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Zalige tuin
Heemstede – Aan de Stra-
winskylaan 32 ligt deze za-
lige tuin. Althans, het lijkt de 
redactie een prima plek om 
na een dag hard werken bij 
te komen. De bomen om de 
tuin heen zijn schitterend. 
Het groen is sowieso goed 
vertegenwoordigd hier. Bo-
vendien valt het licht prach-
tig op de tuin, getuige bij-
gaande foto. Bewoner is de 
familie J.C. Rommertz die 
hierbij officieel meedingt 
naar prijzengeld dat ‘Tuin-
centrum De Oosteinde’ be-
schikbaar stelt. 
Wilt u ook kansmaken op 
publicatie van uw tuin op de 
voorpagina van ‘de Heem-
steder’? Stuur de foto naar: 
redactie@heemsteder.nl of 
per post: Visserstraat 10, 
1431 GJ Aalsmeer. Vergeet 
niet naam, adres en tele-
foonnummer te vermelden.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

ZATERDAG
8 AUGUSTUS
WEER OPEN!

Tot en met 7 augustus
zijn wij met vakantie

Barbecue bij Roodmus
Heemstede - Na de renovatie 
en de bouw van de ZOED van 
de Woningbouwvereniging Elan 
Wonen was er een aantal huur-
ders van het flatgebouw Rood-
mus van de seniorenflat aan de 
Provinciënlaan op het idee ge-
komen om iets leuks te doen. 
Dat waren de oude kern van de 
bewonerscommissie en enkele 
nieuwe bewoners. De flat is na 
de renovatie helemaal bewoond 
door senioren en in de aanbouw 
zit de ZOED, Zorgverleners On-
der Eén Dak. Met drie huisart-

senpraktijken, een Mediq Apo-
theek, de Psychologenpraktijk 
de BOSgroep, Instituut voor Fy-
siotherapie, Adviesbureau Voe-
ding en Diëtetiek, Podothera-
pie Podobasics en Zorgbalans 
Draagnet.  Op 18 december was 
al op bescheiden schaal de ken-
nismaking met de nieuwe seni-
oren gevierd met snert. De plan-
nen voor een barbecue ontston-
den toen al. Het werd een ge-
zamenlijke barbecue die plaats-
vond op 31 juli jl. op het voor-
plein van de flat en waaraan on-

geveer  50 bewoners deelna-
men. De weergoden waren ze 
goedgezind. Tafels en stoelen 
waren klaargezet. Het vlees en 
de salades en de barbecue wer-
den geleverd door Topslager de 
Wit, terwijl de drankjes natuur-
lijk niet ontbraken. Het werd een 
gezellig samenzijn. “Oude en 
Nieuwe Senioren” raakten met 
elkaar in gesprek en leerden el-
kaar wat beter kennen. Ze wa-
ren het over één ding helemaal 
eens: volgend jaar weer!
Ton van den Brink

Unieke quad 
gestolen én 
teruggevonden
Regio - Een 28-jarige Duitse 
toerist meldde afgelopen vrijdag 
enigszins overstuur bij de poli-
tie dat zijn unieke en dure quad 
was gestolen. De man had zijn 
fraaie voertuig ter waarde van 
25.000 euro op een aanhanger 
geparkeerd in de Dr. Gerkestraat 
in Zandvoort. Daar was hij on-
danks de kettingen in de nacht 
van donderdag op vrijdag gesto-
len.
Vrijdag begrepen politiemen-
sen van een voorbijganger dat er 
aan de Prinsesseweg een fraaie 
quad stond. De agenten gingen 
direct een kijkje nemen en von-
den daar de gestolen quad. Het 
ding is meegenomen en terug-
bezorgd bij de Duitse eigenaar. 
Die heeft op aanwijzing van de 
politiemensen een veilige stal-
ling voor zijn voertuig geregeld.

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

Shoarma
pakket

5.50
500 gram

+ gratis broodjes en saus

Kranten-
bezorger
worden?

Bel 0251-674433.

Regio- Op maandagavond 3 au-
gustus rond 21.30 uur is in Haar-
lem aan het Teylerplein een 
brand uitgebroken in de berging 
van een wooncomplex voor ou-
deren. Daarbij was sprake van 
veel rookontwikkeling en zijn de 
woningen ontruimd. Voor alle 
bewoners werd gezorgd voor on-
derdak. De oorzaak van de brand 

is nog niet bekend. Vooralsnog 
zijn vijf bewoners ter contro-
le naar het ziekenhuis vervoerd. 
Vijfenveertig bewoners zijn op-
gevangen in het Broederhuis aan 
het Nachtzaamplein. Vier bewo-
ners zijn ondertussen bij familie 
ondergebracht. Op het moment 
van de brand was een aantal be-
woners niet aanwezig. 

Brand seniorenwoningen in Haarlem



Heemstede – Het zou rustig 
moeten zijn, maar Harry Kunst 
moet deze vrijdag nog zes wa-
gens afleveren. Wel toevallig dat 
net de Heemsteder binnen komt 
lopen, maar de eigenaar van de 
Suzuki en Hyundai garage aan 
de Havenstraat maakt toch even 
tijd vrij voor een gesprekje. De 
eerste drie maanden van dit jaar 
waren spannend, maar het tij is 
gekeerd. Ze halen met het  he-
le team de vijfentwintig jaar wel, 
want op 1 februari 2010 bestaat 
garage Kunst 25 jaar, een leuk 
moment met de elf medewer-
kers die het bedrijf mee helpen 
groeien. Kunst noemt even een 
trouwe medewerker Ron Knotter 
die al 24 jaar met Suzuki werkt. 
Harry grapt: “als hij wakker wordt 
roept ie Suzuki”!  Willem Wij-
ers die 1 september met de VUT 
gaat na 15 jaar trouwe dienst is 
de tel kwijtgeraakt van het aan-
tal Suzuki`s dat hij rijklaar heeft 
gemaakt. Voelt zich altijd weer 
happy als hij een nieuwe auto 
levert aan een blije klant. Fred 
Klinkenberg is als chef werk-
plaats tevens de leermeester in 
het leerbedrijf dat Kunst is. Hij 
vindt alles wat moeilijk is alleen 
maar leuker. Danny Kops be-
gon als leerling-monteur, keek 
bij anderen even, maar kwam 
graag terug bij Kunst, Mehmet 
Koycu was stagiair, heeft inmid-
dels alle diploma`s en wil leer-
meester worden. Krijgt de kans 
bij Kunst! Feros Brahidi kon na 
de stage blijven, hij blijft zich 
ontwikkelen. Bart Hoogland is 
de zaterdag autowasser die na 
de middelbare school de au-
toschool gaat volgen. Arjan 
Wellner is als receptionist de 

man van “afspraak is afspraak”!
Jan Lukas van Steenis is als af-
tersalesmanager het kortst in 
dienst, maar het lijkt of hij al ja-
ren hier werkt. De korte lijnen be-
vorderen de communicatie. Voor 
Leon Simons is verkopen de lust 
van zijn leven en Michael Jacott 
ondersteunt hem twee dagen in 
de week om ervaring op te doen. 
Als controller is José Kunst 
vanaf dag één betrokken bij het 
bedrijf van haar man. De gesta-
ge groei van het bedrijf zorgde 
ervoor dat zij er een volledige 

dagtaak aan kreeg. Cijfers en 
resultaten zijn belangrijk voor 
de goede aansturing van het be-
drijf. Ze geniet van het gezin om-
dat ze vanuit hun huis kan wer-
ken en de opvoeding van twee 
dochters daar niet onder hoeft 
te lijden. Een mooi bedrijf met 
nu twee merken die goed in de 
markt liggen. Vandaar ook die 
zes wagens die vrijdag afgele-
verd moesten worden. Auto`s 
met A-labels, milieuvriendelijk 
en zuinig, met weinig bijtelling 
en een lage wegenbelasting. 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Regio - Duri heeft alweer heel 
wat achter de rug. De eerste keer 
dat ze hier binnenkwam, was sa-
men met een andere kat. Ze wa-
ren in een doos voor een dieren-
winkel in Haarlem gezet. Daar-
van bijgekomen zijn deze twee 
katten beide apart geplaatst om-
dat Duri niet altijd even lief is 
voor andere katten. Helaas klikte 
het niet zo goed met de nieuwe 
eigenaar als ze hadden gehoopt. 
In de opvang was ze vrij aanhan-
kelijk, maar eenmaal in huis ging 
Duri liever haar eigen gang. Het 
is een eigenzinnig poesje. Verder 
wil ze op den duur graag naar 

buiten, om lekker de buurt rond 
te struinen. Voor deze knappe 
dame zoekt Dierentehuis Kenne-
merland een huis zonder andere 
katten waar ze lekker haar gan-
getje mag gaan. Op dit moment 
zoekt ze ook niet echt mensen 
op, maar vindt het wel lekker als 
één van de verzorgers haar op-
zoekt voor een aai. De ene keer 
dus wel een aai en de andere 
keer niet. Kom kijken in het asiel 
aan de Keesomstraat 5. Open 
van ma tot en met zat tussen 
11.00 en 16.00 tel 0235713888 of 
kijk op www.dierentehuiskenne-
merland.nl

Dier van de week: Duri

Garage Kunst groot in compact cars 
met actuele merken Suzuki en Hyundai

Voor het voetlicht...

