in The Spot in Bennebroek
Leeftijd 12 - 20 jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein
KIJK OP
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid
Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek
Tel. 023-5845300
Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl
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Bart Winter verdient Pluim
Heemstede - Bart Winter uit
Heemstede verdient een Pluim.
Hij viel in de prijzen door mee te
doen aan de landelijke campagne “Lege batterijen? Lever ze in
en WIN!” van Stichting Batterijen
(Stibat). Met zijn deelname bewijst de inwoner uit Heemstede
zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.
Door lege batterijen in te leveren, maak je elke maand kans op
het winnen van een reischeque
ter waarde van 2000 euro en 50
Blauwe Pluimen. Hoe? Door je
naam, adres en telefoonnummer
op een briefje te schrijven en
dat samen met tien lege batterijen in een zakje te stoppen. Dit
zakje gooi je in de inzamelton of
-box bij één van de ruim 17.000
deelnemende supermarkten en
andere winkels. Inleveren kan
ook bij het gemeentedepot of de
chemokar. Elke maand is er een
trekking uit de door Stichting
Batterijen opgehaalde zakjes
met batterijen. Op www.legebatterijen.nl worden elke maand de
winnaars bekend gemaakt.
Stichting Batterijen zamelt zoveel mogelijk batterijen in voor
recycling. Oude batterijen krijgen een nieuw leven, bijvoor-

beeld als kaasschaaf, zaklamp
of fiets. Bovendien komen stoffen die schadelijk kunnen zijn
voor het milieu, niet in de bodem
terecht. Zo werken we aan een
schonere planeet. Door lege batterijen in te leveren help je daar
fantastisch bij! Geen lege batterijen in de afvalbak, maar in de
ton bij speciale inzamelpunten.
Dat verdient een Pluim.
Een Pluim is een geweldige belevenis. Om zelf van te genieten of
samen met vrienden en familie.
Naar een attractiepark of museum bijvoorbeeld. Een workshop
volgen of een dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen in verschillende kleuren. Winnaars krijgen een
Blauwe Pluim die bij besteding
minstens 47,60 euro waard is.
Wie vrienden, familie en kennissen op deze actie wil wijzen, kan
dat via Facebook doen. Stichting
Batterijen volgt daar welke belevenissen de winnaars uitkiezen
en wat hun ervaringen zijn als
zij die Pluimen eenmaal hebben
verzilverd. Winnaars wordt daarom gevraagd een berichtje achter te laten op facebook.com/legebatterijen.

Positief Opvoeden
workshop ‘Leren luisteren’
Heemstede - Op woensdag 5
september van 19.30 tot 21.30
uur organiseert het Centrum
voor Jeugd en Gezin een positief
opvoeden workshop ‘leren luisteren’. De workshop is voor ouders met kinderen in de leeftijd
van 0 tot 4 jaar en vindt plaats op
de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.
Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben 2 en ik zeg nee!” wel.
Vrijwel alle ouders doorlopen de
fase waarop hun kind(eren) niet
luisteren. Het is normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar
ze moeten ook leren om te gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan bod waarom kin-

deren niet doen wat hen gezegd
wordt. Hoe kunnen ouders omgaan met lastig gedrag zoals niet
luisteren? Hoe stel je grenzen en
leer je kinderen om op een positieve manier mee te werken.
De workshop is interactief en
voor een groep van maximaal 12
ouders. De presentatie van de
workshopleider wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen.
Ouders die interesse hebben
voor deze workshop kunnen
zich aanmelden via e-mail cjg@
heemstede.nl of bellen naar 0235291914. Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.
Wilt u meer informatie over de
methode Positief Opvoeden kijk
op www.positiefopvoeden.nl.

‘Op de koffie’ bij Casca
in de Princehof
Heemstede - Zin in klaverjassen, een spelletje of knutselen?
U bent van harte welkom op
donderdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur bij Casca in de Princehof, Glipperweg 57 in Heemstede. Elke donderdag is er een
open ochtend waar spellen worden gespeeld, geklaverjast en
geknutseld naar verschillende
thema’s op verzoek van de bezoekers. Ook kunt u aan de tafel
uw krantje lezen. Niets moet en
alles mag, het gaat vooral om de
gezelligheid bij deze groep en-

thousiaste dames en heren, die
elkaar steeds beter leren kennen. Wilt u ook eens wat anders
op donderdagochtend? En leuke mensen ontmoeten? De klaverjassers kunnen nog extra versterking gebruiken.
Dus stap eens binnen bij de
Princehof op donderdagachtend
om 10.00 uur. U wordt met open
armen verwelkomd. ‘Op de koffie’ start weer op donderdag 6
september.
De kosten zijn laag: 2 euro per
keer inclusief een kopje koffie.

