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“We hebben een ijzersterk team”, vertelt Jeffrey bij de IJzeren Brug.
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ATAG Zonsysteem
Een ATAG zonsysteem is altijd een goede investering. En 

nu wordt deze investering extra aantrekkelijk gemaakt! Bij  

aankoop van een ATAG zonsysteem in combinatie met een 

ATAG cv-ketel ontvangt u een korting van € 250,-! 

Actieperiode: 1 mei - 31 augustus 2013. 

Meer weten?

023-5286802
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Een ATAG zonneboilersysteem 
is altijd een goede investering. 
En nu wordt deze investering 
extra aantrekkelijk gemaakt! 
Bij aankoop van een ATAG 
zonneboiler systeem in combi-
natie met een ATAG cv-ketel 
ontvangt u een korting van 
€250,-!
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Wij zijn in de bouwvak geopend

Jeffrey van de Wakker: 

‘We hebben een ijzersterk 
WK-bowlingteam’

Een partijtje bowlen is gezellig 
met vrienden of familie, maar is 
als topsport minder bekend. Als 
het aan de 24-jarige Jeffrey van 
de Wakker ligt, komt daar nu ver-
andering in. “Ik wilde aanvanke-
lijk op voetbal, maar had zwakke 
knieën”, legt hij uit. “Mijn nichtje 
bowlde en vroeg of ik een keertje 
met haar meeging. Ik denk toen 
dat ik een jaar of 11 was. Ik was 
direct verkocht, het is echt een 
leuke sport. Ik train nu zo’n ge-
middeld drie keer per week. De 
bowlings hier in de buurt hebben 
ook echte wedstrijdbanen, zoals 
bijvoorbeeld Claus in Hoofddorp, 
Bison Bowling in Haarlem-Noord 
en de Zoete Inval in de Haarlem-
merliede. Het leuke van bowlen 
is dat het ook vooral een men-
taal spelletje is. Een spelletje tus-
sen je hoofd, je pols, je loop- en 
voetenwerk, de bowlingbal en 
de baan: het heeft allemaal ef-
fect op je uiteindelijke worp. De 
baan bevat een dun olielaagje, 
dat licht wordt opgenomen door 

de bowlingbal. Het materiaal van 
de bowlingbal is als het ware 
‘poreus’. Bowlingballen die vaak 
gebruikt worden, hebben daar-
om op gegeven moment hun 
beste tijd gehad. Door de regel-
matige opname van de baanolie 
zijn ze dus beperkt houdbaar. De 
bowlingballen zijn tegenwoordig 
van een soort polyester, ‘reacti-
ve’ genoemd. Ze zijn er in ver-
schillende gewichten, waarvan 
het maximum 16 pond is. Daar-
naast is het belangrijk een bow-
lingbal te nemen die goed om je 
vingers past, met of zonder vin-
gerdopjes”, vertelt Jeffrey. 
“Op 3 augustus hebben we dan 
de oefeninterland tegen België 
in Tilburg”, vervolgt hij. “We heb-
ben een apart heren- en dames-
team. We gaan ervoor: met een 
ijzersterk WK-team. Het was een 
aangename verrassing toen ik 
hoorde dat ik geselecteerd was. 
Ik eindigde als achtste en dat 
was genoeg om me te kwalifice-
ren als WK-finalist. Zo’n selec-

Heemstede - De Heemsteedse WK-finalist bowlen Jeffrey van 
de Wakker heeft er zin in. Vorige week berichtte de Heemste-
der reeds over de oefeninterland bowlen tussen Nederland en 
België, die plaatsvindt op 3 augustus in Dolfijn Bowling in Til-
burg. Jeffrey is er klaar voor en gaat ervoor. De Heemsteder 
was nieuwsgierig en zocht de sympathieke WK-finalist op.

tie wordt door coaches gedaan 
op basis van vier meetmomen-
ten, tijdens diverse kampioen-
schappen. We nemen als WK- 
team deel aan verschillende dis-
ciplines, die allemaal afzonder-
lijk uit 6 games bestaan: eerst de 
Singles, daarna de Doubles, ver-
volgens de Trios en tenslotte de 
Vijfmans Teams (bestaande uit 
5 spelers of speelsters). De bes-
te individuele spelers doen de 
Masters, waar uiteindelijk be-
slist wordt wie de WK-winnaar 
wordt. Ik vlieg 15 augustus naar 
Las Vegas waar de 18e augus-
tus de ‘Unofficial Practice’ wordt 
gehouden en de 19e het evene-
ment begint. Het WK vindt plaats 
in Henderson en eindigt op 30 
augustus. Het is allemaal heel 
spannend en ik ben ook heel be-
nieuwd”, aldus de enthousiaste 
Jeffrey. Heemstede en de Heem-
steder duimen sowieso en wen-
sen hem in ieder geval veel suc-
ces. Zet hem op Jeffrey!
Meer weten over de bowlings-
port? Kijk dan eens op de web-
site van de Nederlandse Bow-
ling Federatie: www.bowlingnbf.
nl. De Bowling Federatie is ook 
op facebook te vinden.

Bart Jonker

Zomerfoto =
win een zomerboeket

redactie@heemsteder.nl

Brand in slaapkamer
Heemstede - In een woning in 
Heemstede is dinsdagochtend 
brand uitgebroken. Rond acht 
uur kwam de melding binnen 
dat er brand zou woeden in een 
slaapkamer van het pand aan 
de Gelderlandlaan. De gealar-
meerde brandweer was snel ter 
plaatse.
De bewoner is door ambulance-

personeel opgevangen en moest 
na de eerste zorg ter plaatse 
worden overgebracht naar het 
ziekenhuis voor verdere behan-
deling. Brandweermannen heb-
ben de woning met een gro-
te overdrukventilator geventi-
leerd. Het is nog onduidelijk wat 
de oorzaak van de brand is ge-
weest. (Michel van Bergen)
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (17)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 

de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi ci-
ele opening was op 17 juli 1913.

Molentje met stoommachine
In mei 1767 kreeg Groenendaal 
een nieuwe eigenaar: John Ho-
pe. Hij bracht een groot aantal 
wijzigingen aan op de buiten-
plaats. Zo werden er slingervij-
vers aangelegd. Deze lagen ech-
ter in het duinzand en het wa-
ter zakte regelmatig weg, waar-
door de vijvers droog kwamen 
te staan. Het windmolentje, dat 
waarschijnlijk vlak voor 1780 
werd gebouwd, was in de zomer 
niet in staat om voldoende water 
uit de vaarten te pompen naar de 
vijvers. Daarom liet Hope in 1781 
een van de eerste stoommachi-
nes van Nederland plaatsen, en 
de eerste stoommachine in Ne-
derland als pompwerk. Op deze 
prent uit 1785 staan het molentje 
en het stoommachinehuis. Rien-
ze Lieuwe Brouwer, een Fries die 
jarenlang in Amsterdam woon-
de, was de bouwer. De machine 
werd in 1836 gesloopt. Het ei-
genlijk niet voldoende functione-
rende molentje bleef staan en is 
nog altijd een van de belangrijk-
ste landmarks van Groenendaal.

Meer over het Molentje in het 
boek ‘Groenendaal van buiten-
plaats tot wandelbos’, 240 pagi-
na’s geschiedenis en natuur van 
Groenendaal met zeer veel foto’s 
en afbeeldingen. Verkrijgbaar in 
de Heemsteedse boekhandels of 
via de site van de HVHB www.
hv-hb.nl. 
Op de tentoonstelling over Groe-
nendaal in het raadhuis zijn er
2 schaalmodellen van het mo-
lentje te zien. Leuk om eens te 
bekijken.

Boudien de Vries wint
Professor van Winterprijs 2013
Heemstede – De uit Heemstede afkomstige auteur Boudien 
de Vries ontvangt de Professor van Winterprijs 2013. De jury 
verkoos haar boek Een stad vol lezers. Leescultuur in Haar-
lem in de negentiende eeuw (Uitgeverij Vantilt) unaniem tot 
prijswinnend boek.
De Professor van Winterprijs wordt elke twee jaar uitgereikt 
voor het beste boek op het terrein van de lokale en regiona-
le gschiedenis in Nederland. Uitreiking zal plaatsvinden in 
het najaar van 2013. 

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – Het Trefpunt aan 
het Akonietenlaan 1 te Ben-
nebroek houdt zondag 4 au-
gustus een dienst met ds. R. 
Schultheiss (Sassenheim). 
Crèche aanwezig. De viering 
begint om 10.00 uur.

Kerkdiensten

Binnenweg 95
Heemstede - Onderstaande 
brief en foto werden ons toe-
gestuurd vanuit Canada.

Ik lees altijd met plezier uw 
krant, De Heemsteder, en is het 
een kleine sport voor me om de 
foto’s eerst proberen te herken-
nen voordat ik lees WAAR het is 
in Heemstede. Ik ben een gebo-
ren Heemstedenaar en in 1960 
naar Canada verhuisd. Mijn va-
der heeft midden twintiger ja-
ren dit pand aan de Binnenweg 
95 gekocht en toen is het: H.P. 
de Rijk, Woning inrichting ge-
worden, tot hij het verkocht in 
1959. Bij het opruimen vond ik 
wat oude foto’s van dat pand. 
Volgens mij is er nu een bank 
met fl ats erboven op number 
95. Een heel verschil.
Het pand werd “Zorgvliet” ge-
noemd en dit bleef altijd boven 
de deur staan. Onze buren wa-
ren een sigarenwinkel en een 
groentezaak. Verscheidene ja-
ren geleden had u een oude 
advertentie van mijn vader in de 
krant gezet, waar ik toen op heb 
gereageerd en dit stond ook in 
de Heemsteder. 
Rita Deenik- de Rijk, Ontario, 
Canada

INGEZONDEN

Blind leren typen? 
Ook jij kan dat

Heemstede - Goed kunnen 
werken met een toetsenbord 
begint met goed en snel kun-
nen typen. Je leert volgens het 
tienvingersysteem blindtypen 
op een leuke en gezellige ma-
nier. Met oefeningen vanaf het 
beeldscherm en herhalingsop-
drachten uit het lesboek. Met de 
meegeleverde software kun je 
ook thuis veel oefenen. Er is al-
leen aandacht voor typvaardig-
heid, niet voor briefopmaak, me-
mo’s, tabellen e.d. Deze cursus 
is niet geschikt voor gebruikers 
van een Apple-computer. 
De cursus typevaardigheid (10-
12 jaar) van 12 lessen is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en start op maandag 
9 september van 16.00 tot 17.15 
uur. Opgeven kan nu al: telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur, tel.: 023-548 38 28-1 of 
via de website www.casca.nl.
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Samen Eten Welzijn Ouderen Heemstede 
‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 27 augustus verzorgen de koks van 
Bosbeek een heerlijke menu!  De keuze van de 
kok is Italiaanse tomatensoep, macaronischotel 
met geraspte kaas, gemengde salade, appelmoes 
en als dessert vruchtenyoghurt.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor 10,00 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van WOH. De maaltijdbonnen 
zijn te koop bij de receptie van WOH.