Veel auto voor weinig geld en 
weinig storingen, vandaar dat 
zowel Suzuki als Hyundai  drie 
jaar garantie durft te geven. Bij 
Suzuki zijn de toppers Alto en 
Swift, bij Hyundai scoren de i10 
en i20 hoog. Beide merken vul-
len elkaar aan. Te zien en te be-
leven bij Garage Kunst aan de 
Havenstraat 51, aan de echte 
haven van Heemstede.
Tel: 023 5285950 en de website 
www.suzukikunst.nl waar u alle 
modellen kunt bekijken. 
Ton van den Brink



Duinwandeling 
voor senioren
Bennebroek - De duinwande-
lingen van Welzijn Bloemendaal, 
locatie Bennebroek zijn in alle 
seizoenen zeer in trek. Voor veel 
senioren is een uurtje wandelen 
in de duinen nog goed te doen. 
Het is een goede combinatie van 
lekker in beweging zijn én het 
ontmoeten van andere wande-
laars!
De duinwandeling vindt plaats 
op maandagochtend 10 augus-
tus. Het vertrek is om 10.00 uur 
vanaf ingang ’t Panneland.

Mocht het vervoer voor u een 
probleem zijn, dan kunt u dit 
aangeven bij Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek 
tel. 5845300, zodat u kan meerij-
den met onze vrijwilligster.

Heemstede - Iedere vrouw die 
net zwanger is geweest kent 
het gevoel van komt het alle-
maal wel weer goed met mijn li-
chaam? Het kind is absoluut de 
moeite waard maar... mijn lijf! 
Het lijf heeft zeker 9 maanden 
nodig om te “ontzwangeren”, te-
rug in vorm, dat kan veel sneller. 
Ongeveer 6-tot 8 weken na de 
bevalling mag er weer gesport 
worden en dus kan er weer ge-
werkt worden om de oude maat 
weer terug te krijgen. Het is ab-
soluut een fabeltje dat er na een 
zwangerschap steevast een paar 
kilootjes blijven hangen! 

Weer in vorm met LaRiva!
Snel weer mooi
LaRiva werkt met de befaam-
de Zwitserse Thermo Fysische 
Methode. Doelgericht afslan-
ken op de plaatsen waar men 
dat wil. Deze zeer efficiënte ma-
nier van sporten gebeurt in ver-
warmde cabines, liggend, zodat 
de rug en gewrichten niet belast 
worden. De warmte zorgt ervoor 
dat de spieren zich ontspannen 
en er met een relatief lichte in-
spanning toch effectief aan het 
figuur gewerkt wordt. Weinig in-
spanning dus, dat is immers be-
langrijk; een baby kost immers al 
genoeg energie!
De huid wordt tijdens de zwan-

gerschap vaak enorm uitge-
rekt, vooral op de buik en bor-
sten. Met de OzonZuurstofthe-
rapie verbetert de huidcondi-
tie weer zichtbaar, de elasticiteit 
neemt weer toe en cellulite ver-
mindert. Helaas, straie, gaat niet 
meer weg, maar wordt vaak wel 
weer lichter.
Met gerichte voedingsadviezen, 
zonder pillen en injecties en vol-
gens de richtlijnen van de Ne-
derlands Voedingsraad terug 
naar het oude gewicht
Omdat het professionele team 
van LaRiva al vele jaren erva-
ring heeft met deze unieke af-
slankmethode wordt er zelfs een 
schriftelijke centimeter garantie 
gegeven. LaRiva garandeert dus 
vooraf dat u in omvang centime-
ters gaat afslanken! 

Bel voor een gratis
figuuranalyse
LaRiva nodigt iedereen uit voor 
een gratis en vrijblijvende fi-
guuranalyse. In dit persoonlij-
ke gesprek wordt er dieper in-
gegaan op uw wensen en kan er 
al berekend worden wat de mo-
gelijkheden zijn en de daarbijbe-
horende prijzen.

LaRiva, Instituut voor Natuurlijke 
Figuurcorrectie, Raadhuisstraat 
27 te Heemstede. 023 547 4419. 

Na de zwangerschap 
snel weer mooi!
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Liefde
Ik heb je liefde nodig, 

is dat waar?
Ik heb je nodig, is dat waar?
Ik heb nodig, is dat waar?

Ik heb, is dat nodig?
Nee.

Waarom niet?
Omdat ik BEN

M.M.J. Van Lemel
Heemstede

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

Dichtstorten

Spaanse films en maaltijd 
op Plaza Espãna Casca
Heemstede - Op woensdag 12 
augustus is er een Spaanse dag 
bij Plaza Espana Casca. Er zijn 
twee mooie Spaanse films te zien 
en na de middagfilm of vóór de 
avondfilm kunt u mee-eten met 
een Spaanse maaltijd.  
Casca-kok Raymond maakt voor 
u zalmsalade als voorgerecht, Pa-
ella van vis en vlees als hoofd-
gerecht en ten slotte Churros als 
dessert. Bij mooi weer wordt de 
maaltijd buiten geserveerd voor 
deze gelegenheid op de Plaza Es-
pãna Casca.

Voor meer informatie over de 
titel en het onderwerp van de film 
kunt u bellen met Casca: 023-548 
38 28.
Aanvang van de films: 16.00 en 
20.00 uur, entree per film: 5,00 
euro. Aanvang van de maaltijd: 
18.00 uur, kosten: 20,00 euro. 
Combi van één film en maaltijd: 
22,00 euro.
Van de Casca Zomerbios zijn er 
nog twee mooie, ontroerende 
films gepland op woensdagavond 
19 augustus en donderdagmor-
gen 20 augustus.

Naar het Noord-Hollandse strand? 

Kijk vooraf even op
www.reachthebeach.nl!
Regio - De komende dagen 
wordt het warm in Noord-Hol-
land en trekt de kust ongetwij-
feld veel bezoekers. Daarom 
treffen de provincie Noord-Hol-
land, verschillende kustgemeen-
ten en PWN maatregelen om de 
bereikbaarheid van de Noord-
zeekust te bevorderen. De web-
site www.reachthebeach.nl in-
formeert badgasten hoe zij het 
makkelijkst op het strand kun-
nen komen. Op deze site staat 
veel informatie. Niet alleen over 
verschillende soorten vervoer-
middelen, routes en verwach-
te reistijden, maar ook informa-
tie over evenementen, de weers-
verwachtingen en allerlei ande-
re wetenswaardigheden voor 
een bezoek aan een van de 
Noord-Hollandse kustplaatsen; 
van Zandvoort tot en met Cal-
lantsoog.

Maatregelen bereikbaarheid
kust 
Het gaat bijvoorbeeld om inzet 
van verkeersregelaars op druk-

ke dagen voor een betere door-
stroming van het verkeer en ef-
ficiënter parkeren. Ook zijn extra 
parkeerterreinen geopend en 
bestaande terreinen verbeterd. 
In Zandvoort en Bloemendaal 
aan Zee bijvoorbeeld verwijst 
het ‘dynamisch parkeerverwijs-
systeem’ de strandganger naar 
de vrije parkeerplek. Sinds begin  
juli kunnen strandgangers su-
persnel met de Beach Bus reizen 
van Amsterdam naar het strand 
van IJmuiden aan Zee. Op ver-
toon van hun Fast Flying Ferry 
ticket stappen reizigers in IJmui-
den gratis over op de Beach Bus 
om aan het strand van IJmuiden 
uit te kunnen stappen. In Cas-
tricum zet Connexxion vanaf het 
NS station extra bussen in. 
Voor de fietsende strandgast 
zijn bij verschillende strand- 
opgangen de fietsparkeermoge-
lijkheden flink uitgebreid. 