Zoek de versc

toch nog ‘vorst’-elij

Overbos, nu het nog staat
Heemstede - “Regelmatig maak ik foto’s in Heemstede en omgeving”, vertelt Raymond Borghardt bij het
sturen van deze foto. Ditmaal verscheen het oude pand van verzorgingstehuis Overbos aan de Burgemeester Van Lennepweg voor zijn lens. Het hoge pand ontkomt niet aan sloop.

Start trimclub E.M.W.G.
Heemstede - Zaterdagmorgen 2 september om 8 uur
in de morgen start trimclub
E.M.W.G. (En Maar Weer Gewoon) met haar wekelijkse programma. De start vindt plaats
op de parkeerplaats naast restaurant Groenendaal in Heemstede. Onder deskundige leiding wordt gedurende een uur
het rennen afgewisseld met lichaamsoefeningen die, hoe

Politie zoekt
behulpzame
fietsers
Heemstede - De politie is op
zoek naar een man en een
vrouw, die vorige week zondagavond een vrouw hebben
geholpen die werd lastiggevallen bij het station aan de
Zandvoortselaan.
De vrouw werd rond 19.45
uur door een man stevig
vastgepakt, een andere man
stond ernaast. De onbekende
man en vrouw die langs fietsten en ongeveer vijftig jaar
oud waren reageerden op
het hulpgeroep van de vrouw.
De vrouw op de fiets ging het
gesprek aan met een van de
twee mannen, waarna die er
vandoor gingen.
De politie wil graag in contact
komen met de man en vrouw
op de fietsen. Bent u of kent
u deze perso(o)n(en)? Belt u
dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844.

kan het ook anders, leiden tot
een soepeler beweging.
Dit programma, waarbij de gezelligheid zeker niet ontbreekt,
is bij uitstek geschikt voor de
veelal zittende mens. De trainingen vinden altijd plaats,
weer of geen weer.
Naast de wekelijkse trimactiviteit organiseert de vereniging
een strandloop aan het begin
van het jaar, een gezellig sa-

menzijn met leden en partners
en een slotborrel ter afsluiting van het trimseizoen. Er is
geen leeftijdsgrens; de mannelijke deelnemers variëren van
25 tot 80 jaar, het seniorengedeelte overheerst. Er is nog een
beperkt aantal plaatsen voor
nieuwe deelnemers. Kom dus
op zaterdagmorgen 2 september een kijkje nemen bij het
startpunt op de parkeerplaats
bij restaurant Groenendaal te
Heemstede.
Inlichtingen: 023-5581819.

Oplossing elders in de kra

Zoek de verschillen
oplossing
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RCH baalt van
puntendeling met DSS
Heemstede - Als de beide koplopers elkaar in een weekend
twee maal treffen is een puntendeling geen uitzonderlijk resultaat. Toch overheerste bij RCHPinguïns het gevoel dat er meer
in had gezeten en dat verzuimd
was de voorsprong op DSS tot 5
punten uit te bouwen.
Maar zaterdag bij DSS had RCH
weliswaar het beste van het
spel, maar vielen twee cruciale scheidsrechterlijke beslissingen nu eens in het voordeel van
de thuisploeg uit. De revanche,
zondag in Heemstede, loog er
niet om en zorgde er voor dat de
spanning in de Overgangsklasse waarschijnlijk tot de laatste
speelronde gehandhaafd blijft.
Joran Klarenbeek versus Oscar
Meuris werd een pitchersduel van het zuiverste water. Joran
moest de Heemstedenaren over
9 innings 4 honkslagen toestaan,
waarvan de eerste in de 1e slagbeurt van de knuppel van Ferd
van Stekelenburg kwam, waardoor direct Victor Draijer, na een
veldfout en een gestolen honk
de 0-1 kon aantekenen. Het antwoord van DSS, waardoor gelijk de eindstand op het scorebord kwam, volgde meteen. Een