Voetencheck 
Bij Welzijn Ouderen Heemstede is iedere don-
derdag een pedicure aanwezig. In de praktijk 
van de pedicure is nog plaatst, dus zoekt u een 
pedicure dan bent u van harte welkom bij Pa-
tricia Tindall. Zij is volledig bevoegd mensen te 
behandelen met diabetes en reuma. Dit betekent 
dat indien uw zorgverzekering een vergoeding 
geeft voor de behandeling u dit met een bon 
van haar kunt declareren. Voor wie nog nooit bij 

een pedicure is geweest maar wel eens de voe-
ten wil laten controleren: u bent van harte wel-
kom voor een gratis voetencheck. Dit duurt ca. 
15 minuten, u moet wel 2 paar schoenen meene-
men. Voor het maken van een afspraak neemt u 
contact op met WOH.

Sing In
Het seniorenkoor ‘Sing In’ zingt elke dinsdag-
ochtend om 10.00 uur bij Welzijn Ouderen 
Heemstede. Onder begeleiding op piano van een 
enthousiaste Loek van der Meer wordt een di-
vers repertoire van liedjes  gezongen. Tussen-
door een moment van  ontmoeting tijdens het 
kopje koffi e. In september start het nieuwe sei-
zoen, wilt u samen zingen met leeftijdsgenoten 
dan bent u welkom. U kunt altijd binnenlopen om 
mee te zingen.
Voor informatie en/of aanmelding kun u contact 
opnemen met Loek van der Meer,
telefoon 023-528 4495.

Website Welzijn Ouderen Heemstede
Nieuw! 
De website van WOH is aangepast, u kunt nu 
makkelijk met aanklikken bij alle informatie ko-
men.
De Seniorengids is online! Met de ‘zoekfunc-
tie’ komt u snel bij het betreffende onderwerp. 

Ook De Pauwehof  is online, zodat u het aan-
bod van de cursussen en activiteiten snel kunt 
vinden.
Website:  www.welzijnouderenheemstede.nl

Dagcentrum Lieven de Key
Op maandag, donderdag en vrijdag bent u wel-
kom op het dagcentrum. Ontmoet generatie ge-
noten uit Heemstede, maak nieuwe contacten, 
informeer elkaar, kom rustig zitten. Tussen de 
middag is er een gezamenlijke maaltijd. Dit alles 
onder professionele leiding van een SHDH me-
dewerker en  vrijwilligers. Informeer bij: Miny 
Schrotenboer de programma coördinator, tele-
foon  06-2105536.

Hoe komt u bij een activiteit?
WOH haalt u van huis en brengt u na afl oop 
weer thuis. Vrijwilligers rijden u met veel ple-
zier in hun eigen auto, tegen vergoeding van de 
gemaakte kosten.
WOH regelt de afspraken. Belt u rustig voor
informatie.

Voor in de agenda
OPEN HUIS BIJ De Pauwehof op zaterdag 7 
september tussen 11.00 uur en 14.00 uur.
Een groot aanbod van activiteiten met veel
nieuwe ideeën, kom en informeer uzelf.

Samen Eten Welzijn Ouderen Heemstede 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Fotograaf Geek Zwetsloot.

Yoga, een inspirerende ervaring
Heemstede - Bij Casca starten 
in januari verschillende Yoga-
cursussen. Yoga is oorspronke-
lijk in India ontstaan. Er zijn veel 
verschillende stromingen binnen 
de yoga.
Kundalini Yoga voor beginners is 
een inspirerende ervaring! Deze 
meest volledige vorm van yoga is 
een combinatie van yoga, medi-
tatie en het zingen van mantra’s. 
Het houdt u fysiek in vorm en 
maakt soepel en sterk. Het geeft 
ontspanning, kracht en nieu-
we energie en verbetert je weer-
stand. Kundalini Yoga is een in-
vestering in je gezondheid, wel-
zijn en bewustzijn.
Er zijn twee cursussen Kundali-
ni Yoga voor beginners bij Casca. 
Deze worden gegeven op maan-
dagavonden door docente De-
va Mandeep in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede vanaf 2 sep-
tember.
Bij de cursussen Hatha Yoga – 
alle niveaus leer je een fysieke 
vorm van yoga kennen waarin 
de lichaamshoudingen en adem 
centraal staan. De oefeningen 
variëren per les, je komt in aan-
raking met verschillende uitvoe-
ringen. Je wordt je bewust van 
en stimuleert elk deel van je li-
chaam, rekt het op, maakt het 
krachtiger en soepeler. Een die-
pe adem zorgt voor toevoer en 

betere doorstroming van ener-
gie. Door yoga kun je ook erva-
ren dat je denken rustiger wordt. 
Er zijn 3 cursussen Hatha Yoga 
bij Casca, die worden gegeven 
in de Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede. Deze starten maan-
dagochtend 2 september en 
donderdagmiddag 5 september. 
Informatie opvragen en aanmel-
den kan van maandag t/m vrij-
dag van 9.00-12.00 uur: telefoon 
023-548 38 28 kies 1 of bij de re-
ceptie van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede of www.casca.nl.

Geen Veteranencafé
Heemstede – Wegens vakantie is er deze maand geen Vete-
ranencafé. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 3 sep-
tember in café De Eerste Aanleg op de hoek Raadhuisstraat en 
Kerklaan. Belangstellenden zijn dan welkom vanaf 16.00 uur.

Leuke tentoonstelling over 
Groenendaal in het Raadhuis
Heemstede - De raadzaal is 
momenteel behangen met attri-
buten, schilderijen en wetens-
waardigheden die verband hou-
den met Groenendaal. Zo hangt 
er een rooster van de ”Lucht-
wacht” op de Belvedère van ju-
li 1940. Er staat een mooi chi-
que gedekte tafel met menu-
kaart ter gelegenheid van het af-
scheid van de voormalige arts 
en wethouder Dr. Droog. Kenne-
lijk was het gebruik dat een wet-
houder die aftrad een diner aan-
bood. Een bijzonder stuk in de 

verzameling is een replica van 
het molentje van Groenendaal in 
zilver. Dit bijzondere stuk deed 
dienst als wisseltrofee bij het 
“Molentoernooi” van de voet-
balvereniging RCH. Een aantal 
schilderijen is van de hand van 
de heer Prins. Hij is nog altijd be-
woner van een pand naast het 
restaurant en broer van de ac-
teur Kees Prins (o.a. Jiskefet). 
Hij legde een paar unieke stuk-
ken van het wandelbos vast op 
zijn doeken. Bert de Vos, bij de 
gemeente verantwoordelijk voor 

de evenementen, stelde de col-
lectie samen. Hij kreeg daarbij 
onder andere steun van de his-
torische vereniging en restau-
rant Groenendaal. Een rond-
gang door de zaal geeft een aar-
dig kijk op uiteenlopende aspec-
ten van het honderdjarige Groe-
nendaal. Het is zeker de moeite 
waard eens te gaan kijken. Ge-
zien de kleinschaligheid kost het 
weinig tijd en de toegang is gra-
tis. De tentoonstelling is tot eind 
augustus te zien. 
Eric Westerloo
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Senior Teacher Rajita Kulkarni in Haarlem

‘Je adem omvat vele geheimen’

Senior Teacher Rajita Kulkarni te midden van medewerkers van Art of Living Haarlem.

De Indiase oogt vriendelijk, maar 
toont tevens de vastberadenheid 
van een vrouw van de wereld. 
Zeventien jaar lang was ze een 
bankier, Vice President bij de Ci-
tybank van India en een topjurist.
De uit Mumbai afkomstige 
Kulkarni stamt uit een bevoor-
rechte familie, volgens haarzelf. 
Zij en haar broers kregen al-
le kans om te studeren en een 
bloeiende carrière na te streven. 
Respect voor kennis en voor el-
kaar werd hen van jongs af bij-
gebracht. Als kind wist Kulkar-
ni dat ze voorbestemd was voor 

een hoger doel. De ontmoeting 
met Guruji Sri Sri Ravi Shankar-
ji veranderde haar leven dras-
tisch. Door het contact met deze 
goeroe, de oprichter van de Art 
of Living Foundation die actief 
is in 154 landen, kreeg het voor-
gevoel vaste vorm. Ze is ervan 
overtuigd dat speciale ademha-
lingstechnieken een bijdrage le-
veren aan een meer ontspannen 
en gelukkiger leven.

Wat leren de cursisten door
deze ademhalingstechnieken?
Rajita Kulkarni: “De ademhaling 

Regio - Rajita Kulkarni wordt gezien als een spirituele autori-
teit. De Indiase Senior Teacher was afgelopen weekend in de 
regio. In het Art of Living Centrum in Haarlem gaf zij drie op-
eenvolgende dagen zowel de cursus Art of Breathing als de 
Sahaj Samadhi Meditatie. Ook nam ze even de tijd voor de 
Heemsteder.

omvat vele geheimen van ons 
leven. Je merkt het zelf wel, als 
je angstig bent of gestrest, gaat 
de ademhaling een stuk sneller. 
Ben je ontspannen, dan gaat hij 
naar beneden. De ademhaling 
reageert dus op hoe we ons voe-
len. Als we het nu omdraaien, we 
gaan bewust de ademhalings-
technieken oefenen, dan kun-
nen we onze gemoedstoestand 
beïnvloeden. Door stress raken 
we het contact kwijt met de goe-
de kanten van onszelf. Door be-
ter adem te halen raken we de 
meeste van de giftige stoffen 
kwijt en bloei je op als individu 
tot ongekende hoogte.”

Hoe kunnen we dit toepassen
in het dagelijks leven?
Rajita Kulkarni: “Onderzoek heeft 
uitgewezen dat de ademhalings-

technieken een positief effect 
kunnen hebben op bijvoorbeeld 
depressie, maar ook op de licha-
melijke gezondheidsklachten als 
hoge bloeddruk en kunnen zelfs 
helpen bij kanker en hiv-infec-
tie. Maar ook gezonde mensen 
hebben er baat bij, we ondervin-
den allemaal in meer of mindere 
mate de stress van werk en van 
relaties. De maatschappelijke 
druk voelen we van dag tot dag. 
Een beetje dagelijkse meditatie 
en wat goede ademhalingstech-
nieken helpen ons te ontstres-
sen, zodat ons leven er wat 
prettiger en vredelievender uit-
ziet.”