Informatie over deze maatre-
gelen en meer is te vinden op 
www.reachthebeach.nl.

Heemsteedse boekhandel 
Blokker heeft primeur
Heemstede - Op zaterdag 5 
september zal in de grootste 
boekhandel van Châlon sur Sâo-
ne (Bourgogne/Frankrijk) het 
boekje: la caverne de Platon, 
(de spelonk van Plato) het eer-
ste van een serie, officieel ge-
presenteerd worden. Het is een 
van de verhalen van Plato dat 
bewerkt is door Bruno Jay, doc-
tor filosofie en docent aan het 
Institut Universitaire de Forma-
tion des Maîtres du Mâcon dat 
vergelijkbaar is met de Pabo in 
Nederland. Frankrijk is het land 
der filosofen en op alle middel-

bare scholen van Frankrijk is fi-
losofie een verplicht vak. De se-
rie boekjes is bestemd voor kin-
deren vanaf zeven jaar. De be-
doeling ervan is om filosofie te 
introduceren op de basisscho-
len in Frankrijk. Het aardige 
van dit boekje is dat het geïllu-
streerd is door de Heemsteedse 
kunstenaar Hans Schepers en al 
een aantal weken te koop ligt in 
boekhandel Blokker. De tekst is 
in het Frans geschreven, maar 
door de verhalende, prachtige il-
lustraties is het heel toegankelijk 
voor de Nederlandse lezer. 

Eethuis de Luifel
Heemstede - Wist u dat u bij 
Casca ook lekker kunt eten? 
Maandag 10 augustus opent 
Eethuis de Luifel weer haar 
deuren. Liefhebbers van een 
goede maaltijd kunnen hier in de 
foyer gezellig samen eten. Van 
maandag t/m vrijdag van 17.15 
tot 18.45 uur wordt een heerlijke 
driegangenmaaltijd geserveerd, 
vers bereid door eigen kok. Hier-
voor graag 1 dag van tevoren op-
geven. 
Het diner kost 10,00 euro. 65+ 

8,75 euro. Kinderen t/m 12 jaar: 
7,25 euro. 
Wie dat wil kan vooraf een aperi-
tief komen drinken. 

De bar in de foyer is trouwens 
de hele dag open voor een kopje 
koffie of een drankje.

Vanaf 10 augustus kunt u op 
dinsdag, woensdag en donder-
dag van 12.00 tot 13.15 uur te-
recht voor een heerlijke lunch. Er 
zijn allerlei warme en koude ge-
rechten, zoals uitsmijters, tosti’s, 
broodje gezond, loempia enz. 
Er is iedere week een andere 
aanbieding. Voor de lunch hoeft 
u niet te reserveren, u kunt zo 
binnen komen lopen.

Eethuis de Luifel vindt u bij Cas-
ca aan de Herenweg 96 in Heem-
stede. Opgeven kan telefonisch:  
548 38 28 -1.

Mannen-
workshop 

met barbecue
Heemstede - Heren opge-
let! Op woensdag 12 augus-
tus vanaf 18.30 uur organi-
seert Verfhandel Ree een 
doe-avond voor mannen.

De technische verfspecialist 
van Sikkens demonstreert u 
diverse producten en geeft 
u persoonlijke adviezen voor 
uw buiten-schilder-klus.

Onder het genot van een bar-
becue met een koud pilsje 
kunt u zelf verschillende pro-
ducten toepassen!

Meer informatie vindt u op 
www.verfhandelree.nl.
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Regio - Van donderdag 6 tot 
en met zondag 9 augustus, pre-
senteert Haarlem zich van haar 
smakelijkste kant. Op de Grote 
Markt is een ruim aanbod van 
gastronomisch Haarlem verte-
genwoordigd met o.a. Restau-
rant Fris, Grand Café Nobel, Ma-
dame Marlie, Duin en Kruidberg 
met Brasserie DenK e.a. 

Speciaalbiermarkt
Het is inmiddels een traditie ge-
worden dat op de zondag van 
“Haarlem Culinair” op de Bo-
termarkt een klein bierfestival 
wordt georganiseerd. De orga-
nisatie daarvan berust bij Jo-
penbier. Het bierfestival is knus 
en voor de liefhebber van bijzon-
dere bieren een tijdelijk “Hof van 
Eden”. De deelnemende brou-
wers presenteren een aantal van 
hun bieren, welke ook geproefd 
kunnen worden. Daarnaast zijn 
de brouwers bereid om u van 
advies te dienen en om iets over 
het brouwproces te vertellen.

Slowfoodmarkt
Op de Oude Groenmarkt is voor 
het eerst een ‘Slowfoodmarkt’. 
Op zaterdag en zondag kunt u 
kennismaken met duurzame- en 
streekproducten zoals Victor’s 
Espressobar, Vlaamsch Brood-
huys Natuurslagerij Rob Rijks, 

Cranberry van de G, Appetijt 
Natuurvoeding, Vergeten groen-
ten, Marqt, AZUR Jean-Philippe 
Rieu, Kooekboeken Oud boek-
je, Soep Soep & Soepkip Frozen 
Dutch e.a. De Oude Groenmarkt 
is zeker een bezoek waard op 8 
en 9 augustus.

Het goede doel 
Ook nodigt Stichting Haarlem 
Leeft, elk jaar een goed doel uit 
om zich te presenteren bij de 
bezoekers van Haarlem Culinair.
Dit jaar is ChildsLife  het goede 
doel van Haarlem Culinair. 
ChildsLife is een internationale 
hulporganisatie met het hoofd-
kantoor in Haarlem. ChildsLife 
biedt wereldwijd voedsel, on-
derwijs, HIV/AIDS-zorg en in-
frastructuur aan de allerarmste 
kinderen en families
ChildsLife is gekozen vanwe-
ge haar voedsel- en onderwijs-
programma’s in ontwikkelings-
landen. Het ChildsLife promo-
tieteam zal op een speciale ma-
nier de aandacht van het pu-
bliek trekken. De medewerkers 
en vrijwilligers geven informa-
tie over de werkzaamheden van 
ChildsLife. Mensen die zich bij 
de organisatie inschrijven krij-
gen een welkomstcadeautje.
Voor meer informatie:
www.haarlemculinair.nl

Water draagt steentje bij

Ook kunnen gemeenten en on-
dernemers nu meer subsidie 
krijgen dan voorheen. Zo kan nu 
maximaal 65% van de totale kos-
ten gesubsidieerd worden van-
uit de regeling Water als Econo-
mische Drager (WED). Met voor 
watergebonden bedrijvigheid een 
maximaal bedrag van 1,75 euro 
miljoen subsidie en voor water-
recreatie een maximaal bedrag 
van 600.000,- euro. Van 1 augus-
tus tot 1 november 2009 kunnen 
organisaties en gemeenten zich 
inschrijven om in aanmerking te 
komen voor subsidie. 

Economische mogelijkheden
Noord-Holland wil de econo-
mische mogelijkheden van wa-

ter optimaal benutten. Daarom 
verstrekt de provincie vanuit het 
programma WED subsidies aan 
nautische projecten die de eco-
nomie en werkgelegenheid sti-
muleren. Bijvoorbeeld voor lig-
plaatsen voor recreatievaart, ka-
des, watergebonden bedrijven-
terreinen en de aanleg van ha-
vens. De provincie Noord-Hol-
land is een waterrijke provincie 
met een grote ligplaatscapaciteit 
voor watersporters. De water-
sport levert een belangrijke eco-
nomische bijdrage aan Noord-
Holland. Het grootste deel van 
de bestedingen en banen komt 
voor rekening van de water-
sportindustrie ( 427 miljoen eu-
ro en 4.510 banen).

Regio - Om de effecten van de economische crisis te verlich-
ten, is al het geld om watergebonden bedrijvigheid en waterre-
creatie te stimuleren, naar voren gehaald. De provincie Noord-
Holland heeft besloten om het totaal beschikbare budget tot 
en met 2011 dit jaar nog te verdelen over verschillende pro-
jecten. Het gaat om een bedrag  van ruim 6,7 miljoen euro.

Vergunningen sneller verstrekt met minder papierwerk

Digitale registratie vervangt 
Haarlems parkeervignet

Het verstrekken van een papie-
ren parkeervergunning duurt 
nu enkele weken omdat er 
veel handwerk bij komt kijken. 
Met name rond de jaarwisse-
ling moeten vergunninghou-
ders daarom soms lang wachten 
op een nieuw vignet. Omdat het 
kenteken van de auto met gege-
vens over de eigenaar bekend 
is, kan een vergunning via digi-
tale registratie eenvoudig wor-

den verlengd. Mensen die beta-
len via automatische incasso en 
dezelfde auto blijven rijden hoe-
ven bijvoorbeeld helemaal geen 
handeling meer de verrichten. 