vrije loop voor Ruud Naaktgeboren werd gevolgd door een
double van Hugo Koehorst, al
dan niet op fout gebied: 1-1. En
toen even later Nick Tieman een
honkslag produceerde leek Koehorst op de thuisplaat te sneuvelen, maar ook deze keer besliste de scheidsrechter in het voordeel van DSS: 2-1. Het was voor
DSS de laatste honkslag van de
wedstrijd en het wachten was, 8
innings lang, op de gelijkmaker
van de Racing. Maar Joran Klarenbeek hield stand, moest nog
maar 3 honkslagen toestaan,
waarvan alleen de laatste, in de
9e inning, voor spanning zorgde. Openingsslagman Ferd van
Stekelenburg sloeg zich naar
het 2e honk en kwam op 3 door
een OSS van Giovanni Valmont.
Maar een squeezeplay mislukte op een haar na en even later
kon de DSS- aanhang de overwinning luid bejubelen, alsmede
de 1e plaats op de ranglijst, die
overigens maar één dag overeind bleef.
Chris Mowday versus Tim Halderman werd, zondag op het
bomvolle Heemsteedse Sportpark, een ongelijke strijd. Onder
het toeziend oog van zijn kersverse bruid Suzanne Smit en

haar uit Australië overgevlogen
schoonouders, had Chris het alleen in de tweede Haarlemse slagbeurt even moeilijk. De
3 honkslagen die hij tijdens zijn
hele optreden (7 2/3 innings) tegen kreeg vielen direct na elkaar
en leverden DSS een 0-1 voorsprong op.
Maar daarna was het snel over
met de Haarlemse pret. Vier vrije
lopen en een honkslag van Jordan Illis zorgden voor 3-1 en
toen in de vierde inning opnieuw Jordan Illis en Tim Vermij,
beiden met doubles, de 4-1 op
het scorebord brachten, maakte
Tim Halderman plaats voor Roy
Beems. Die zag in de vijfde inning de hele Heemsteedse line-up langs komen, goed voor
5 basehits, 1 x 4 wijd en 2 opofferingsklappen in het outfield,
met een ontmoedigende 8-1 tussenstand als resultaat. In de zevende inning werd het nog 101, waarna reliever Ewout Bos de
gedesillusioneerde
bezoekers
nog 1 run toestond: 10-2. Van de
Heemsteedse knuppels vertrokken deze wedstrijd maar liefst 14
honkslagen, waarvan 3 uit 4 van
Jordan Illis en 3 uit 5 van Tino
van Erk.
Woensdagavond (1 augustus)
speelt RCH thuis tegen de Orioles, waarna in het weekend de
dubbel tegen Hawks volgt. Zaterdag om 14.00 uur thuis, zondag met een volle bus supporters naar Dordrecht.

Poolse kinderen komen aan
Heemstede - De Heemsteedse stichting Polen Lesna haalt
jaarlijks Poolse kinderen naar
Heemstede om hen een vakantieweek aan te bieden. Het gaat
om kansarme kinderen. Afgelo-

pen maandagmiddag kwam de
groep van dit jaar aan in Fort
Penningsveer.
Het zijn in totaal 20 kinderen die
een heel programma vol leuke

dingen aangeboden krijgen, gerealiseerd door sponsoren.
Meer informatie over Stichting
Polen Project Lesna, tel. 0235475906 of bij Jan Katteler, 0653543583.

Meet & greet en exclusief
voorproefje nieuwe album

Actie van de Heemsteder:
gratis naar Jan Smit!
Heemstede - Fans van Jan Smit
opgelet: De populaire zanger uit
Volendam komt donderdag 9 augustus naar Claus Event Center
in Hoofddorp.
Voor lezers uit Heemstede en
Bennebroek is er de mogelijkheid bij dit evenement aanwezig te zijn! Deze krant geeft, in
samenwerking met Free Record Shop Live maar liefst tien
duo-entreekaarten weg. Je kunt
dus samen met vriend of vriendin volgende week donderdagavond naar Claus om oog in oog
te staan met Jan Smit! En dat is
uiteraard niet het enige. Jan’s
nieuwe album ‘Vrienden’ is die
bewuste donderdagavond al te
koop, gesigneerd en wel… Natuurlijk zal de populaire zanger
een paar nummers van zijn nieuwe album ten gehore brengen
en kun je met Jan op de foto.

ten want er worden tien gegadigden uitgekozen en zij krijgen via de mail de entreebewijzen en informatie over de avond.
Let op: Je kunt tot en met zondag 5 augustus reageren). Op de
avond zelf kun je vanaf 19.00 uur
naar binnen. Het live-optreden in
Claus begin tom 20.45 uur. Zonder kaart kun je niet naar binnen; ze zijn ook niet te koop. Je
kunt ze dus alleen winnen! (Of je
bestelt de nieuwe CD ‘Vrienden’
bij Free Record Shop en krijgt
automatisch een duoticket voor
deze avond.)