Een van uw functies is die van
president directeur van het
World Forum For Ethics in
Business. Hoe rijmt u dat met
uw rol als een voormalig
bankier?
Rajita Kulkarni: “Een van mijn 
verantwoordelijkheden was na-
tuurlijk om geld te verdienen 
voor de bank. Maar ik heb nog 
nooit een zakentransactie ge-
daan die tegen mijn eigen ge-
voel voor ethische waarden in-
ging. Winst maken hoeft niet be-
slist slecht te zijn. Het gaat erom 
hoe je die winsten binnenhaalt. 
Banken hoeven niet onethisch 
te zijn, sommige mensen hande-
len onethisch. Ook grote financi-
ele instituten bestaan uit indivi-
duen. Sommige van die mensen 
zijn hebzuchtig. Daar willen we 
wat aan doen met het World Fo-
rum For Ethics in Business.  Ook 
daarbij helpen de oefeningen 
met de ademhaling. Als je beter 
in je vel zit, maak je ook betere 
beslissingen.”

Een van de doelen van Art 
of Living is te leven in een 
stress- en geweldvrije wereld.
Zijn dat de grootste
problemen voor mensen:
spanning en geweld?
Rajita Kulkarni: “Hier in Neder-
land bijvoorbeeld leeft men in 
een bevoorrechte omgeving, er 
is nergens een tekort aan. Toch 
lijden veel mensen onder stress 
en komen daardoor niet volle-

dig tot hun potentieel. Voor een 
land als India waar ik vandaan 
kom, heeft stress een geheel an-
dere betekenis. Er heerst ziekte 
en armoede. Daar moedigen we 
jongeren aan om de leiding te 
nemen in dorpen en ze vrij van 
ziektes te maken door middel 
van verbeterde hygiëne. We hel-
pen boeren om organische land-
bouw te bedrijven zonder pesti-
ciden.
Geweld komt voort uit een ge-
brek aan tolerantie: Ik ben beter 
dan jij en daarom verzet ik mij te-
gen jou. Geweld is er iedere dag, 
elk uur, overal in de wereld. Be-
grip voor elkaar zou de agres-
sie kunnen verdrijven. Een indi-
vidu onder druk heeft een ver-
stoord beeld van een ander en 
grijpt eerder naar geweld. On-
ze beweging heeft zich ten doel 
gesteld tegen elke uiting van ge-
weld honderd vredesinitiatieven 
te zetten.” 

Wat denkt u dat het ultieme
doel van het leven is?
Rajita Kulkarni: “Dat is een he-
le kostbare vraag. Sri Sri Ra-
vi Shankarji zegt altijd: De vraag 
te stellen is het antwoord geven. 
De reis van het leven is een doel 
op zich. Het is goed om jezelf 
deze vraag te stellen: Wat is de 
bedoeling van mijn leven? Door 
regelmatig bij jezelf te rade te 
gaan, sta je stil bij de betekenis 
ervan, je eigen bijdrage aan de 
invulling van het leven. Het ge-
tuigt van besef en volwassen-
heid om jezelf dit überhaupt af te 
vragen. Soms leidt deze vraag tot 
prachtige inzichten.”

Na de cursusdagen in Haarlem 
met deelnemers uit Haarlem, 
Heemstede en ver daarbuiten, 
reist Rajita Kulkarni af naar het 
volgende land: Duitsland. Wat 
vindt ze van ons land? “Ik ben 
dol op Haarlem, ik verblijf er al-
tijd als ik in Nederland ben, het 
voelt al ’n beetje als thuis en ik 
vind de Nederlanders erg vrien-
delijk. Jullie zijn hier allemaal zo 
fit, dat komt vast door al dat fiet-
sen.”
Mirjam Goossens 

Heemstede - Hebt u de neiging 
om op de automatische piloot te 
leven? Maakt u zich regelma-
tig zorgen over het verleden en/
of de toekomst en hebt u daar 
last van? Wellicht kan het voor 
u dan behulpzaam zijn om aan  
een 8-weekse mindfulness trai-
ning deel te nemen.
In dit digitale tijdperk van snel-
heid en prestatie nemen het 
hoofd en het denken in onze 
westerse samenleving een be-
langrijke rol in waardoor het con-
tact met het lichaam steeds min-
der wordt. Langzamerhand raakt 
u de grip op uw eigen leven kwijt 
en uiteindelijk hebt u het gevoel 
dat u wordt geleefd. Door daar 
dan weer over te gaan piekeren, 
kunnen gemakkelijk bijvoorbeeld 
slaap- of concentratieproblemen 
ontstaan.

Maar misschien ervaart u op dit 
moment geen noemenswaardige 
problemen en wilt u gewoon wat 
meer rust ervaren of wat meer 
vanuit uw eigen intuitie leven, U 
wilt wat milder zijn in uw oorde-
len over uzelf en anderen. Ook 
dan kan deze training zeer be-
hulpzaam zijn. U ontwikkelt op-
merkzaamheid en u leert om al-
les wat u waarneemt te accepte-
ren, zonder oordeel en dat kan 
enorm bevrijdend zijn.
Tijdens de cursus wordt u er in 
getraind om telkens weer in het 
hier en nu terug te komen Er ge-
beurt namelijk nooit iets in het 
verleden of in de toekomst. Uit-
eindelijk leert u daarmee om 
weer bewuste keuzes te maken 
waardoor u weer zelf sturing aan 
uw leven kunt geven. 
Een ex-deelneemster vertel-

de dat deze training veel meer 
“ruimte in het hoofd” heeft ge-
geven waardoor zij nu meer be-
wust is van wat er allemaal ge-
beurt. Zij geniet nu meer van de 
mooie dingen. Een andere deel-
nemer heeft het doen beseffen 
dat er altijd een keuze is waar-
door zij nu beter kunt relativeren.
U kunt zich nu inschrijven voor 
de volledige training die op 
woensdag 4 september start in 
de yogaruimte van het Medisch 
Centrum Heemstede. De groep 
zal uit maximaal 14 personen be-
staan en er wordt in 8 bijeen-
komsten van 2,5 uur gewerkt. De 
training wordt begeleid door een 
VMBN erkende cat-A trainer. 
Meer informatie?
Zie www.mindfulness4u.in-
fo of stuur een e-mail naar                                                                                                       
contact@mindfulness4u.info.

Mindfulnesstraining geeft sturing aan uw leven

Heemstede - Schilderen, teke-
nen, op doek vastleggen wat u 
ziet of wat uw fantasie u ingeeft, 
kan heel ontspannend werken. 
Bij Casca zijn enthousiaste do-
centen, die u uitdagen uw talen-
ten te ontdekken en ze begelei-
den u op uw weg om een eigen 
kunstwerk te creëren! Bedenk 
dat ook deze kunstenaars ooit 
begonnen zijn met voorzichtige 
penseelstreken of kleuren en lij-
nen op papier of doek. U zult er-
varen dat plezier voorop staat in 
deze cursussen en dat u versteld 
zult staan van uzelf! Bij Cas-
ca in de ateliers aan de Molen-
werfslaan 11, starten in septem-
ber veel cursussen op het ge-
bied van beeldende vorming, op 
diverse niveaus en met verschil-
lende materialen en technieken. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
bij teken- en/of schilderlessen 
op maandagmiddag en -avond, 
op dinsdagochtend en –middag, 
op woensdagochtend, op don-
derdagochtend en –middag en 
op vrijdagochtend en –middag.
Kijk op www.casca.nl (creatief, 
beeldende vorming) voor de mo-
gelijkheden of bel Casca tussen 
9 en 12 uur  (023) 548 38 28 kies 
1 of kom langs in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

Creatieve cursussen van Casca
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Dichtstorten

Na regen…

Donkere wolken
Eisen hun plek op

In een heldere lucht

Na veel stampei
Bliksemschichten 

En gedonder in de glazen

Stabiliseert de lucht zich
Maar van opklaringen

geen sprake
Sombere perioden dienen 

zich aan

Een hevige bui
Die de zwartheid verdrijft

Blijft uit

Koelte, een zwaar wolkendek
En grijze mist

Verbergen de zon

Na perioden van
aanhoudende

Drukkende atmosfeer
Is daar ineens een slag bij 

heldere hemel

De buien zijn onophoudelijk
Maar wat een geluk

Dat de depressie over is

Wat een zegen
Dat de voorspellingen

rooskleurig zijn
En de zon nog nooit zo

warm aanvoelde

Kris de Vries

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com.
Per post kan ook: de 
Heemsteder, Camplaan 35, 
2103 GV Heemstede. In-
zendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Zomerfoto-wedstrijd
Heemstede/Bennebroek - Dit jaar deden we in onze krant 
geen oproep voor de mooiste tuin van Heemstede of Ben-
nebroek, maar vroegen we u zomerfoto’s in te sturen. De 
inzenders dingen mee naar een prachtig zomerboeket, dat 

eind augustus zal worden uitgereikt. Deze week deze bij-
zondere inzending van Neel Parkema uit Heemstede. Zij 
legde de vier seizoenen vast op hetzelfde plekje in het Groe-
nendaalse bos.

Nieuwe workshop 
‘Communiceren met je baby’
Heemstede - Op woensdag 4 
september van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Heemste-
de, op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede, de nieuwe work-
shop ‘Communiceren met je 
baby’.
Vragen als; hoe kun je als ou-
ders contact maken met de on-
geboren baby, hoe vormt het ba-
bybrein zich en hoe verlopen 
de eerste 3 levensmaanden van 
een baby, komen aan bod in de-

ze workshop. Ouders die inte-
resse hebben voor deze work-
shop kunnen zich inschrijven via 
de knop themabijeenkomsten en 
cursussen op www.cjgheemste-
de.nl. Er zijn hieraan geen kosten 
verbonden.

Deze workshop is ontwikkeld 
door ‘Babywerk’ en wordt regel-
matig gegeven binnen diverse 
Centra voor Jeugd en Gezin. Da-
ta en locaties zijn te vinden op 
www.cjgactiviteiten.nl.

Heemstede - Kennis delen met 
mensen met dezelfde interesses, 
dat kan bij de activiteiten die bij 
Casca onder ‘Mens en Maat-
schappij’ vallen. U luistert naar 
oude verhalen, leest mooie boe-
ken, kijkt naar kunst en praat 
met elkaar over wat u hoort of 
ziet. Meer kennis en inzicht op-
doen en het delen van uw in-
teresse kan veel voldoening en 
plezier geven!