Met het invoeren van digitale 
kentekenregistratie wordt ook 
de parkeercontrole efficiënter. 
Met één scanauto, die voorzien 
is van camera’s, kunnen onge-
veer 1500 auto’s per uur wor-

Regio - Met ingang van 1 januari 2010 verdwijnt het parkeer-
vignet geleidelijk uit Haarlem. Vanaf die datum wordt het “pa-
piertje achter de voorruit” steeds meer vervangen door een 
digitaal bewijs dat voor een auto een parkeervergunning is 
afgegeven. Dat parkeerrecht wordt door de gemeente gere-
gistreerd. Voordelen zijn onder meer dat vergunningen snel 
kunnen worden verstrekt, dat vergunninghouders geen papie-
ren parkeervignet meer hoeven te plaatsen in hun auto en dat 
de parkeercontrole efficiënter verloopt.

den gecontroleerd. Als een auto 
geen digitale vergunning heeft, 
gaat er een controleur heen om 
te beoordelen of er een andere 
geldige parkeerkaart aanwezig 
is, zoals een bezoekerskaart. 
Het is de bedoeling dat met in-
gang van 1 januari 2011 ook het 
betaald parkeren langs digita-
le weg gaat. Dit betekent dat 
als het kenteken van de auto 
wordt ingevoerd in de parkeer-
automaat, er geen parkeerkaart-
je meer nodig is. Ook wordt on-
derzocht hoe parkeren in par-
keergarages en de bezoekers-
schijf kunnen worden opgeno-
men in het systeem. Het streven 
van de gemeente Haarlem is om 
uiteindelijk alle vormen van par-
keren met één digitaal systeem 
te beheren.

ProRail past hekwerk landelijk toe

Proef hekwerk onder 
spoorbomen succes

Op overwegen rond stations 
kruipen mensen regelmatig on-
der de gesloten bomen door om 
nog snel hun trein te halen. Het 
zorgt voor levensgevaarlijke si-
tuaties waarbij helaas ook re-
gelmatig slachtoffers zijn te be-
treuren. Op overwegen bij stati-
ons in Deurne en Oisterwijk zijn 
hekwerken aangebracht onder 
de spoorbomen. Deze maken 
het fysiek bijna onmogelijk nog 
onder de bomen door te krui-
pen. Zowel in Deurne als Oister-
wijk staken er na plaatsing van 
de hekwerken aanzienlijk min-
der mensen het overpad over bij 
gesloten bomen. 
Elk jaar weer vinden er onge-
lukken plaats op overwegen, re-

gelmatig met fatale afloop. Vorig 
jaar vonden er op overwegen in 
Nederland 63 aanrijdingen met 
een trein plaats. Er waren daar-
bij 18 dodelijke slachtoffers te 
betreuren.
Techniek om overwegen te be-
veiligen is essentieel. Veilig ge-
drag van weggebruikers is min-
stens zo belangrijk en kan veel 
ongelukken voorkomen. Buiten-
gewoon opsporingsambtenaren 
(BOA’s) zullen strenger hand-
haven en via educatie en com-
municatie richt ProRail zich nog 
sterker op gedragsbeïnvloeding. 
ProRail start dit najaar daarom 
een offensief om het aantal on-
gelukken op overwegen verder 
terug te brengen.

Regio - Het aanbrengen van hekwerk onder spoorbomen 
zorgt dat voetgangers en fietsers minder vaak onder de ge-
sloten bomen door gaan. Dat concludeert TNO op basis van 
proeven die hiermee zijn gehouden in Deurne en Oisterwijk.  
Spoorbeheerder ProRail start nog dit jaar met het aanbrengen 
van de hekwerken op ruim honderd locaties in Nederland.

Elke zaterdag 
in augustus

strandfeesten
Swingsteesjun
Regio - Swingsteesjun or-
ganiseert 8 augustus alweer 
haar zesde strandfeest bij 
Club Maritime in Zandvoort 
(strandtent 9) achter het Hol-
land Casino. Behalve de eerste 
editie op 4 juli [aanvang va-
kanties en 30 graden Celcius] 
zijn de feesten voor de oude-
re jongere, stuk voor stuk heel 
goed bezocht.  De dj’s draai-
en een brede mix van lekkere 
disco, funk, soul en dance. Het 
feest is van 19.00 tot 24.00 uur. 
De toegangsprijs is 9,00 eu-
ro. Tussen 18.00 en 20.00 uur 
kan je van een diner gebruik-
maken (inclusief consumptie) 
à 16,- euro (reserveren: 023- 
571 8888). Ruime parkeermo-
gelijkheid is op zo’n 100 me-
ter afstand en de trein is op 
slechts vijf minuten wandelen. 
Meer informatie www.swing-
steesjun.nl of bel organisa-
tor William Appelman op 06 
18938260.

Fijnproevers en smulpapen welkom bij Casca
Heemstede - Iedereen roept 
wel eens: wat eten we vandaag? 
Gezellig met het gezin aan tafel 
of een uitgebreid culinair diner 
met vrienden? Bij Casca doet u 
inspiratie op met kookcursus-
sen en workshops als aanvul-
ling op uw dagelijks receptenre-
pertoire. Maar u kunt ook culi-
nair op reis door de keukens van 
Frankrijk, Engeland, Italië, Scan-
dinavië, Suriname, Thailand, Ja-

pan of Indonesië. Nieuw dit jaar 
zijn de korte cursussen sauzen 
maken. Deze cursus van twee 
lessen start op dinsdagmor-
gen 3 november, dinsdagavond 
6 oktober of woensdagavond 
9 december. Wilt u leren hoe u 
vegetarisch kookt, amuses & 
borrelgarnituur bereidt en ser-
veert, kleine hapjes als tapas 
maakt, een heerlijke High Tea 
voorbereidt? Ook dat kan bij 

Casca. Mannen die graag in de 
pannen roeren hebben hun ei-
gen kookcursus bij Casca. Cas-
ca-kok Erna van Garderen deelt 
graag al haar keukengeheimen 
met u. De culinaire cursussen 
starten vanaf 2 september.
Aanmelden en informatie opvra-
gen kan van maandag t/m vrij-
dag van 9.00-12.00 uur: telefoon 
023-548 38 28 kies 1 of via de 
website. 

Haarlem Culinair en meer



pagina 8 de Heemsteder - 5 augustus 2009

Veel vakantiegangers met verkeerde 
bandenspanning op pad
Regio - Ruim de helft van de 
Nederlandse vakantiegangers is 
met een onjuiste bandenspan-
ning op pad gegaan. Dit blijkt 
uit steekproeven bij een aantal 
grensovergangen, die op initia-
tief van de ANWB Wegenwacht, 
Het Korps Landelijke Politiedien-
sten en Het Nieuwe Rijden zijn 
gehouden. Profile Tyrecenter 
voerde de bandencontrole uit en 
bracht waar nodig de banden op 
de juiste spanning. In enkele ge-
vallen kreeg de vakantieganger 
zelfs het advies de banden van 
het voertuig te vervangen. Bij-
na 1.000 vakantiegangers deden 
de zogenaamde vakantieservice 
informatiepunten aan.
Vakantiegangers konden hun 
auto en caravan de afgelo-
pen weken voor een laat-
ste (banden)controle aanbie-
den op parkeerplaatsen op de 
A37 bij Emmen, de A16 bij Bre-
da, de A12 bij Duiven, de A76 bij 
Heerlen en de A2 bij Eijsden. Zij 
maakten gebruik van de moge-
lijkheid de bandenspanning te 
laten controleren door Profile Ty-
recenter die op elke locatie aan-
wezig was met een servicevoer-
tuig. In de helft van alle gevallen 
mankeerde er wel iets aan de 
banden van een auto of caravan. 
Indien nodig vulden twee mede-

werkers van Profile Tyrecenter 
de ‘slappe bandjes’ met stikstof, 
waardoor mensen de reis weer 
veilig konden vervolgen.