Toegangskaarten voor de showcase zijn niet te koop. Er zijn dus
alleen echte fans op deze meet &
greet! Wil jij er ook bij zijn?
Stuur dan een mailtje naar de redactie van de Heemsteder (redactie@heemsteder.nl) en vermeld daarin je naam en adres.
Houd je mailbox goed in de ga-

Jan Smit stelt donderdagavond
9 augustus zijn nieuwe album
voor aan een exclusief groepje
van zijn grootste fans. De locatie is zoals genoemd Claus Event
Center aan de Bosweg 19 / N201
in Hoofddorp, waar de balzaal
volledig is omgetoverd tot intieme concertzaal. Het gaat goed
met Jan. Onlangs behaalde hij
zijn 15e nummer één hit met het
duet ‘Vrienden’ dat hij met Gerard Joling zingt. In oktober dit
jaar verzorgt de Volendammer
vijf concerten in Ahoy en aan het
einde van het jaar maakt hij zijn
filmdebuut.

Dienst in
Cruquius

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve leidt pastor Els van DongenCaarls zondag 5 augustus de
viering om 15.00 uur. U vindt De
Rank aan de Spieringweg 101 in
Cruquius.

Regio - Zondag 5 augustus is
ds. mw. P. Renes om 10.00 uur
voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp.
De zang wordt ondersteund door
de cantores L. en Th. Braak-Pedroli. Het is een avondmaalviering.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

Diversen

61, 11.00 uur. Aanmelden (verplicht): 088-0064455.

Van 1 tot en met
5 augustus
• De Karavaan in Zandvoort aan Zee. Zie
www.karavaan.nl.

Dinsdag 14 augustus
• Zomerbuffet georganiseerd
door Welzijn Bloemendaal in
Huize Bosbeek, Glipperdreef
209 in Heemstede, 14.00-16.30
uur. Aanmelden: 023-5845300.
Woensdag 15, donderdag
16 en vrijd ag 17 augustus
• Cursus striptekenen voor
kinderen van 8 tot en met
12 jaar in Bibliotheek Heemstede, 10.00-12.00 uur. Reserveren: 023-5115300. Informatie: www.bibliotheekhaarlem.
nl en www.irenemulder.nl.

Tot en met 15 september
• Tentoonstelling ‘In en om
Haarlem’, schilderijen van
Jacqueline Emmens in Bibliotheek Noord, Planetenlaan
170 in Haarlem. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.
Tot en met 29 september
Expositie ‘Wederopbouw
in Haarlem’ in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Iedere zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

•

Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie
Versteeg in verzorgingscentrum Zuiderhout aan de Beelslaan in Haarlem.
Tot en met 4 september
Foto’s van architect en
fotograaf Luca Coppola en keramisch werk van
beeldend kunstenaar Els
Hoekstra in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek.

•

Tot en met 9 september
• Schilderijen en beelden in
speksteen van Marianne de
Haast-Briaire in Bibliotheek
Heemstede, Julianaplein 1 te
Heemstede.

Muziek
Woensdag 1 en
woensdag 22 augustus
• Zomerzangavonden in de
hervormde kerk aan de Binnenweg 67 in Bennebroek,
19.30 uur.
Zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heemstede Live’ op het Wilhelminaplein in Heemstede. Informatie: www.heemstedelive.nl.

Diversen
Zondag 5 augustus
• Excursie over de boeiende geschiedenis van Bennebroek en het Bennebroekbos van Landschap NoordHolland. Start bij het parkeerterrein bij de tennisvereniging
van Bennebroek, Binnenweg

Zondag 2 september
• Interview met auteur Carlos Ruiz Zafón in De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.00 uur. Kaarten à 5 euro
zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede, 023-5282472. (foto: Isolde Ohlbaum)
Woensdag 5 september
• Workshop ‘Leren luisteren’
van het Centrum voor Jeugd
en Gezin voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar op de Lieven de Keylaan 7
in Heemstede, 19.30-21.30 uur.
Aanmelden: cjg@heemstede.
nl of 023-5291914.