Casca heeft diverse Leeskrin-

Leeskringen bij Casca
gen. Een manier om mooie en 

interesssante boeken te lezen en 
daarover inspirerende, zinvolle 
gesprekken te hebben met een 
klein groepje deelnemers.
Er starten twee Senia leeskrin-
gen. Eén op dinsdagmiddag 10 
september en één op woens-
dagmiddag 9 oktober. Als lid van 
een Senia leesgroep ontvang 
u bij ieder boek dat besproken 
wordt informatie over het boek 
en de auteur. Daarnaast krijgt u 
een uitgebreide lijst van discus-
sievragen en thema’s, waardoor 

een bijeenkomst gegarandeerd 
boeiend is. 
Bij de Pro Biblio Leeskring – bij 
Casca vanaf woensdagmiddag 
11 september - zorgt de biblio-
theek eke maand voor een ‘lees-
koffer’ met door de groep geko-
zen boeken.  
Informeer naar de instapmoge-
lijkheden.

U kunt zich al in de vakantie op-
geven voor cursussen en activi-
teiten. Kijk op www.casca.nl
Aanmelden kan ook telefonisch 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 keuze 1, 
of bij de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 



Heemstede - A.Vogel Echina-
force staat al bij zo’n 25% van 
de Nederlanders in het medicijn-
kastje. En bij enkele geluksvo-
gels inmiddels ook in de schuur. 
A.Vogel liet namelijk een prach-
tige Echinaforce beach cruiser 
ontwerpen. Wilt u ook zo’n hip-
pe fiets winnen? Ga dan nu naar 
Apotheek Groenendaal en doe 
mee aan de speciale actie. Koop 
2 A.Vogel producten, schrijf uw 
naam en telefoonnummer op 
de achterkant van de kassabon 
en deponeer deze in de specia-
le deelnamebus. De actie loopt 
tot en met 31 augustus 2013.  
De winnaar van de Echinaforce 
beach cruiser krijgt telefonisch 
bericht.

Daarom!
Met A.Vogel Echinaforce bouwt 
u aan een stevige weerstand en 
wapent u zich het hele jaar door 
tegen invloeden van buitenaf. 
Uiteraard is een gezonde leef-
stijl een eerste vereiste voor een 
goede weerstand. Dat betekent 
gezond en gevarieerd eten, vol-
doende slapen en weinig stress. 

Plus: voldoende bewegen. Liefst 
in de buitenlucht. Geheel pas-
send daarbij liet A.Vogel een ex-
clusieve Echinaforce beach crui-
ser ontwerpen. In de kleur van 
de prachtige én geneeskrachti-
ge Echinacea purpurea, die aan 
de basis staat van het bekendste 
A.Vogel product ‘Echinaforce’.

Apotheek Groenendaal
Apotheek Groenendaal heeft 
een groot assortiment A. Vogel 
producten. Kom snel langs om 
kans te maken op deze prachti-
ge fiets. Valkenburgerlaan 50 te 
Heemstede.
Kijk ook eens op:
www.apotheekgroenendaal.nl.

Wie wil nu niet zo’n hippe fiets winnen?

Wilt u ook zo’n hippe fiets winnen?
Actie Beach Cruiser bij

Apotheek Groenendaal groot succes

Klagen is niets voor de gedre-
ven chef-kok die het vak on-
der meer leerde bij de Compo-
nist in Haarlem en L´Europe in 
Amsterdam. Zijn ziel en zalig-
heid legde hij in zijn restaurant 
en Cozy had lange tijd geen ge-
brek aan vaste klanten. Dat ook 
de horeca te lijden heeft onder 
de economische crisis is evident. 
Niet afwachten hoe het verder 
gaat met de neerwaartse spi-
raal lijkt nu de beste keus. “De 
mensen geven niet zo snel meer 
veertig euro uit voor een maal-
tijd. Ik merk dat ze wél voor mijn 
kookkunsten komen, maar vaker 
gaan ze vóór het kopje koffie al 
weg”, verklaart Divendal  “Daar-
naast wordt het steeds popu-
lairder om zogezegd- thuis- uit 
eten te gaan. Op die trend ben 
ik tweeënhalf jaar geleden al in-
gesprongen met mijn bezorgser-
vice en de ribs-to-go. Daarmee 
ga ik ook beslist door.”
Op reis in de Verenigde Sta-
ten kreeg de restaurateur de in-
spiratie voor een nieuw culinair 
plan, een kwalitatief goede ham-
burgermaaltijd voor een redelij-
ke prijs.“Bij een hamburger heb-
ben veel mensen toch het beeld 
voor ogen van de snelle vette 
hap van de burgerketens. Maar 
een echte kwaliteitshamburger 
is een heerlijk product dat, vol-
gens mij, niet snel in deze buurt 
te krijgen is”, vertelt hij enthou-
siast. “Wij gaan ‘m maken van 
biologisch vlees van koeien van 
het ras Maas- Rijn en IJsselvee 
(MRIJ), dat is echt topvlees. We 
kijken naar de juiste combinatie, 

niet te vet, maar wel sappig  en 
smaakvol. En dan willen we niet 
alleen de gewone cheeseburger 
of baconcheeseburger, maar ook 
de meer culinaire varianten met 
pomodori tomaat of met gorgon-
zola. Uiteraard blijven we spare 
ribs serveren en natuurlijk saté, 
biefstuk, ribeye, sliptongetjes en 
gamba’s.”
Met de nieuwe koers gaat ook 
het interieur op de schop. Het 
donkerbruine bistromeubilair 
maakt plaats voor steigerhouten 
tafels en een dito grote hang-
bar. Aan de muur is de eyecat-
cher een levensgrote foto van 
Yankee Stadium, de thuisbasis 
van het Amerikaanse honkbal-
team van de New York Yankees. 
Daarvoor hoefde de baseballfa-
naat weinig moeite te doen. Om 
de drie jaar reist hij met zijn va-
der en broer naar het honkbal-
mekka om er een serie van vijf 
wedstrijden te bezoeken. De foto 
is daar ter plekke genomen door 
vader Divendal. 

Met de inrichting wordt het ter-
ras aangepakt, er is gratis Wi-
fi beschikbaar en op een groot 
televisiescherm kunnen de klan-
ten Amerikaanse sporten volgen, 
alsmede alle voetbalwedstrijden. 
Daarbij mag bier niet ontbreken. 
Naast diverse speciale soorten 
schenkt Bobs Place een onver-
valste Budweiser, het populai-
re Amerikaanse biertje. “Bobs 
Place moet een gezellige, onge-
dwongen plek worden, waar je 
kan aanschuiven vóór het stap-
pen of na het sporten. Maar ook 

Heemstede - Altijd al gedacht dat Bob Divendal lekker kan 
koken? Dan bent u niet de enige. In ruim acht jaar tijd wist de 
eigenaar van restaurant Cozy aan het Wipperplein een goed-
lopende zaak te maken. De tijden veranderen en ook Diven-
dal gaat daarin mee. Vanaf 1 september wordt Cozy gerestyled 
tot Bobs Place, met als specialiteit: hamburgers, en zijn nu 
al vermaarde spare ribs. Maar het worden natuurlijk geen 
gemiddelde schijfjes. Het worden topburgers.

een plek voor gezinnen en voor 
ouderen. Bob lachend: “De ou-
dere generatie heeft mijn spare 
ribs inmiddels ontdekt, ze zijn er 
dol op.”

Tot en met 25 augustus blijft Co-
zy open en na een week verbou-
wen gaat Bobs Place van start 
vanaf zondag 1 september.
Mirjam Goossens

Heemstede krijgt een culinaire hamburger

Cozy wordt Bobs Place

Tour de France taart 
uitgereikt bij Bertram
Heemstede – Een heerlijke slagroomtaart, uiteraard vers ge-
maakt door bakkerij Bertram werd afgelopen maandagmorgen 
uitgereikt aan de heer Hermans. De in de Lieve de Keylaan wo-
nende Hermans had namelijk meegedaan aan de Tour de France 
voorspelling die de Heemsteder organiseerde. Niet onverdien-
stelijk: afgezien van de bolletjestrui-winnaar, koos hij Froome 
als winnaar en Mollema als beste Nederlander. Dat Quintana 
het bergklassement uiteindelijk aanvoerde en niet Rui Costa (de 
voorspelling van Hermans) had menigeen niet gedacht. Voor de 
heer Hermans kwam deze smakelijke prijs extra leuk uit omdat 
gisterochtend zijn dochter uit Canada over kwam. Wat is er dan 
gezelliger om met z’n allen aan de koffie en taart te gaan?
Er zijn nog twee winnaars om in het zonnetje te zetten, door va-
kanties echter komen die later aan de beurt. De andere win-
naars zijn Evelien van Bruggen uit de Posthuisstraat en P. Kink-
houwers uit de Kemphaanlaan. Beiden zijn reeds op de hoog-
te gesteld.
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Doopsgezind hofje.

Korte wandeling door 
doopsgezind Haarlem
Regio - Waarom is martelares 
Anneken Ogiers in 1570 terecht-
gesteld? En waarom bij het stad-
huis waar haar hoofd in een ton 
water geduwd is? Waarom is de 
preekstoel in de doopsgezinde 
kerk zo laag en zo breed? Het 
kleinste doopsgezinde hofje van 
Haarlem is …?
Tijdens de wandeling ‘doops-
gezind Haarlem’ krijgen men-
sen antwoord op deze vragen. 
De wandelingen beginnen in de 
doopsgezinde kerk (Grote Hout-
straat 43, naast De Wereld van 
Jansje) om half een en duren 
drie kwartier. Vanaf twaalf uur is 
er koffie. 
De wandelingen worden bege-
leid door deskundige vrijwilligers 
van de doopsgezinde gemeen-
te. Om 13.15 uur kan men aan-
sluitend lunchen in Jansje (Gro-
te Houtstraat 45, www.jansje.
nl). Ook is de tentoonstelling ‘1 
vrouw, 100 hoofddoeken’ te be-
zichtigen.

Data
Het gaat om dinsdag 13 en 27 
augustus.

Deelname is gratis, maar een bij-
drage van minimaal 3 euro wordt 
op prijs gesteld.

Op pad in de regio

Bijzondere en kostbare 
natuur in de stad 

Regio - De oude binnenstad van Haarlem herbergt verrassende 
en bijzondere natuur. Soms in het oog springend, dan weer aan 
het oog onttrokken. Zondag 4 augustus organiseert IVN Zuid-
Kennemerland een excursie over natuur in de stad. Deze be-
gint om 11.00 uur en duurt anderhalf uur. Beginpunt is het stati-
on centrum Haarlem, bij de ingang van Albert Heijn. Kosten zijn 
niet verbonden aan de excursie en vooraf aanmelden hoeft niet.

De stedelijke omgeving met zijn grote diversiteit van leven, zorgt 
voor bijzondere soorten zoals de varens op de kademuren van 
de Nieuwe Gracht, inheemse en exotische bomen in de parken 
en vogels die het er prima naar hun zin hebben. Stadse natuur 
is aan veranderingen onderhevig en staat ook vaak onder druk 
voor het gebruik van de schaarse ruimte. Waarom is die natuur 
en het groen zo belangrijk in de stad? Dat zijn onderwerpen die 
tijdens de excursie aan bod komen. U zult zich verbazen want de 
stad herbergt meer fraai natuurschoon dan u denkt. 
Meer informatie over het IVN en haar activiteiten vindt u op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Natuur in de stad Haarlem (foto: Overbeek).