Bandenspanning
Een juiste bandenspanning is 
van belang voor verkeersveilig-
heid en milieu en vormt sinds 1 
mei jl. ook een vast onderdeel 
van de APK-keuring. Onjuis-
te spanning zorgt voor een ver-
minderde wegligging, snellere 
slijtage van de banden en een 
hoger brandstofverbruik. Bo-
vendien wordt de remweg bij 
een te lage bandenspanning 
onnodig langer. “Rijden met te 
zachte banden kost zo’n 100,- 
euro per jaar meer. 25% Onder-
spanning betekent bijvoorbeeld 
2% extra brandstofverbruik”, al-
dus Harm Nieboer, namens Pro-
file Tyrecenter. “Het is raadzaam 
de banden voor een grote reis te 
controleren. Het advies is om de 
bandenspanning te controleren 
bij koude banden, dat wil zeg-
gen als er niet meer dan 3 km is 
gereden. Anders is het raadzaam 
10 minuten te wachten tot de 
banden zijn afgekoeld. Draai de 
ventieldopjes na het vullen weer 
goed vast. Deze houden name-
lijk vuil uit het ventiel en lucht in 
de band.” 

Het Nieuwe Rijden
Het programma ‘Het Nieuwe Rij-
den’  is een meerjarenprogramma 
dat tot doel heeft om automobi-
listen, beroepschauffeurs en wa-
genparkbeheerders aan te zetten 
tot een energie-efficiënter aan-
koop- en rijgedrag met als doel 
een aanzienlijke CO2-emissiere-
ductie te behalen. Het program-
ma sluit daarmee aan op het Ky-
oto-protocol en de daaruit voort-
komende Uitvoeringsnota Kli-
maatbeleid. Het programma ‘Het 
Nieuwe Rijden’ wordt door Sen-
terNovem, een agentschap van 
het Ministerie van Economische 
Zaken, uitgevoerd in opdracht 
van het Ministerie van Verkeer 
& Waterstaat en mede namens 
het Ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer. Profile Tyrecenter pleit 
voor ‘Het Nieuwe Rijden’ en on-
dersteunt dit project. Kijk voor 
meer informatie op:
www.hetnieuwerijden.nl.

Profile Tyrecenter
Profile Tyrecenter bestaat in 2009 
20 jaar. De ruim 200 aangesloten 
bedrijven in Nederland, België en 
Roemenië zijn specialisten op het 
gebied van banden en velgen. 
Het zijn allemaal zelfstandige on-
dernemers die merkonafhanke-
lijk zijn. Ook bieden zij compleet 
allround auto-onderhoud (inclu-
sief APK). 

“PvdA wil oplossing bomvolle 
Zuidtangent bussen”

Regio - De provincie Noord-
Holland doet voorlopig niets 
aan de bomvolle bussen van 
de Zuidtangent. Gedepu-
teerde Staten hebben dat 
laten weten op vragen van het 
PvdA-Statenlid Gohdar Mas-
som, die aandringt op snel-
le actie.
Massom wees afgelopen jaar 
herhaaldelijk op de drukte in 
de ochtend- en middagspits. 
Hij stelt dat de Zuidtangent 
lijnen 300 en 310 door scho-
lieren en forenzen dagelijks 
worden gebruikt, maar dat 
het vanwege die overvolle 
bussen inmiddels niet prettig 
reizen meer is. De PvdA Sta-
tenfractie wil in de spits meer 
Zuidtangent bussen inzetten 
op zowel lijn 300 van Haar-
lem NS naar Schiphol als op 
de lijn 310 van Nieuw-Vennep 
naar Schiphol.
De provincie Noord-Holland 
zegt in het antwoord dat de 
dienstregeling van de zuid-
tangent een verantwoorde-
lijkheid van de stadsregio 
Amsterdam en Connexxion is 
en niet van de provincie.
Vervoersbedrijf Connexxion 
erkent dat de 310 ritten van-
uit Nieuw Vennep, tussen 7.15 

en 8.15 uur vol zijn. Maar zegt 
dat iedereen mee kan!
Volgens de stadsregio is de in-
zet van extra bussen niet mo-
gelijk omdat alle speciaal voor 
de Zuidtangent aangeschaf-
te bussen (met perronhoog-
te van 30 centimeter) volledig 
worden ingezet. Daarnaast is 
de frequentie op het kerntra-
ject van de Zuidtangent in-
middels dermate hoog, dat 
toevoeging van extra ritten 
de regelmaat zou verstoren. 
Het inzetten van pendelbus-
sen op het trajectdeel Nieuw 
Vennep–Hoofddorp wordt als 
niet ideaal gezien, omdat veel 
reizigers dan geconfronteerd 
worden met een overstap.
De stadsregio gaat na wat 
mogelijke oplossingen zijn in 
de nabije toekomst.
“Wij zijn teleurgesteld dat 
er niet per direct maatrege-
len worden genomen, maar 
we blijven er bovenop zitten”, 
aldus PvdA-Statenlid Mas-
som.
Massom roept de provincie 
en de stadsregio op snel over 
te gaan tot vertramming van 
de Zuidtangent. Hij wil ook 
lijn 310 één keer per uur in de 
nacht laten rijden.

Egels kleien, vliegeren
en skeeleren op ‘Zorgvrij’

Regio - Ook de laatste drie 
weken van de zomervakan-
tie zijn er diverse activiteiten 
op Informatieboerderij Zorgvrij 
in Spaarnwoude. Nog tot en met 
14 augustus, van maandag t/m 
vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur 
kunnen kinderen een egel van 
klei en stro maken. Kosten zijn 
2,50 euro.
Iedere vrijdagmiddag kunnen 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
een dierenvlieger maken. Als ze 
deze af hebben gaan ze in een 
groepje het weiland in om de 
vliegers op te laten. Het maken 
van de vliegers begint om 13.00 
uur en eindigt om 16.00 uur en 
kost 5 euro. 
Iedere woensdagmiddag wordt 
voor kinderen tussen de 8 en 12 
jaar een avontuurlijke skeeler-
speurtocht in de omgeving van 
de boerderij gehouden. Tijdens 
de tocht (onder begeleiding) zijn 
er diverse opdrachten en spel-
letjes. De tocht begint om 14.00 
uur en duurt tot ongeveer 16.00 
uur. Kinderen dienen zelf skee-
lers mee te nemen. Het dragen 
van pols- en kniebescherming 
is verplicht. De kosten bedragen 
3,50 euro per kind (inclusief ijsje 
in de pauze). Aanmelden kan tot 
een dag van te voren bij de in-
formatiebalie van Zorgvrij.
De hele zomer is er een teken-
wedstrijd. Wie tekent de mooi-

ste egel en wint een leuke knuf-
felegel?
Iedere middag rond 16.30 uur 
halen de boeren de koeien uit 
de wei voor het melken. U bent 
van harte welkom om te komen 
kijken en de boeren zijn graag 
bereid om uw vragen te beant-
woorden.
Voor kleuters is er een speur-
tocht door het nieuwe egelbos. 
Deze tocht kan, met begeleiding 
van een ouder, iedere dag tus-
sen 13.00 uur en 16.00 uur wor-
den gedaan. Een opdrachten-
boekje kost 2,50 euro (10 euro 
borg). Voor grotere kinderen zijn 
er diverse andere interessante 
speurtochten rond de boerderij 
uitgezet. Deze kunnen alle da-
gen zelfstandig worden gedaan 
mits begeleid door een ouder.
In de boerderij zijn de tentoon-
stelling ‘De egel het hele jaar 
rond’ en een kleurrijke expositie 
van Hanna Ellenberger-Ladage 
te bewonderen. Na al deze acti-
viteiten kunt u voor een drankje, 
ijsje of pannenkoek terecht bij 
pannenkoekenboerderij ‘Onder 
de Platanen’. 

Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
in recreatieschap Spaarnwou-
de, Genieweg 50 (gemeente 
Velsen-Zuid), 023–5202828. Zie 
voor meer informatie over Zorg-
vrij www.spaarnwoude.nl

Inschrijvingen Zilveren Kruis 
Achmea Loop nog nooit zo hoog
Regio - Nog 9 weken en 
dan vindt de jubileum-edi-
tie van de Zilveren Kruis 
Achmea Loop plaats. De or-
ganisatie streeft naar een 
absoluut record van 4.500 
deelnemers. Op dit moment 
is het aantal inschrijvingen 
ten opzichte van voorgaan-
de jaren nog nooit zo hoog 
geweest. Met nog een aan-
tal weken te gaan loopt alles 
dus voorspoedig. 