Regio
Exposities
Tot en met 12 augustus
• Kunstwerken die gerelateerd zijn aan de gierzwaluw in Galerie de Waag aan
het Spaarne in Haarlem. Informatie: www.kzod.nl.
Tot en met 2 september
‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

•

Tot en met 2 september

Tot en met 9 september
Verkoopexpositie ‘Zomer
in Haarlem’ bij Galerie Année, Gedempte Oude Gracht
33 in Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

Donderdag 2 tot en met
zondag 5 augustus
• Haarlem Culinair op de
Grote Markt in Haarlem. Informatie: www.haarlemculinair.nl.
Vrijd ag 3 augustus
Haarlem Ordinair in het
Haarlemse Patronaat, 22.0004.00. Informatie: www.facebook.com/haarlemordinair.

•

•

Tot en met 30 september

• Werk van André de Kruijf,

Elly van Heiningen en Meet
Gerritsen op de Sanquin
Bloedbank, Boerhaavelaan 22
in Haarlem.
Tot en met 31 september
Schilderijen van Annet
Koper in het Kennemer Gasthuis locatie zuid.

Zondag 5 augustus
• Indische middag ‘Romah
Ngobrol’ in tempo Doeloesfeer in Woonzorgcentrum
Schalkweide van 14.00-16.15
uur.Toegang is gratis. Floris
van Adrichemlaan 15 te Haarlem.

Tot en met 16 december

•

•

• Tentoonstelling ‘Lentepo-

ezie’ in Museum de Zwarte
Tulp in Lisse.
Informatie: www.museumdezwartetulp.nl.

Muziek
Tot en met
24 augustus iedere
woensdag en vrijd ag
• Internationaal Kamermuziekfestival in de Nieuwe
Kerk, Nieuwekerksplein 36 in
Haarlem. Ieder concert begint
om 20.30 uur.
Voor het programma zie www.
tihms.com.
Woensdag 1 augustus
Yvonne Weijers (Latinen Jazz-zangeres) treedt op
in Breasserie Van Beinum in
Haarlem, 21.00-00.00 uur. Informatie: www.yvonneweijers.
nl.

• Cees Krijnen, The Ultima-

•

Tot en met 9 september
• Expositie ‘van zwart-wit
naar kleur’ in fotogalerie ‘De
Gang’ te Haarlem.
Exposant: Corrie Swaak. Deze
expositie is gedurende winkelopeningstijden te zien. Adres:
Grote Houtstraat 43, Haarlem.
Gratis toegankelijk. Kijk ook
op www.vdgh.nl.

Zondag 5 augustus
• Zomeravondmuziek in
de Grote of Sint Bavokerk in
Haarlem, 19.00 uur. Gerda
Postma, trompet, Christiaan
de Vries, Müller-orgel. Werken
van o.a. Jean Langlais en Flor
Peeters.
Zie ook: www.bavo.nl.

te Self Portrait in 37PK (Platform voor Kunsten), Groot Heiligland 37 in Haarlem. Informatie: www.37pk.nl.

Tot en met zondag 12 augustus
• Holland Haarlem House in
het Noordersportpark aan de
Mr. Jan Gerritszlaan in Haarlem, dagelijks open van 14.00
tot 22.00 uur. Zie www.hollandhaarlemhouse.nl.

IVN-excursie over bijzondere natuur in de stad Haarlem start 11.00 uur Station
Haarlem ingang Albert Heijn,
deelname gratis, aanmelden
niet nodig.

• Kunstmarkt in Spaarndam,
10.00-17.00 uur.

Zondag 12 augustus
Poëziefestival in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 13.00-17.00 uur. Meer informatie: www.np-zuidkennemerland.nl en www.kleinerevolutieproducties.nl.

•

Vrijd ag 24 augustus
• Stadswandeling Gilde
Haarlem over armoede in de
stad door de eeuwen heen
start 14.00 uur bij Historisch
Museum Haarlem, Groot Heiligland 47. Aanmelden: 0616410803 of gildewandelingen@gmail.com.
24 tot en met 31 augustus

• EK Zandsculpturenfestival
2012 in Zandvoort aan Zee.