Mensenrechtenwandelingen in Haarlem
Regio - De Haarlemse afdeling 
van Amnesty International Ne-
derland organiseert in de zomer-
maanden vier stadswandelingen. 
Het thema ‘is Mensenrechten in 
Nederland’. 
De wandeling vertelt het verhaal 
van bijzondere Haarlemmers. 
Van verlichte, bevlogen, uitge-
sproken stadsgenoten, soms te 
gast, soms ‘import’, die door hun 
uitspraken of handelen op mar-
kante wijze opkwamen voor de 
rechten van anderen. Ieder voor 
zich en bewust of onbewust had-
den de Haarlemmers de univer-
sele mensenrechten als hande-
lingskader voor hun activiteiten. 
Ze geloofden in gelijkheid voor 
man en vrouw, kiesrecht voor ie-

dereen en vrijheid van demon-
stratie. Tijdens de mensenrech-
tenwandelingen lopen, luisteren 
en leven de wandelaars mee met 
onder meer Hannie Schaft, Lau-
tje en Corrie ten Boom.
Amnesty International streeft 
naar een wereld waarin ieders 
mensenrechten overal en al-
tijd worden gerespecteerd. Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om het 
recht op vrijheid van meningsui-
ting, het recht op een eerlijk pro-
ces en op het in vrijheid belijden 
van geloof. Ook het tegengaan 
van marteling en van discrimina-
tie zijn actiepunten van de men-
senrechtenorganisatie.

Inmiddels hebben al twee van 

de vier wandelingen plaats-
gevonden. Voor de wandeling 
van 4 augustus en 1 september 
zijn nog plaatsen vrij. Aanmel-
den bij Tiny Ribbens, Secreta-
ris Amnesty-groep Haarlem e.o.,  
023-5332083 of E. tiny.ribbens@
xs4all.nl.

De start is bij Café Thuys van 
het Dolhuys, Schotersingel 2. In-
gang aan de achterkant van het 
gebouw. Verzameltijd:  tussen 
12.15 en 12.30 uur. De wandeling 
duurt ongeveer 60 minuten en 
eindigt op de Grote Markt. Deel-
namekosten zijn drie euro per 
persoon, incl. kop koffie of thee. 
Per wandeling kunnen maximaal 
vijftien wandelaars deelnemen.

Keramiek van Freeke Kleerekoper

Kunstmarkt Spaarndam
Regio - In de zomermaanden 
is er iedere zaterdag een kunst-
markt in Spaarndam. Aanstaan-
de zaterdag belooft opnieuw 
interessant te zijn. Er zijn boeien-
de kunstwerken, zoals in de sur-
realistische wereld van Ben de 
Rijk, kunst die de fantasie prik-
kelt.
Behalve goede kunst is er 
ook boeiende Russische mu-
ziek van harpiste Merel Nao-
mi en de levensliedjeszange-
res Fredie Kuiper. Alle informa-

tie staat op www.marselje.nl/
kunstmarkten/4e-markt.htm.
Iedere bezoeker kan op de markt 
op een kaartje zijn/haar naam 
en adres achterlaten. Rond 16 
uur op de laatste marktdag 
wordt door Marga Kranendonk, 
een vertegenwoordiger van de 
dorpsraad, de winnaar geloot, 
die met een fraai kunstwerk naar 
huis gaan. Deelname is koste-
loos en niet alleen voor de de-
genen die een aankoop doen. Ie-
dereen kan meedoen. 

Zomer in de musea van 
Haarlemmermeer
Regio - Deze zomer orga-
niseren Historisch Museum 
Haarlemmermeer en Muse-
um De Cruquius een aan-
tal leuke activiteiten. Zater-
dag 3 augustus is de tweede 
‘Haarlemmermeer in één dag’ 
tour mee te doen. Daarnaast 
is augustus Kindermaand en 
opent er een nieuwe tentoon-
stelling in het Historisch Mu-
seum Haarlemmermeer.

Zaterdag 3 augustus  kan je 
meedoen aan de ‘Haarlemmer-
meer in één dag’ tour. De tour 
is bedoeld om geïnteresseerden 
in één dag de basisgeschiede-
nis van Haarlemmermeer te ver-
tellen. Je start om 11.30 uur bij 
Museum De Cruquius met een 
gratis rondleiding. Hier hoor je 
het verhaal over de droogma-
king van het Haarlemmermeer. 
Na afloop kan je op eigen ge-
legenheid lunchen, bijvoorbeeld 
in Theehuis Cruquius naast het 
museum. Vervolgens start er in 
het Historisch Museum Haar-

lemmermeer een tweede gratis 
rondleiding om 14.00 uur. Hier 
wordt het verhaal opgepakt van-
af de droogmaking tot nu. Je kan 
beide of slechts een van de twee 
rondleidingen meedoen, aan-
melden is niet nodig en vol is vol. 
Let op: je betaalt wel de regulie-
re toegangsprijs. Met een kaart-
je van één museum krijg je toe-
gang tot beide musea op dezelf-
de dag.
Tijdens de kindermaand is er 
veel te doen in de musea. In Mu-
seum De Cruquius kan je elke 
woensdag en zaterdag van 13.00 
tot 16.00 uur meedoen aan een 
stoompracticum. Deelname hier-
aan kost 1 euro per kind. Voor 
de leergierige jeugd biedt het 
museum speurtochten van 1,50 
aan. Deelnemers aan de speur-
tochten wacht na afloop een leu-
ke verrassing. Na je bezoek aan 
Museum De Cruquius kan je 
met je toegangskaartje naar het 
Theehuis, daar krijg je korting op 
een kidsmenu.
In Historisch Museum Haarlem-

mermeer kunnen er door jong en 
oud Oudhollandse spellen wor-
den gespeeld op ‘het vliegveld’. 
Daarnaast zijn er activiteiten bij 
de huidige tentoonstelling ‘Meer 
boven Water’ zoals puzzelen en 
vissen. Kinderen kunnen in het 
Historisch Museum Haarlem-
mermeer op ontdekkingstocht 
met de Dik Trom speurtocht. Als 
de kinderen naar huis gaan kun-
nen ze grabbelen in de ton voor 
een klein presentje.
In het Historisch Museum Haar-
lemmermeer is tevens de ten-
toonstelling ‘De Kunst van Re-
flectie’ te bekijken, samenge-
steld door de KOH. Deze exposi-
tie bestaat uit drie delen die ach-
tereenvolgend worden tentoon-
gesteld. Momenteel is deel twee 
te bekijken en op 10 augustus 
opent deel drie. 
Museum De Cruquius is op 
weekdagen geopend van 10.00 
tot 17.00 uur en in het weekend 
van 11.00 tot 17.00 uur. Historisch 
Museum Haarlemmermeer is de 
hele week behalve op maandag 
geopend van 13-17 uur. U kunt 
beide musea online vinden via 
www.museumdecruquius.nl en 
via www.historisch-museum-
haarlemmermeer.nl. Ook op Fa-
cebook en Twitter.

De markt is van 10.00 tot 17.00 
uur. 
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De natuurliefhebbers hebben 
zich in alle vroegte verzameld op 
de parkeerplaats aan de Man-
padslaan, aan de rand van het 
bos. Om half zeven uur gaat de 
wandeling van start. Wat een 
rust (afgezien van enkele pas-
serende treinen die hoorbaar 
zijn), wat een natuurpracht. In 
Woestduin houdt de groep even 
halt. We kijken naar de stam van 
een boompje waar duidelijk te-
gen  ‘geveegd’ is door een ree.  
Jeroen legt uit wat ‘vegen’ is:  
“Vegen doen mannelijke ree-
en (bokken), door met hun ge-
wei tegen de stam van een boom 
te wrijven om hun te territorium 
te markeren. Het gewei van zo-
wel een ree als van een dam-
hert is omhuld met bast. Tussen 
het gewei bevinden zich geur-
klieren, die concurrerende bok-
ken op afstand van het territori-
um moeten houden.  Alleen de 
bokken bij herten, zoals reeën 
en damherten, hebben een ge-
wei. De herten gebruiken dit tij-
dens de bronst om hun harem te 
beschermen tegen andere bok-
ken”,  vervolgt Jeroen. “De sterk-
ste reebok dekt dan de vrouwe-
lijke ree, een geit genoemd, die 
het territorium binnenkomt. Het 
vrouwtje van een damhert noem 
je een hinde. Herten trekken 
vanzelf naar de bronstplek toe. 
De verliezende bok moet een an-
der territorium zoeken.”
Onder het genot van de zingen-
de vogels en het welriekende 
verse groen vervolgt de groep de 
tocht.  Allen hopen een glimp te 
kunnen opvangen van damher-
ten en reeën. Jeroen stopt en 
merkt  tussen de bomen en het 
kreupelhout een wildkampeer-
der op. Dit is verboden. De tent 
treft hij echter leeg aan.  
Verderop laat Jeroen de groep 
tussen de varens een ‘wissel’ 
zien.  Een wissel is een pad van 
het ree, dat het ook in nood als 
vluchtroute gebruikt. De wissel 
is echter goed verborgen en 
wordt niet een-twee-drie opge-
merkt door passanten. “Als je 
hier een dagje gaat zitten, heb je 
een grote kans dat juist hierree-

en voorbijkomen”, vertelt Jeroen. 
De groep loopt verder. Op het 
bospad slaan we hele kleine 
jonge overstekende padjes ga-
de. Een goed teken, aangezien 
deze amfibieën nog steeds een 
beschermde groep is in Ne-
derland. Maar ondertussen is 
de wandelgroep nog geen en-
kel hert tegengekomen. Jeroen 
legt iets uit over het reeënge-
wei: “Een reebok draagt een 
groot deel van het jaar een ge-
wei: in november werpt de ree-
bok dit af. Damherten doen dit 
in april. Daarna groeit een nieuw 
gewei. Een reegewei heeft maxi-
maal zeseinden, oftewel zes 
vertakkingspunten, aan iede-
re stang drie. Hele jonge ree-
bokken (spitsers) hebben nog 

geen vertakt gewei. Ieder vol-
gend stadium groeit een vertak-
king aan iedere stang, tot maxi-
mum 3 en soms tot 4 enden per 
gewei. De reebok wordt dan 
‘gaffelbok’ genoemd. Het aantal 
einden zegt echter niets over de 
leeftijd van het ree. Beneden ie-
dere stang bevinden zich ruwe 
zenuwpuntjes van de reebok, 
‘parels’ genoemd.  De onderkant 
van het gewei, die het met de 
kop van het dier verbindt, wordt 
rozenkrans genoemd. Reeën 
zijn in de winter grijs tot zwart 
van kleur en in de zomer rood-
bruin tot okergeel gekleurd.”
De groep loopt door. Jeroen 
vindt een hoefafdruk in de 
grond van een damhert. “ Soms 
kun je onder goede omstandig-

heden aan de diepte van de af-
druk zien of het om een volwas-
sen of een jong dier gaat”,  ver-
telt Jeroen.  De groep vervolgt 
de tocht.  Hoewel alles tijdens 
deze wandeling op de aanwe-
zigheid van herten duidt, zijn er 
nog steeds geen herten of reeën 
te bekennen. Als de wandelaars 
de parkeerplaats echter nade-
ren, zien ze in het hoge gras 
twee roodbruine reegeiten. Het 
wachten is eindelijk beloond!
Landschap Noord-Holland or-
ganiseert regelmatig dit soort 
wandelexcursies in de buurt. 
Wilt u meer weten of Landschap 
Noord-Holland steunen?  Belt 
u dan 088-00 64 400 of kijk op 
www.landschapnoordholland.nl.
Bart Jonker