Stefan van der Pols, vorig jaar 
tweede op de Halve Marathon 
en tweede in de tussenstand 
van het BDO Run2Day Loopcir-
cuit alsmede de nummer 3 van 
dit regionale loopcircuit Marcel 
de Graaf zijn de eerste regio-
nale toplopers welke zich inge-
schreven hebben. Bij de vrou-
wen heeft de Zandvoortse In-
grid Dekker zich al aangemeld. 
Voor de Halve Marathon wed-
strijdloop is een zeer lucratieve 
prijzenpot beschikbaar.
De komende weken zullen er 
nog zeker vele toppers zich in-
schrijven. Terug in de tijd was 
het Gerard Nijboer die in 1.07:18 
de allereerste editie op zijn 
naam schreef. Hij kwam na 1985 
nog tweemaal als eerste over 
de streep. Dit was in 1986 en 
1989. In 1989 liep hij zijn snelste 
tijd van de drie overwinningen 

met een tijd van 1.04:39 en dat 
is slechts 01:29 achter de win-
naar van 2008 Daniël Muksche 
uit Kenia.
Een jubileumeditie als deze zal 
ook voor de lopers niet onop-
gemerkt voorbij gaan. Niet al-

leen op 27 september op het 
parcours maar ook nu al, want 
schijf jij je in en ben je een van 
de 25e inschrijvingen dan ont-
vang je een speciaal jubileu-
mitem. Meer info op: www.zil-
verenkruisachmealoop.nl 

Huldiging van Gerard Nijboer tijdens de Trosloop van 1986.



Fo
to

: B
lo

em
en

bu
re

au
 H

ol
la

nd
.

Woonplant van de maand augustus

Palm geeft sfeer in huis
Regio – Deze maand is Chrysa-
lidocarpus gekozen tot Woon-
plant. Het is misschien een on-
bekende naam, maar we kennen 
deze kamerpalm op zich alle-
maal wel van gezicht... Het is na-
melijk de meest populaire huis-
palm van Nederland. Die zorgt 
voor een superlosse styling en 
geeft je interieur een lekker tro-
pisch gevoel. Van origine komt 
Chrysalidocarpus uit de meest 
paradijselijke plekjes van de we-
reld, zoals Madagaskar en Mau-
ritius. En hij wordt verder ook in 
het wild gespot in Brazilië, Cali-
fornië en Australië. De wuiven-
de Chrysalidocarpus zorgt altijd 
voor een positieve flow & grow 
– het ontspannen tropengevoel 
voor thuis.

Chrysalidocarpus is in iedere ve-
zel een palm voor thuis. Een oa-
se van open, sierlijke groene 
bladeren. Die eigenwijs op ge-
le bladstelen staan, met zwar-
te vlekjes als dessin. Eerst ont-
hullen de nieuwe bladeren zich 

langzaam maar daarna zet hij 
een ongekende groeispurt in! 
Je kunt hem overigens prima 
in bedwang houden met een 
schaar.

Iedere palm is op maat te kie-
zen. Bijvoorbeeld de 50 cm. ver-
sies voor vensterbanken, tafels 
of dressoirs. Of, de 1 meter Chry-
salidocarpus die perfect kan uit-
groeien in een pot op de grond. 
Als je voor echt groot gaat, dan 
zoek je het hogerop met de an-
derhalve meter versies! Stuk 
voor stuk zijn het highlights voor 
je huis.
Chrysalidocarpus is heel mooi 
in combinatie met strakke, vier-
kante potten. Zo creëer je een 
prachtig contrast met de rijke, 
wilde palmbos. De plant blijft 
perfect in conditie met voldoen-
de water. Giet dus regelmatig en 
dompel hem één keer per week. 
Of verwen zijn bladerbody af 
en toe met de plantenspuit. Hij 
houdt niet van teveel licht, tocht 
en temperatuurschommelingen, 

maar smelt wel voor wat plan-
tenvoeding zo nu en dan.

Chrysalidocarpus is verkrijgbaar 
blij bloemist en tuincentrum en 
wordt vaak aangeduid met de 
Nederlandse naam ‘aréca’.
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Susan Schildkamp, Haarlem, Koepelgevangenis’.

Zomerexpositie Galerie Année
Regio - Sinds eind juli is de gro-
te zomerexpositie in galerie An-
née te bezichtigen. Er zijn nieu-
we werken van meer dan 30 ver-
schillende kunstenaars.
Zo kunt u werk zien van: Mari-
anne Benkö, Ruud Brinks, Kim 
Boulukos, Peter van Borssum 
Waalkes, Annette Clay, Lebuïn 
D’Haese, Peter Hoogland, Chung 
Chi Han, Paul Kubic, Martine 
Knoppert, Hassan Mosleyani, 
Ton Mertens, Anna Müller, Ta-
mara McGregor, Hanneke van 
Oosterhout, Barbara Perquin, 
Else Ringnalda, Jurjen Raven-
horst, Walter Rast, Susan Schild-
kamp, Greetje Sieders, Tine-
ke Thielemans, Hans Versfelt, 

Jan Verschueren, Marion Visio-
ne-Thuring, Sasja Wagenaar en 
Marcel Warmenhoven, Antoon 
van Wijk, Hans van der Weijden, 
Erika de Wit, Leo Wesel, Carl 
Zipzer. De expositie duurt tot en 
met 26 september.
Deze expositie is te bezoeken op 
vrijdag en zaterdag in augustus, 
in september zijn zij weer open 
op do. vr. en za. van 11-17.00 uur. 
Voor een afspraak of bezichti-
ging, bel: 06-24218488.
Kijk voor informatie op 
www.galerieannee.nl  

Galerie Année kunt u vinden aan 
de Gedempte Oude Gracht 33 in  
Haarlem.

Mega Zomermarkt in Centrum Zandvoort
Regio - Op zondag 9 augus-
tus wordt er van 10.00 tot 18.00 
uur de traditionele Zomermarkt 
in Zandvoort Centrum georga-
niseerd. Ruim 300 marktkra-
men, straattheater- en muziek-
shows, activiteiten voor kinde-
ren, veel ruimte voor fun en en-
tertainment en meestal zonnig 
en droog weer zijn de vaste be-
standdelen van deze topmarkt 
in onze regio en heel Noord-
Holland. Meerdere honderden 
standhouders uit geheel Ne-
derland komen maar al te graag 
naar deze gezellige badplaats 
en presenteren een breed as-
sortiment en een grote varië-
teit aan producten van kleding, 
sieraden, tassen en cd’s tot am-
bachtelijke versnaperingen en 

betere voedingsartikelen, enz. 
Naast veel nieuwe spullen zijn 
er ook artikelen uit Moeders en 
Grootmoeders Tijd te bewonde-
ren zoals antiek, curiosa, leuke 
hebbedingetjes, verzamelobjec-
ten, enz. Er is een speciale stand  
384 nabij de toiletten LouisDa-
vidsstraat, waar oude Schoolpla-
ten en alle nostalgische Verka-

de-albums van Jac. P. Thijsse en 
andere plaatjesalbums kunnen 
worden bewonderd, gekocht, 
verkocht, geruild en getaxeerd. 
Iedereen wordt aangeraden ver-
zamelwaar mee naar deze stand 
te nemen om de waarde er van 
te vernemen of het materiaal te 
verkopen. Bijna alle Zandvoort-
se winkeliers en de gehele ho-
reca in de badplaats zijn bij deze 
voorjaarsmarkt betrokken. Alle 
terrassen zijn optimaal ingericht 
om eenieder van een drankje en 
een hapje te voorzien. Winkeliers 
showen hun nieuwste producten 
en pakken uit met ludieke acties 
en spectaculaire kortingen. Ver-
schillende restaurants hebben 
speciaal voor de jaarmarkt een 
marktmenu samengesteld. 

Grootoorvleermuis (archief Landschap Noord-Holland).