Zondag 2 september
BeachGolf Challenge op
het brede strand tussen Zandvoort-Zuid en Langevelderslag. Nadere info en aanmelden: www.GOLFFF.nl.

•

Zomerbuffet
Heemstede - Dinsdag 14 augustus organiseert Welzijn Bloemendaal een zomerbuffet in het
Glazen Paleis, Huize Bosbeek,
Glipperdreef 209 in Heemstede.
Kosten voor het Buffet 22,50. Het
buffet is van 14.00 tot 16.30 uur.
Belangstellenden kunnen vanaf
13.00 uur een wandeling maken
vanaf ingang Huize Bosbeek. Indien nodig kan Welzijn Bloemendaal tegen vergoeding voor vervoer zorgen.
Aanmelden voor 7 augustus op
023-5845300 of 023-5250366.

Open Ateliers
Heemstede - Wil je je blijven
ontwikkelen in tekenen en schilderen en je verdiepen in vaardigheden, materialen en technieken, dan is het Open Atelier
van Casca dé plek voor jou!
Ruimte voor persoonlijke belangstelling en ontwikkeling, het
herkennen van je eigen handschrift, maar ook gastlessen,
museumbezoek en tekenen en
schilderen naar waarneming
maken deel uit van het aanbod
in het Open Atelier van docente Ietje Rijnsburger. Deze cursus
is op maandagmiddag in de Molenwerf vanaf 17 september.
Een ‘Open Atelier’ van Max Koning is op woensdagochtenden
vanaf 19 september.
Het individueel begeleiden van
datgene waar de cursist zich
in wil ontwikkelen en bekwamen omtrent het beeldend vak....
KUNST” is voor docent Max Koning het belangrijkste.
Eén maal per maand wordt klassikaal aandacht besteed aan een
bepaalde techniek of een bepaald onderwerp. Kortom, een
afwisselende cursus met veel eigen inbreng voor wie een beetje tot veel teken- en schilderervaring heeft.
Meer informatie vindt u op www.
casca.nl. U kunt zich nu al aanmelden!
Dat kan van maandag tot en met
vrijdag van 9 tot 12 uur Casca,
Herenweg 96 in Heemstede, telefonisch bereikbaar op 0235483828 kies 1 of via de website.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 5 augustus begint de dienst in de Petrakerk aan de Limburglaan 3
om 10.00 uur. In deze dienst gaat
voor br. Piet Wesseling. Er is kinderopvang voor de kleinsten.

PKN
Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schinkelshoek zondag 5 augustus om
10.00 uur de voorganger. Woensdag 1 augustus is er om 19.30
uur een zomerzangavond.

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 1 augustus 2012

Veiligheidsmonitor 2011:

Gunstige resultaten voor de gemeente Heemstede

In deze uitgave:
- Werk aan de weg
- Legitimatieplicht
bij verkiezingen
- Telefoonnummer: 14 023

Handige app voor
bekendmakingen
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
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:
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 donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

De gemeente Heemstede heeft in 2011
met andere gemeenten in de regio een
veiligheidsonderzoek laten uitvoeren
onder de Heemsteedse bevolking: de
‘veiligheidsmonitor’. Doel van het onderzoek
is inzicht te krijgen in de vraag hoe veilig en
leefbaar de inwoners hun woonomgeving
ervaren en hoe dit gevoel zich heeft
ontwikkeld in vergelijking met twee jaar
eerder, toen hetzelfde onderzoek voor het
laatst werd gehouden in Heemstede. Uit het
onderzoeksrapport blijkt dat de resultaten
gunstig zijn, net als in 2009.

Heemstede onderscheidt zich
verder van de regio door relatief
weinig respectloos gedrag in de
openbare ruimte. Ondanks het
gunstige beeld blijven er altijd
punten die voor verbetering
vatbaar zijn.
Deze worden opgepakt bij het
bepalen en aanpassen van het
integraal veiligheidsbeleid en het
opstellen van de lokale prioriteiten
in het jaarplan van de politie.

Heemstede scoort op veel punten hoger dan het
gemiddelde beeld voor Nederland voor wat betreft
de ervaren leefbaarheid van buurten. De aard van
de ervaren buurtproblemen komt overeen met het
landelijke beeld. De positieve cijfers voor leefbaarheid
en buurtproblemen vertalen zich ook in betrekkelijk
gunstige cijfers over onveiligheidsgevoelens.