Op bezoek bij de herten in Leyduin

Heemstede/Vogelenzang - Voor dag en dauw een leerzame natuurwandeling maken 
door de prachtige bossen van Leyduin, Vinkenduin en Woestduin? En alles te weten 
komen over de twee hertensoorten die daar leven: het damhert en het ree? Afgelopen 
vrijdagochtend begeleidde boswachter Jeroen Engelhart van Landschap Noord-Holland 
een groep onbevangen vroege vogels door deze imponerende stukjes natuurschoon. 
Een verslag.
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Provincies maken werk van 
communicatie Duinpolderweg
Regio - De provincies Noord- 
en Zuid Holland hebben inge-
zien dat de communicatie met 
betrekking tot de aanleg van de 
Duinpolderweg wel voor ver-
betering vatbaar is. Via een 
nieuwsbrief trachten zijn een 
platform te creëren om de voor- 
en tegenstanders aan het woord 
te laten. Het biedt de provincies 
wel de mogelijkheid om selectief 
bestuurders, burgers en bedrij-
ven aan het woord te laten en zo 

de indruk te wekken dat er voor-
al voordelen zijn met de komst 
van de nieuwe weg. 
Zoals bij ieder plan van de over-
heid komen burgers in opstand 
als het hun eigen leefomgeving 
raakt. Nu is de nieuwe Duin-
polderweg wel een heel com-
plex project. Het tracé (tussen 
de N205 en N206 - A4) heeft in-
vloed op meerdere gemeenten 
en vergt ook een goede samen-
werking tussen de twee betrok-
ken provincies. Het spreekwoord 
zegt ‘wat hij in zijn kop heeft, 

heeft hij niet in zijn kont’. Dat 
geldt zeker voor overheden. Als 
zij zich scharen achter een plan 
is het vrijwel onmogelijk hen te 
weerhouden van de uitvoering. 
Ondanks alle actiegroepen, be-
trokken burgers en bedrijven zal 
de weg er zeker komen. Op de-
tailniveau zijn er nog aanpassin-
gen mogelijk. 
Vast pandoer is dat de overheid 
zich verschuilt achter plannen, 
projecten en afspraken die eer-

der zijn gemaakt. De rijksover-
heid en de provincies hebben 
eerder al besloten dat er 25.000 
woningen moeten worden ge-
bouwd in de regio Amsterdam, 
Haarlemmermeer en Bollen-
streek. Dit riep geen weerstand 
op want het is ver van ieders 
bed. Voor de Bollenstreek alleen 
betreft het 10.000 nieuwe wo-
ningen. Om het gebied bereik-
baar te houden en het bedrijfs-
leven goede verbindingen te ge-
ven met het achterland, zeker 
met Schiphol, is de Duinpolder-

weg een optie die niet meer van 
tafel gaat. Zo is een eerder be-
sluit over de woningbouw dus de 
basis voor de ontwikkeling van 
de weg. 
Voor- en tegenstanders stellen 
rapporten op met als onvermij-
delijke uitkomst dat de rappor-
ten precies weergeven wat de 
aanvrager van het rapport wil 
horen. Nu de provincies eindelijk 
inzien dat er in ieder geval beter 
gecommuniceerd moet worden 
gaat het direct al mis. Het mo-
ment om zienswijzen in te die-
nen is nogal ongelukkig geko-
zen. Juist nu veel mensen op va-
kantie zijn wordt verwacht dat 
op- en aanmerkingen op het 
rapport ( Reikwijdte en Detailni-
veau) voor 5 juli worden ingele-
verd bij de provincie. 
Wat zijn de gevolgen voor Heem-
stede? Heemstede betaalt mee 
(160.000 euro per jaar) omdat 
zij deelnemer is aan het mobi-
liteitsfonds. Over de verwach-
te verkeerstoename is nog niets 
duidelijk. Gaat het verkeer van 
de randweg eerst via de Heren-
weg naar de nieuwe weg (nabij 
Bennebroek) om zo de aanslui-
ting met de A4 te zoeken of juist 
niet? Of de Van Merlenlaan ver-
lost wordt van het vele vracht-
verkeer zal pas in de praktijk blij-
ken. Bennebroekers verzetten 
zich tegen de meest noordelijke 
variant en zien de weg, als die er 
komt, graag zo ver mogelijk van 
hun grondgebied vandaan. 
Of het charmeoffensief via de 
nieuwsbrieven van de provincie 
gaat werken moet blijken. De te-
genstanders hebben zich diep 
ingegraven. 
Eric Westerloo

Heemstede - De zon brandt, het land is dor-
stig. De flink zomerse temperaturen hebben de 
laatste weken voor droge grond en gewassen 
gezorgd. Dat betekent extra nathouden met 
bijvoorbeeld sproeiers zoals hier op de wei-

de voor de Kinderboerderij. Je zou misschien 
denken dat de dieren het wel lekker hadden 
gevonden zo’n afkoelende ‘douche’ te nemen 
maar zij hielden zich toch liever op onder de 
boompjes.

‘Douche’ voor weide van Kinderboerderij
Geluk zit in een klein boekje 
Creatieve workshop in 
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Mooie herinnerin-
gen, gedachtes en ideeën komen 
en gaan. In de workshop ‘Geluk 
zit in een klein boekje’ op dins-
dag 13 augustus van 14:00 tot 
16:00 uur in Bibliotheek Heem-
stede leer je hoe je deze vastlegt 
en bewaart in kleine persoonlij-
ke (schets-)boekjes. Deelname 
kost 5 euro voor leden en 7,50 
voor niet-leden. De workshop is 
bedoeld voor volwassenen.
Schrijvers en schilders zoals Van 
Gogh, Hemingway en Picasso 
waren één van de eersten: ze lie-
pen altijd met een klein zwart 
‘Moleskine’ boekje op zak, een 
schetsboekje waarin ze sponta-
ne invallen, kleine tekeningen, 
vondsten en mooie gedachten 
optekenden. Ze creëerden per-
soonlijke (dag-)boekjes vol be-
zieling. Tijdens deze workshop 
word je gestimuleerd om (vaker) 
stil te staan bij verassende, ver-
drietige of gewoonweg bijzon-

dere gebeurtenissen. Hennie de 
Groot laat je zien hoe je met ver-
schillende technieken een per-
soonlijk boekje maakt waarin je 
jouw eigen verhaal verbeeldt. 

Hennie de Groot is schrijfster 
van Nazomeren, een boek met 
conversaties over waarom het 
leven leuker is als je geen twintig 
meer bent. Zij raadt je aan om ter 
voorbereiding de komende tijd 
niets meer weg te gooien en je 
alvast te laten prikkelen door je 
bezigheden en omgeving!

Gallery Odyssey sinds 
februari in Heemstede
Heemstede - Zondag was er 
weer een succesvolle expositie 
in Gallery Odyssey op de Peli-
kaanlaan. Ondanks het mooie 
weer was het goed bezocht. 
Gallery Odyssey heeft een bij-
zonder concept; het is een 
‘home’ gallery. In plaats van 
een grote gallerij krijgt u hier 
een thuisgevoel zodat u beter 
kunt inschatten hoe een schil-
derij bij u zelf thuis op de muur 
zal hangen. Er zijn vele wer-
ken te bewonderen; van ab-
stract tot modern met gebruik 
van vele materialen waaronder 
acryl en chinese inkt. Da gal-
lerij is speciaal gericht op Cu-

baanse artiesten waaronder 
Carlos Casas.
Het thuisgevoel spreekt ve-
le kunstzoekers bijzonder aan. 
U kunt een of meerdere kunst-
werken twee weken vrijblij-
vend proef laten hangen bij u 
thuis en er is wat wils voor ie-
ders budget.
Nieuwsgierig? De eerst vol-
gende expositie zal plaatsvin-
den op zondag 29 september 
tussen 14.00 en 17.00 uur. U 
kunt niet wachten? Dan kunt 
ook op afspraak ‘s avonds en 
in het weekeinde terecht. 
Meer informatie op de site: 
www.galleryodyssey.com.
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Op pad in de regio, nét buiten Heemstede
Waterleidingduinen bij De Zilk, weids en ongerept
Regio - De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn een bron van vermaak. Althans, voor de natuurliefhebber die van wandelen houdt. 
Het gebied waar Amsterdam haar drinkwater vandaan krijgt, is behoorlijk groot en heeft de recreant echt iets bijzonders te bieden. Dui-
nen, zult u denken. Maar daarmee doet u de kuststrook tussen De Zilk en Zandvoort echt tekort. Wie de ingang neemt bij De Zilk treft 
het echte duingebied. Bomen zijn vooral na ruwweg een kilometer in de minderheid en komen soms gegroepeerd voor. De ANWB-pad-
denstoelen wijzen de richting aan naar diverse punten die met een paar goede wandelschoenen goed te doen zijn. Honden zijn er niet 
toegestaan maar aan dieren geen gebrek. Koeien en geitjes en andere ‘bewoners’ als vossen, konijnen en hagedissen. Daarnaast 
dansen er veel vlinders in de wind. Want een zeebriesje is hier nooit ver weg, heerlijk wanneer het zoals de laatste tijd, zo warm is. 
Het mooie aspect van dit deel van het gebied is wel de weidsheid. De weg vanaf de ingang is hier letterlijk geplaveid en voert slingerend 
de duinen door. Wat kom je hier toch al wandelend tot rust!

Tekst en foto’s: Joke van der Zee



Heemstede

Exposities
Tot eind augustus
• Schilderijen met the-
ma ‘zoeken naar licht’ van 
Rachel Torrisi in The Vin-
tage Store, Cruquiusweg 37a, 
Heemstede. 