Vleermuisexcursie in 
donker bos van Leyduin
Regio - Vleermuizen zijn de eni-
ge zoogdieren die kunnen vlie-
gen. Ze leven op landgoed Ley-
duin en eten kleine insecten zo-
als vliegen. Op Leyduin zijn roze 
vleermuizen te vinden (die kun-
nen wel 50 km. per uur vliegen 
en eten wat grotere insecten) 
en grootoorvleermuizen die met 
hun relatief grote oren vliegbe-
wegingen van insecten kunnen 
waarnemen. We nemen tijdens 
deze excursie een batdetector 
mee, zodat we vleermuizen kun-
nen traceren. Gaat u mee?
De gids van Landschap Noord-

Holland nodigt u van harte uit 
mee het bos in te gaan op vrij-
dagavond 14 augustus van 21.30 
tot 23.00 uur.
 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088-006 44 55. De kosten be-
dragen 5,50 euro, beschermers 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro. Meer infor-
matie op www.landschapnoord-
holland.nl. Alle buitenactivitei-
ten in Noord-Holland staan op 
www.natuurwegwijzer.nl

Haarlem biedt zomergasten snel 
vervoer in de binnenstad
Regio - Dagjesmensen die op 
de zaterdagen in augustus en 
september de binnenstad van 
Haarlem bezoeken kunnen van-
af zaterdag 1 augustus voor 1 
euro gebruik maken van de Ci-
tyshuttle Haarlem. De Cityshut-
tle Haarlem is een busje dat be-
zoekers van buiten de stad snel 
en gemakkelijk van het station 
naar de Grote Markt en vijf an-
dere belangrijke locaties in het 
centrum brengt. De haltes zijn 
gekoppeld aan ondermeer de 
locaties van musea, evenemen-
ten en bezienswaardigheden in 
de binnenstad. De Cityshuttle 
draagt bij aan de relatie tussen 
cultuur, toerisme en economie.

De Cityshuttle busjes rijden elk 
kwartier tussen 10.00 uur en 
17.00 uur. De 1 eurokaartjes voor 
de Cityshuttle zijn de hele dag 
onbeperkt geldig. Met een gel-
dig kaartje kun je in- en uitstap-
pen bij elke halte. De kaartjes 
zijn te koop bij speciale infotea-
ms op het station en bij het VVV-
kantoor op het Verwulft; niet in 
het busje zelf. Bezoekers van de 
musea in Haarlem kunnen met 
een toegangskaartje dat op de-
zelfde zaterdag is gekocht gra-
tis met de Cityshuttle mee. Wie 
op zaterdag in de Cronjé-gara-
ge parkeert kan op vertoon van 
de parkeerkaart ook gratis mee-
rijden. 

De in- en uitstaplocaties van de 
Cityshuttle Haarlem zijn:
-  NS Station Haarlem, bij de 

Kruisweg (richting binnen-
stad)

-  Parkeergarage De Appelaar bij 
het Spaarne 

-  Gasthuisvest, tussen Groot en 
Klein Heiligland 

-  NS Station Haarlem, bij de 
Jansweg 

-  Frans Halsplein
-  Parkeergarage Cronjé, in de 

Kennemerstraat

De busjes zijn standaard acht-
persoonsbusjes. Deze zijn niet 
geschikt voor rolstoelgebrui-
kers.
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Thea van Rooijen uit de M.H. Tromplaan 8 in Bennebroek stuurde ons deze 

foto, gemaakt in haar achtertuin. Een mooie fleurige tuin.

Ronald en Dickie van der Linden aan de Lorentzlaan 43 in Heemste-
de stuurden ons deze inzending voor de tuinenwedstrijd.

Daan Hendriks stuurde namens de familie Weijers aan de 

Zandlaan 20 te Bennebroek een paar foto’s. De eerste en 

tweede foto zijn gemaakt vanaf het terras. Helaas nodigde 

het weer niet echt uit om er te gaan zitten, maar de horten-

sia’s, margrieten en andere zomerbloeiers zouden je toch bijna 

overhalen! In de tuin laten talloze planten zich van hun mooi-

ste kant zien.

Jan Brouwer uit de Jo-

han Wagenaarstraat 

in Heemstede schreef 

ons: “Bijgaand twee 

foto’s van een roman-

tisch prieeltje in mijn 

tuin. Daar gezeten kan 

ik rustig van mijn tuin 

genieten.”

In zo’n tuin is het zeker 

genieten!
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Peter en Yvonne, die aan de Tulpenlaan in Bennebroek wonen, genieten 

erg van hun tuin!

Loes Koper uit de Van ‘t Hofflaan 13 in Heemstede schreef ons:
“Al een paar jaar proberen wij ons hofje zo fleurig en bloem-
rijk te krijgen en vooral deze zomer staat het van ‘t Hofflaan op 
z’n mooist, zelfs buren van de andere lanen (bijv. Spinozalaan) 
komen ‘s avonds even langs om te genieten van de bloemen-
pracht.”

Monique Heemskerk schrijft:
“Hier dan een foto uit Bennebroek! Een 
tuin op het zuidwesten, zelf ontworpen 
en aangelegd en door de Boeddha in 
het middelpunt een heerlijke rustge-
vende plek om van de natuur te genie-
ten! Het gehele jaar door een groene 
tuin met in het voorjaar en de zomer 
veel bloemen en daardoor veel insec-
ten, er is elk seizoen wel wat te beleven 
in de tuin. Een tuin waarin ik mij prima 
kan vermaken met mijn hobby digitale
fotografie.”

“Bijgesloten enkele recen-

te foto’s van onze tuin. Dit 

jaar hebben wij onze tuin 

drastisch veranderd en het 

resultaat is erg naar onze 

zin. De tuin hebben wij zelf 

ontworpen (we hebben 

gekozen voor een tropisch 

item) en, behalve de vloer-

tegels, zelf aangelegd. Bij-

na alle tuinartikelen heb-

ben wij aangeschaft bij 

tuincentrum De Oosteinde 

in Hillegom.  Een bijzonder 

goed jaar om de tuin aan 

te pakken en nu genie-

ten we er met volle teugen 

van. Ook onze kat heeft 

het helemaal naar haar zin 

in de nieuwe tuin.” Aldus 

de familie Van Leeuwen uit 

de Billitonstraat 27.
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Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

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

Adresgegevens & openingstijden
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Onderdeel plan Watertoren

Start werk aan brug 
Van den Eijndekade 

(Mexicaanse griep) 

De nieuwe woonwijk rond de Watertoren krijgt steeds meer vorm. Binnen het project 
worden 215 huur- en koopwoningen gebouwd op het terrein omsloten door de 
Cruquiusweg, de Heemsteedse Dreef, de Van den Eijndekade en de Nijverheidsweg. 
Onderdeel van het plan Watertoren is een nieuw te graven vaart, vanaf de haven rich-
ting Wipperplein. Het water loopt door de Van den Eijndekade en daarom komt er een 
brug over deze vaart.

Op 12 augustus start het werk voor de 

aanleg van de nieuwe brug. Eerst worden 

onder andere kabels en leidingen verlegd 

en wordt de bodem gesaneerd. De bouw 

van de brug zelf vindt plaats van november 

2009 tot medio 2010. De brug krijgt een 

doorvaarthoogte van 1.30 meter. Hierdoor 

kunnen mensen die aan het water wonen 

een lage kajuitboot of sloep direct voor de 

deur aanleggen. 

Gevolgen voor het verkeer
Van 12 augustus 2009 tot ongeveer mei 

2010 geldt op de Van den Eijndekade een-

richtingsverkeer. Het autoverkeer kan al-

leen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van 

den Eijndekade inrijden. Voor vrachtverkeer 

geldt gedurende de werkzaamheden een 

inrijverbod. 

Automobilisten kunnen het bedrijven  terrein, 

Hageveld en de nieuwbouw Van den 

Eijndekade alleen verlaten via de 

Nijverheidsweg, parallelweg Cruquiusweg 

en het kruispunt Cruquiusweg/Javalaan.

Voetgangers en fi etsers op de Van den 

Eijndekade kunnen gewoon in twee richtin-

gen van de weg gebruik blijven maken. Het 

bedrijventerrein blijft dus, met uitzondering 

van vrachtverkeer, bereikbaar vanaf de 

Heemsteedse Dreef. 

Meer informatie over het bouwplan 

Watertoren vindt u op www.heemstede.nl 

Actueel Plannen & projecten. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft fase 6 afgekondigd voor de Nieuwe 
Infl uenza A (H1N1) beter bekend als de Mexicaanse griep. Dit betekent dat er officieel 
wereldwijd sprake is van een grieppandemie.

Advies bij ziekteverschijnselen 
De kans dat u in contact komt met iemand 

met Nieuwe Infl uenza A wordt buiten en 

binnen Nederland steeds groter. Bij kort 

contact is de kans op besmetting laag. 

Komt u uit een gebied waar de Nieuwe 

Infl uenza is geconstateerd en ontwikkelt u 

binnen 7 dagen minimaal 38,0 graden 

koorts en luchtwegproblemen (zoals hoes-

ten)? Op dit moment is de richtlijn van de 

GGD Kennemerland: blijf thuis en neem 

telefonisch contact op met uw huisarts. 