Meer informatie en het volledige onderzoeksrapport
kunt u lezen via www.heemstede.nl.
Heeft u vragen over dit onderzoek? Informeer bij
Dick Nieuweboer van de gemeente,
via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl of
telefoonnummer (023) 548 57 45.

Informatie

Fontein ‘Valkenburgerpoort’ op de
Valkenburgerlaan opgeknapt
De fontein ‘Valkenburgerpoort’ van kunstenaar Karola
Veldkamp is opgeknapt en vanaf deze week weer in
al haar glorie op de rotonde bij het Valkenburgerplein
te zien. Er was schade ontstaan aan de buitenkant

van het bassin (losliggende marmeren tegels en
beschadigingen aan de rode keramische tegels). Reden
voor de gemeente Heemstede om de kunstenaar de
opdracht te geven de fontein op te knappen.

Legitimatieplicht bij
de verkiezingen

Telefoonnummer: 14 023
Alle gemeenten binnen het netnummergebied 023
zijn te bereiken via telefoonnummer 14 023. U wordt
gevraagd de naam in te spreken van de gemeente
waarvoor u belt. Vervolgens helpt de juiste gemeente
u verder. 14 023 is een makkelijk te onthouden
telefoonnummer en u krijgt snel antwoord op uw
vraag. Een telefoontje is tenslotte vaak de makkelijkste
en snelste manier om even persoonlijk contact te
hebben met de gemeente.

Op woensdag 12 september 2012 kunt u uw
stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Omdat u in Heemstede dan in elk
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt
stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas
ook een legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identificeren mag u
niet stemmen

Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas
machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse
machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige
legitimatiebewijs meenemen. Ook hier geldt dat het
legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen.
Zonder dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan
mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Werk aan de weg

Handige app voor laatste bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte
blijven van ontwikkelingen in uw buurt?
Weten dat er een verbouwing in uw straat
aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw
gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden?
Vooraf zien dat er reclameborden of
dakkapellen zijn gepland?
Met de Omgevingsalert app kunt
snel op de hoogte blijven van de
laatste bekendmakingen.
Ga naar www.omgevingsalert.nl
voor meer informatie of download de app
voor uw smartphone direct in de AppStore
(Apple) of GooglePlay (Android).

Uiteraard kunt u op de vertrouwde manier ook nog
op de hoogte blijven van de laatste bekendmakingen
via HeemstedeNieuws, wekelijks op de achterzijde van
de Heemsteder en online op via www.heemstede.nl/
bekendmakingen.

Scan de QR-code en ga direct naar
het nieuwsbericht over aanmelden
bekendmakingen.

Geen smartphone?
Javalaan In verband met de bouwvak zijn de
asfalteringswerkzaamheden aan de fietspaden op de
Javalaan verplaatst naar eind augustus 2012. Het werk
zorgt voor beperkte verkeershinder.
Prinsenlaan Van 3 september tot en met half
oktober 2012 worden op de Prinsenlaan diverse
werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van een
30 km-zone. Details over wegafsluitingen volgen.
Burgemeester Van Lennepweg In verband met
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg Koediefslaan - Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v.
De werkzaamheden duren tot eind september 2012.

U kunt zich ook via de zoekdienst van
www.overheid.nl aanmelden. Met deze
e-mailservice kunt u de bekendmakingen
nu ook automatisch via e-mail ontvangen.

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

Gratis het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Aanwijzing fiscalist/parkeercontroleur
Bij besluit van 23 juli 2012 is namens het college
besloten de heer A.P. Bontenbal met terugwerkende
kracht vanaf 9 juli 2012 aan te wijzen als onbezoldigd

gemeenteambtenaar en als fiscalist/parkeercontroleur
om bevoegd naheffingsaanslagen op te kunnen
leggen.