• Tentoonstelling over 
Groenendaal in het Heem-
steedse raadhuis.

Zondag 29 september
• Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Informatie: www.galleryodys-
sey.com.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos.
Kom eens gezellig meedoen, 
vrijblijvend, de kosten zijn 
laag. Interesse: 5243062.

Dinsdag 13 augustus
• Workhop ‘Geluk zit in 
een klein boekje‘ in Biblio-
theek Heemstede, 14.00-16.00 
uur. De workshop is voor vol-
wassenen. Aanmelden: 023-
5115300.

Zondag 25 augustus
• Antiek- en Brocantemarkt 
in de Jan van Goyenstraat, 
Heemstede. Standhouders 
kunnen zich nog aanmelden: 
info@janvangoyenstraat.nl.

Vrijdag 30 en
zaterdag 31 augustus 
• 3e editie van het gratis 
toegankelijke feest ‘Heem-
stede Live!’ op het Wilhel-
minaplein Heemstede. Spier-
kracht en sponsors welkom. 
Meld je dan aan via live@
heemstedelive.nl Vol program-
ma met o.a. DJ Bert en lady 
friends en de band Jamen-
to. Ook lokale helden als Ma-
verick, de Hooter Tooterband 

Agenda
Cultuur

en speciale opening act van 
de Heemsteedse band Fireball 
express. Info op: www.heem-
stedelive.nl.

Woensdag 4 september
• Workshop ‘Communi-
ceren met je baby’ van het 
Centrum voor Jeugd en Ge-
zin Heemstede op de Lieven 
de Keylaan 7, 19.30-21.30 uur. 
Informatie: www.cjgheemste-
de.nl.

Regio
Exposities

Gehele maand juli
• Fototentoonstelling ‘Bloe-
men in bloei’, bibliotheek Hil-
legom, Sportlaan 1. Foto’s van 
twee generaties Van der Lans. 
De foto’s zijn werken van Ilo-
na (46) en Bob van der Lans 
(78). Gratis te bezichtigen tij-
dens openingsuren.
Kijk ook op www.biblio-
theekzu idkennemer land .
nl en op www.flickr.com/ 
photos/50242695@N04/.

Juli t/m september 
• Expositie van Mirjam Bros 
bij  Bloedbank Sanquin. Met 
textiel in reliëf, aquarelschil-
derijen en foto’s.
ma-di en do.avond van 20.15  
- 20.45 uur
Bezoektijden: di t/m vrijdag-
morgen van 11.15 –11.45 uur
Adres: Boerhaavelaan 32 c, 
Haarlem.

19 juli t/m 30 augustus
• Tentoonstelling beelden 
Hetty Heyster in provincie-
huis Haarlem. Dreef 3 te Haar-

lem. Op werkdagen te bezich-
tigen van 9.00 tot 17.00 uur, 
vrij toegankelijk. Bij de ope-
ning op 19 juli om 17.00 uur, is 
iedereen van harte welkom.
In de beeldenexpositie staan 
dieren centraal. Het dier als 
model biedt veelzijdig en in-
spirerend materiaal voor de 
beeldhouwer om een eigen 
weg te gaan. Gebruikmakend 
van een door haar zelf ont-
wikkelde modelleertechniek, 
zoekt Heyster in haar beel- 
den steeds meer naar de 
grens tussen figuratie en ab-
stractie.

1 t/m 31 augustus
• Expositie schilderen van 
Arie Loos (1939). Door 
kleurblindheid schildert Arie 
volledig op gevoel. Te zien 
in bibliotheek van Hillegom, 
Sportlaan 1. Gratis toeganke-
lijk, tijdens openingsuren.

3 augustus
• Tweede ‘Haarlemmer-
meer in één dag’ tour, start 
11.30 uur bij Museum De 
Cruquius. Informatie: www.
museumdecruquius.nl.

Van 6 augustus tot en 
met 23 september
• Amateurkunstenaars eren 
Frans Hals in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat in 
Haarlem.

Tot en met 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen ervan 
verboden worden.  Voor de 
ander staat juist het verbod op 
de hoofddoek symbool voor 
onderdrukking en moet iede-
re vrouw zich volgens haar ei-
gen overtuiging kunnen kle-
den. Sander Stoepker (47) fo-
tografeerde 1 vrouw, moslima 
Boutaïna Azzabi, met 100 van 
haar hoofddoeken. Ze stu-
deerde Communicatie aan de 
Hogeschool Utrecht en werkt 
bij Al Jazeera. 

Tot en met 25 augustus
• ‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-
tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas  in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt uit 
de natuur.

Opening zondag 30 juni om 
16.00 uur. Verder: donderdag 
t/m zondag 12.00 - 17.00 uur. 
Tel. 023-551 84 32, info@37pk.
nl | www.37pk.nl.

Tot en met 3 september
• Nieuwe expositie in vm 
Gemeentehuis Bennebroek. 
Exposanten: Peter Entrop 
(beelden), Elisa Pasmans 
en Evert Schellens (tekenen 
en schilderen). Bennebroe-
kerlaan 5.
Van maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur. 
Info: www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl.

Excursies
Zondag 4 augustus
• Excursie bijzondere na-
tuur in de binnenstad van 
Haarlem. Georganiseerd 
door IVN Zuid-Kennemerland. 
Aanvang: 11u. bij station cen-
trum Haarlem, bij AH. Duur: 
1,5 uur. Kosten: geen. Aanmel-
den niet nodig. Info: www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Muziek

Aubrey Snell.

Zondag 4 augustus
• Aubrey Snell op saxofoon 
en Kimball Huigens op pi-
ano in De Stompe Toren in 
Spaarnwoude, 14.00 uur. In-
formatie: www.stompetoren.
nl.

Woensdag 14 augustus
• Urker Mans Forma-
tie zingt in de Grote Kerk 
Zandvoort, Poststraat 1. Aan-
vang: 19.30 uur. Kerk open om 
18.45u. Reserveer vooraf uw 
kaarten via www.martinmans.
nl of bel 06-25391903. De toe-
gang bedraagt 20,= en bij re-
servering 17,50. Kinderen t/m 
11 jaar betalen 5,=.

15, 16 en 17 augustus 
• Haarlem jazz met diver-
se optredens. Op 17 augus-
tus jammen jazzmuzikanten 
voor de wereldvrede, ‘Jam-

ming4Peace’. Burgemeester 
Schneiders geeft om 14.15 uur 
het startsignaal op het Nieuw 
Kerksplein. Oproep aan trom-
pettisten, trombonisten en 
saxofonisten om mee te jam-
men op de speciaal geschre-
ven ‘MasterPeace Blues’ www.
jamming4peace.com.

Diversen
Zaterdag 3 augustus
• Kunstmarkt rond de 
QWestkolk in Spaarndam, 
10.00-17.00 uur. Informatie: 
www.marselje.nl/kunstmark-
ten.

Zondag 4 augustus
• Rumah Ngobrol in Woon-
zorgcentrum Schalkweide, 
Indisch getinte middag tus-
sen twee en vier uur ’s mid-
dags. Met o.a Rad van Fortuin 
en een optreden van Soewie 
Tuas met medewerking van 
Willem Strik. Vanaf half twee 
kunt u Indische hapjes ko-
pen. Toegang gratis. Floris van 
Adrichemlaan 15, Haarlem.

Zondag 4 augustus en
1 september
• Amnesty International or-
ganiseert mensenrechten-
wandeling in Haarlem. Aan-
melden bij Tiny Ribbens, Se-
cretaris Amnesty-groep Haar-
lem e.o.,  023-5332083 of E. 
tiny.ribbens@xs4all.nl De start 
is bij Café Thuys van het Dol-
huys, Schotersingel 2. Ingang 
aan de achterkant van het ge-
bouw.
Verzameltijd:  tussen 12.15 en 
12.30 uur. De wandeling duurt 
ongeveer 60 minuten en ein-
digt op de Grote Markt. Deel-
namekosten zijn drie euro per 
persoon, incl. kop koffie of 
thee. Per wandeling kunnen 
maximaal vijftien wandelaars 
deelnemen.

Woensdag 7 augustus
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Bloemendaal voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
14.00-15.00 uur. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

• Zandsculpturen bouwen 
voor een duurzaam strand 
op het strand van Zandvoort 
tussen Beachclub Tien en de 
Haven vanaf 14.00 uur. Infor-
matie: www.greensand.nl.

Tot en met zaterdag
10 augustus
• Zinderende Zomerexposi-
tie in de Waag aan het Spaarne 
in Haarlem, werk van leden 
van kunstvereniging Sta-Art 
uit Alphen aan de Rijn. Infor-
matie: www.kzod.nl.
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In deze uitgave:
- Gemeentelijke    
 bekendmakingen

Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Stop op uitgifte ligplaatsen boten
De gemeente werkt op dit moment hard aan het 
verlenen van de aangevraagde vergunningen 
van ligplaatsen voor boten. Alle vergunningen 
die vóór 26 juli zijn aangevraagd, kunnen worden 
verleend. Wel kan het zijn dat na overleg een andere 
locatie wordt toegewezen dan de aangegeven 
voorkeur. Zoals het er nu naar uitziet zijn alle 
beschikbare ligplaatsen bezet. Dit betekent dat er 
een stop komt op uitgifte van ligplaatsen. Nieuwe 
aanvragen, die vanaf 26 juli 2013 bij de gemeente 
binnenkomen, komen op een wachtlijst. 

Nieuwe aanvragen ligplaatsen op 
wachtlijst
Wilt u nog in aanmerking komen voor een ligplaats, 
geef dan bij uw aanvraag aan voor welke locatie 
u een vergunning aanvraagt. Overigens is het niet 
mogelijk een aanvraag voor de gemeentelijke haven 

in te dienen. Ook wordt hiervoor geen wachtlijst 
aangelegd. Dit heeft te maken met de renovatie van 
de haven en de nog te ontwikkelen plannen.

Gehandicaptenparkeerplaats
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

het appartement Raadhuisstraat 11 C als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 
behoeve van de bewoonster. 

 (verzonden: 26 juli 2013).
 
Het besluit ligt vanaf 1 augustus zes weken ter 
inzage. 

Kadijk volledig 30 km/uur 
Het verlagen van de maximumsnelheid op de 
Kadijk van het wegdeel buiten de bebouwde 
kom. Hierdoor gaat op de hele Kadijk een 
maximumsnelheid gelden van 30 km per uur.