Deze aanwijzing ligt tot en met 24 oktober 2012 ter
inzage op het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Timorstraat 8 voor het wijzigen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak in een pui met een klein
balkonnetje 2012.202
ontvangen 21 juli 2012
- Binnenweg 98 het aanpassen van de entree en
een wijziging in de achtergevel op Binnenweg 98
2012.204
ontvangen 19 juli 2012
Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen
- Binnenweg 205-207 het verwijderen van een
draagmuur, vervangen van de entreepui en plaatsen
reclame 2012.201
ontvangen 17 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Rectificatie omgevingsvergunning voor bouwen
- Verkeerde huisnummer:
Zandvoorstelaan 25a het verbouwen van een
berging tot woonhuis 2012.190

- Goede huisnummer:
Zandvoortselaan 25 het verbouwen van een berging
tot woonhuis 2012.190

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 25 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- J. Verhulstlaan 17 het kappen van een katalpa
2012.148

Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning

(verzonden 1 augustus 2012)
Op 7 mei 2012 heeft de gemeente Heemstede
onderstaande aanvraag omgevingsvergunning
ontvangen voor de activiteiten bouwen en afwijken
bestemmingsplan:
- Prinsenlaan 48 het plaatsen van erfafscheiding,
carport en een tuinhuis 2012.137

Verleende omgevingsvergunningen

De gemeente Heemstede heeft niet binnen de
gestelde termijn van 8 weken (na ontvangst) op
de aanvraag omgevingsvergunning een besluit
genomen. Hiermee is aanvraag omgevingsvergunning
van rechtswege verleend.

Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8 het kappen van een populier 2012.193
- Ter hoogte van Cruquiusweg 88 en 92,
Offenbachlaan naast nr. 16, Vrijheidsdreef, ter hoogte
van Overboslaan 32, Dr. J. Thorbeckelaan naast nr. 67
en in het Groenendaalse bos: Torenlaan, Kastanjelaan
bij Torenlaan, Vrijheidsdreef bij ingang bos, achter
vrijheidsbeeld en Burg. Van Rappardlaan het kappen
van 16 bomen in de openbare ruimte 2012.188
- Prinsenlaan 15 het kappen van een ceder 2012.185

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 2
augustus 2012 van maandag tot en met donderdag
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 bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

(verzonden 27 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Borneostraat 28 het vergroten van een dakkapel op
het zijgeveldakvlak

Verzonden Meldingen Brandveiliggebruik
Akkoord melding brandveilig gebruik
- Zandvoortselaan 169 melding brandveiliggebruik
Albert Heijn 2012.004

Tegen de mededeling van het college dat het akkoord
gaat met de melding brandveilig gebruik is geen
bezwaar mogelijk.

Nieuw Intern Controle Plan
Bij besluit van 24 juli 2012 heeft het college het
Intern Controle Plan 2012 gemeente Heemstede
vastgesteld. Het Intern Controle Plan treedt met
ingang van 1 januari 2012 met terugwerkende kracht

in werking. Het Intern Controle Plan 2011 vervalt met
terugwerkende kracht per dezelfde datum.
De regeling ligt tot en met 24 oktober 2012 ter
inzage op het gemeentehuis. De regeling is na de

inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

- M.L. van Wooning, geboren 13-04-1994, Franz
Lehárlaan 110

hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon 14 023).

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende persoon per
20-07-2012 met onbekende bestemming uit te
schrijven:

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

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Op wal gelegd vaartuig Dr. Schaepmanlaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een vaartuig
met blauwe bovenzijde op de wal aangetroffen langs
de Ringvaart ter hoogte van Dr. Schaepmanlaan 13.
Het is verboden zonder vergunning van het college
een vaartuig op de wal te leggen (artikel 19 van de
Verordening op het gebruik van openbare havens en
binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot
en met 15 augustus 2012 de gelegenheid om zijn
vaartuig van de wal te verwijderen. Indien het vaartuig
na deze termijn nog steeds op de wal ligt, wordt
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een
periode van 13 weken opgeslagen.

Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten.
Voor vragen kan contact worden opgenomen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer 14 023.

Gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een gezonken
vaartuig aangetroffen in het Zuider Buiten Spaarne ter
hoogte van Marisplein 1.
De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het
college of de politie én er voor te zorgen het gezonken
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn

uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en
met 15 augustus 2012 de gelegenheid om te zorgen
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd,
wordt het vaartuig in opdracht van het college gelicht

(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Voor vragen kan contact worden opgenomen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer 14 023.

hierop reageren door contact op te nemen met de
BezwaarPubliekszaken
maken of uw mening/zienswijze
kenbaarHeemstede
maken
afdeling
van de gemeente
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon 14 023).
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

MELDpunt

Vuil op straat?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Kapot speeltoestel?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