Het volledige verkeersbesluit wordt gepubliceerd 
in de Staatscourant en ligt vanaf 31 juli 2013 zes 
weken ter inzage op het Raadhuis van Heemstede. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit(en)

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen 
met onbekende bestemming uit te schrijven:
- T.J. Vosshard, geboren 22-10-1966, 
 M. Vaumontlaan 110 per 18 juli 2013
- L.A. Jacobs, geboren 01-02-1956, 
 Haemstedelaan 11 per 23 juli 2013

Als de betrokkenen het hier niet mee eens zijn, 
kunnen zij binnen twee weken na plaatsing van 
deze publicatie hierop reageren door contact op 
te nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 10 juni 2013 
met onbekende bestemming uit te schrijven:
- B. Bel, geboren 24-10-1990, Haemstedelaan 11
- M. van Bakel, geboren 14-12-1964, 
 van Lyndenlaan 24

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Uitschrijving GBA

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze nieuwsbrief, de berichtenservice van de gemeente. 
U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen binnen 
de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- H.W. Mesdaglaan 19 het vervangen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5932, ontvangen 14 juli 2013. 

- Albert Neuhuysstraat 3 het plaatsen van 
een dakopbouw en uitbreiden woning aan 
achterzijde wabonummer 4953, ontvangen 

 12 juli 2013. 
- Glipper Dreef 66 het kappen van 1 berk en 
 1 thuja wabonummer 5956, ontvangen 15 juli 

2013.
- Schielaan 1 het plaatsen van een berging met 

invalidetoilet wabonummer 5936, ontvangen 15 
juli 2013.

- Burgemeester van Lennepweg 84 het kappen 
van 1 spar wabonummer 6006, ontvangen 16 juli 
2013.

- Raadhuisstraat 79B het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5916, ontvangen 11 juli 2013. 

- Lorentzlaan 48 het kappen van 1 berk 
wabonummer 6016, ontvangen 17 juli 2013

- Binnenweg 53 het plaatsen van reclame 
wabonummer 6017, ontvangen 17 juli 2013. 

- Zandvoorter Allee 25 het verbouwen van het 
woonhuis wabonummer 6030, ontvangen 17 juli 
2013. 

- Patrijzenlaan 17 het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 6032, 
ontvangen 17 juli 2013. 

- Handellaan 100 t/m 174 het plaatsen van een 
naambord wabonummer 6042, ontvangen 17 juli 
2013. 

- Haven, Heemsteedse Dreef-Camplaan, Marga 
Klomplaan 20, Midden Berm Glipper Dreef, 
IJssellaan naast Amstelbrug, Kohnstamlaan, 
Heemsteedse Dreef 136, Groenendaal-
Herenweg 18, Groenendaal, Hortensialaan, 
Valkenburgerlaan, Kinderboerderij, van’t Hofflaan, 
Cloosterlaan, Bartoklaan, Begraafplaats het 
kappen van 68 bomen wabonummer 6044, 
ontvangen 18 juli 2013

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 4989, verzonden 26 juli 
2013. 

- Herenweg 183 het plaatsen van reclame 
wabonummer 5674, verzonden 26 juli 2013.

- Heemsteedse Dreef 137 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 5660, verzonden 

 26 juli 2013. 
- Spaarnzichtlaan 27 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5537, verzonden 26 juli 2013. 

- Huizingalaan 77 het kappen van 1 gleditsia 
wabonummer 5605, verzonden 26 juli 2013. 

- Herenweg 126 het kappen van 1 gleditsia en 
 1 prunus wabonummer 5606, verzonden 26 juli 

2013. 
- Blekersvaartweg 26 het kappen van 1 esdoorn, 
 1 prunus, 1 den en 3 coniferen wabonummer 

5612, verzonden 26 juli 2013. 
- Van der Waalslaan 37 het kappen van 1 berk en 1 

eik wabonummer 5694, verzonden 26 juli 2013. 
- Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4852, verzonden 26 juli 2013.
- Brederolaan 15 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4880, verzonden 26 juli 2013. 
- Paulus Potterlaan 12 het vervangen van de 

betonnen damwand door een houten damwand 
wabonummer 5705, verzonden 26 juli 2013

- Binnenweg 151 het vervangen van lichtreclame 
wabonummer 5536, verzonden 26 juli 2013.

- N.K.J. van Waasplein 8 het verhogen van het 
dak boven woonkamer, keuken en entreehal 
wabonummer 5538, verzonden 26 juli 2013.

- Alberdingk Thijmlaan 6 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 5533, verzonden 26 juli 2013.

- Binnenweg 67 het wijzigen van lichtreclame 
wabonummer 5472, verzonden 26 juli 2013. 

- Strawinskylaan 47 het kappen van 3 
dennenbomen wabonummer 5404, verzonden 
26 juli 2013. 

- Laan van Insulinde 24 het plaatsen van een 
containerombouw wabonummer 4879, 
verzonden 26 juli 2013. 

- Drieherenlaan 47 het plaatsen van een tuinkist 
wabonummer 4802, verzonden 26 juli 2013.

- Laan van Insulinde 38 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4804, verzonden 26 juli 
2013. 

- Coby Riemersmalaan 14 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 5001, verzonden 26 juli 
2013. 

- Troelstralaan 37A het plaatsen van een tuinkist 
Wabonummer 4798, verzonden 26 juli 2013. 

- Binnenweg 164 het plaatsen van een tuinkist 
Wabonummer 4715, verzonden 26 juli 2013. 

- H.W. Mesdaglaan 8 het kappen van 1 kastanje 
Wabonummer 5377, verzonden 26 juli 2013. 
Irislaan 11 het kappen van 1 denneboom 
Wabonummer 5195, verzonden 26 juli 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Vondelkade 40 het aanbrengen van 

constructieve wijzigingen, uitbreiden 
verdieping en plaatsen dakkapel op het 
zijgeveldakvlak Wabonummer 5273, ontvangen 
10 juni 2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Vondelkade 40 het aanbrengen van 

constructieve wijzigingen, uitbreiden 
verdieping en plaatsen dakkapel op het 
zijgeveldakvlak Wabonummer 5273, ontvangen 
10 juni 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een wit vaartuig met de naam Orion aangetroffen 
in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van de 
Schouwbroekerbrug en het Spaarne ziekenhuis. Dit 
vaartuig is aangelegd aan grond die in eigendom is 
van de gemeente. Het is op grond van artikel 3 en 

4 van de Verordening openbaar water Heemstede 
niet toegestaan daar een ligplaats in te nemen. 
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 7 augustus 2013 de gelegenheid 
om zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen. 
Indien de eigenaar geen gehoor geeft aan dit 
verzoek, wordt het vaartuig in opdracht van het 

college verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig 
wordt dan voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. De rechtmatige eigenaar kan 
zijn vaartuig dan ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.

Vaartuig Orion in Zuider Buiten Spaarne

Gezonken vaartuig in gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
roeiboot, kleur rood (bovenzijde), in gezonken staat 
aangetroffen in de gemeentelijke haven ter hoogte 
van Industrieweg 17. 
De gemeentelijke haven is in de Verordening 
openbaar water Heemstede (artikel 3 en 4) 
uitgezonderd om een ligplaats in te nemen met een 
pleziervaartuig. Tevens is het niet toegestaan om 
vaartuigen in een gezonken staat in het openbare 

water in Heemstede te laten liggen (artikel 17 
Verordening openbaar water Heemstede).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 14 augustus 2013 de gelegenheid 
om zijn vaartuig uit de gemeentelijke haven te 
verwijderen. Indien de eigenaar een ligplaats 
inneemt buiten de gemeentelijke haven aan 
openbare grond, wordt er op gewezen dat dit 
slechts is toegestaan met een vergunning.

Indien het vaartuig binnen bovengenoemde termijn 
niet uit de gemeentelijke haven is verwijderd, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college gelicht 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. De 
rechtmatige eigenaar kan zijn vaartuig dan ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.



Lekker bewegen samen met 
leeftijdsgenoten bij Casca
Heemstede - Behalve de cur-
sussen voor volwassenen zijn 
er ook speciale seniorencursus-
sen in het bewegingsprogramma 
van Casca. Ideaal voor wie graag 
lichamelijk actief is, maar dan 

wel in een rustiger tempo sa-
men met leeftijdgenoten. Lekker 
in de buitenlucht fietsen, wande-
len met of zonder poles of met 
extra oefeningen. De wandel- en 
fietsclubs voor senioren zijn al in 

maart van start gegaan en gaan 
de hele zomer door. Informeer 
naar de mogelijkheden om nog 
in te stappen. Ook binnen zijn er 
vanaf de eerste week van sep-
tember weer veel mogelijkhe-
den: dansen, koersballen, Sport 
& Spel, Seniorenfit, Keep Fit voor 
vrouwen, Sport en bewegen of 
Tai Chi/Chi Kung. 
Nieuw is Zumba Gold. Een dans-
programma vol vrolijke Latin mu-
ziek, dat makkelijk te volgen is 
voor iedereen, ongeacht de leef-
tijd. Een perfecte manier om de 
beginselen van Zumba onder 
de knie te krijgen. Speciaal ont-
wikkeld voor beginners en ac-
tieve senioren voor een succes-
volle workout en start op woens-
dag 4 september van 19.00 tot 
20.00 uur in de gymzaal van bas-
sisschool de Evenaar aan de van 
der Waalslaan. Aanmelden kan 
van maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.00 uur: 023-548 38 28 
kies 1 of bij de receptie van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
of via www.casca.nl.

Amateurkunstenaars 
eren Frans Hals

Regio - Het Frans Hals Museum bestaat dit jaar 100 jaar en dat 
wordt gevierd met een Frans Hals Jaar. Ook de Bibliotheek wil 
de kunstenaar een ode brengen, temeer omdat het werk van 
Frans Hals jaren gehangen 
heeft in het Doelengebouw 
waar nu de Bibliotheek ge-
huisvest is.

Van 6 augustus tot en met 
23 september exposeren 
Haarlemse kunstenaars, 
die zich lieten inspireren 
door Frans Hals, in Bibli-
otheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem. Hun schilderijen, te-
keningen, foto’s en ander 
tweedimensionaal werk is 
gratis te bezichtigingen tij-
dens openingsuren van de 
Bibliotheek. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. Zie verder kader 
‘Bezwaar’.

Personenauto Wasserij Annalaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
Volkswagen Polo, kleur grijs, met kenteken 10-FX-
HJ, aangetroffen ter hoogte van Wasserij Annalaan 
huisnummer 97. De auto staat daar al geruime tijd 
met een lekke rechtervoorband en verkeert in een 
verwaarloosde toestand. 
Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg 
van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken 

niet kan of mag worden gereden, langer dan op 
drie achtereenvolgende dagen op de weg te 
parkeren (artikel 5:4 APV). Tevens is het verboden 
een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en tevens in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert op de weg te 
parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).
De eigenaar van deze auto krijgt tot en met 
7 augustus 2013 de gelegenheid om de auto 

van de weg te verwijderen. Indien de auto binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd, wordt 
de auto in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De auto wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. De 
eigenaar kan dan zijn auto ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.
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