Uw huisarts bepaalt dan in overleg met de 

plaatselijke GGD of onderzoek nodig is en 

op welke manier dit uitgevoerd wordt. 

Hetzelfde advies geldt wanneer u in con-

tact bent geweest met een persoon die 

besmet is met Nieuwe Infl uenza A. 

Gemeente bereidt zich voor
Veel organisaties maken een plan om bij 

een hoog ziekteverzuim de continuïteit te 

waarborgen. Ook de gemeente Heemstede 

bereidt zich voor door een continuïteitsplan

op te stellen. Risico’s en oplossingen wor-

den in kaart gebracht om de dagelijkse

diensten en voorzieningen voor inwoners

te kunnen blijven garanderen. 

Meer informatie
Op de websites van Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl)

en van Postbus 51 (www.postbus51.nl)

vindt u onder veelgestelde een uitgebreid

en actueel overzicht over de grieppande-

mie. U kunt ook telefonisch contact opne-

men met het publieksinformatie nummer

van Postbus 51: 0800 - 8051 (gratis, werk-

dagen van 08.00 tot 20.00 uur).

•  Bromfi etscertifi caat? 

Omruilen voor 1 oktober!

•  Werk aan de weg

• Bouwplannen

• Kapvergunningen

• Gewijzigde agenda

• Meldpunt overlast

In deze HeemstedeNieuws:

Influenza A

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Uittreksel 
bevolkings-

register (GBA)?
www.heemstede.nl
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Bromfietscertificaat? 
Omruilen voor 1 oktober!
Heeft u een bromfi etscertifi caat? Dan kunt 

u deze tot 1 oktober 2009 omwisselen 

voor een bromfi etsrijbewijs. Na deze datum 

is omwisseling niet meer mogelijk. Om dan 

voor een bromfi etsrijbewijs in aanmerking 

te komen moet u (opnieuw) theorie-exa-

men doen. Kom daarom vóór 1 oktober 

naar het gemeentehuis om uw bromfi ets-

certifi caat om te ruilen. Neem hiervoor uw 

bromfi etscertifi caat, een recente goed-

gelijkende pasfoto met neutrale blik en een 

legitimatiebewijs mee. Het rijbewijs is na 

vijf werkdagen klaar.

Als u naast uw bromfi etscertifi caat ook een 

rijbewijs met de categorieën A en/of B 

heeft, dan hoeft u uw bromfi etscertifi caat 

niet om te wisselen. In dat geval is uw rij-

bewijs ook geldig om een bromfi ets, snor-

fi ets of brommobiel te besturen.

Aanleiding
Tegelijk met het nieuwe rijbewijs op credit-

cardformaat werd op 1 oktober 2006 in 

Nederland het bromfi etsrijbewijs ingevoerd. 

Houders van het bromfi etscertifi caat 

kregen 3 jaar de tijd om dit certifi caat om te 

ruilen voor een rijbewijs. Die periode is op 

1 oktober 2009 verstreken. 

Bouwplannen
Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.168 het vergroten van een garage - Alberdingk Thijmlaan 28

Het verzoek ligt vanaf 06-08-2009 gedurende 6 weken op 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 aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswij-

zen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

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

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 beuk op het perceel Hendrik de Keyserlaan naast no. 1, kadastraal

bekend gemeente Heemstede, sectie A. 08865. De boom moet worden gekapt in verband

met de slechte vitaliteit. 

Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere

vergunningsvoorschrift verbonden:

-  De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voor-

ziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 augustus 2009 zes weken ter inzage

in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 6 augustus 
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen een verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een

berging met luifel aan de Achterweg 28 - openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen weigering tot aanwijzing gemeentelijk monument Crayenester

schoolgebouw - openbaar -     
21.00 uur  bezwaar tegen een verleende samenvoegingsvergunning Provinciënwijk

- openbaar -    
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Kapvergunning

Gewijzigde agenda

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoog-

te van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens 

openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze 

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Informatie over 
grote projecten?

www.heemstede.nl

Winkelgebied Binnenweg
- Tot medio oktober 2009: reconstructie 

fase 1 (Zandvaartkade tot aan de 

Julianalaan). Over de gehele breedte 

wordt de bestrating en het straatmeubi-

lair vervangen. Tot ongeveer 14 augustus 

2009 is de Binnenweg tussen de 

Iepenlaan en Berkenlaan afgesloten voor 

autoverkeer. Voetgangers (met de fi ets 

aan de hand) kunnen over loopschotten 

langs het werkgebied. 

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de 

Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden via bebording aan-

gegeven. Uitgebreide informatie over het

project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u

via www.heemstede.nl

Van den Eijndekade
Van 12 augustus tot ongeveer mei 2010

geldt op de Van den Eijndekade eenrich-

tingsverkeer. Autoverkeer kan alleen vanaf

de Heemsteedse Dreef de Van den

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens

geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute

wordt met borden aangegeven. 

Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in

twee richtingen van de weg gebruik

maken.

Werk aan de weg 
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen

zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-

meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 

voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u in die gevallen waar dit is aange-

geven uw zienswijze kenbaaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk 

uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 

de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-

weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 

dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 

BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een 

omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift 

moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 

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

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

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

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

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

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

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

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

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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Muggen op afstand 
door vitamine B fabeltje

Waarom steken muggen en wie 
steken ze? Alleen de vrouwtjes-
muggen steken. Zij hebben de 
eiwitten uit bloed nodig voor de 
ontwikkeling van hun eitjes. Hoe 
vrouwelijke muggen hun slacht-
offers uitzoeken is nog niet dui-

delijk. Waarschijnlijk geeft het li-
chaam via zweet stoffen af die 
muggen aantrekkelijk vinden: 
bijvoorbeeld kleine stukjes ei-
witten, ammoniak, melkzuren of 
koolstofdioxide. Verder spelen 
de luchtvochtigheid, de omge-

Regio - “Hoeveel muggen er precies zullen rondvliegen deze 
zomer kan niemand voorspellen’’, zegt de Nederlandse Ento-
mologische Vereniging. Het gaat om vele miljoenen muggen, 
dat is zeker. Een paar duizend meer of minder merken we niet. 
Wel is het zo dat met warm weer muggenlarven sneller uit ko-
men en muggen actiever zijn. Daardoor komt de mens de mug 
vaker tegen, ‘s avonds op een terrasje of in de achtertuin. En 
dat kan de pret behoorlijk bederven! Er wordt beweerd dat vi-
tamine B helpt om muggen op afstand te houden. Jammer ge-
noeg is dat een fabeltje. Maar wat helpt wel?

vingstemperatuur en de omge-
vingskleur een belangrijke rol. 

Vitamines en muggenbeten
Bij het Vitamine Informatie Bu-
reau komen veel vragen binnen 
over het slikken van extra vita-
mine B om muggen op afstand 
te houden. Van vitamine B1, B6 
of B12 wordt gedacht dat het li-
chaamsgeur van mensen zodanig 
verandert dat we niet meer ‘aan-
trekkelijk’ zouden zijn voor mug-
gen. In sommige B-vitamines zit 
zwavel dat de lichaamsgeur zou 
veranderen. Er is niet veel onder-
zoek gedaan naar de relatie tus-
sen vitamine B en muggenbe-
ten, maar het onderzoek dat is 
uitgevoerd heeft geen verband 
kunnen aantonen. Een soortge-
lijk effect wordt ook toegeschre-
ven aan knoflook. Ook knoflook 
verandert de lichaamsgeur, maar 
het heeft ook geen bewezen ef-
fect tegen muggenbeten.

Muggen plagen
Als vitamines niet helpen wat 
kun je dan zelf doen om de mug-
gen ‘terug te plagen’? Het Vita-
mine Informatie Bureau geeft 
een paar praktische tips:
• Doorwaaien -  Muggen komen 
af op warmte en geur (en niet op 
licht!), maar ze houden niet van 
tocht. Zet deuren en ramen te-
gen elkaar open en laat het lek-
ker doorwaaien.

• Citroengeur - Er zijn veel pro-
ducten op de markt met citroen-
geur (citronella). Muggen hou-
den niet van deze geur, het leidt 
ze af van de geur van mensen. 
Eén nadeel: na een tijdje zijn de 
muggen gewend aan de citroen-
geur en helpt het niet meer.
• Horren en klamboes – Horren 
voor deuren en ramen houden 
de muggen buiten de deur. Kun 
je in de slaapkamer geen hor ge-

bruiken, dan biedt een klamboe 
uitkomst. Een goede klamboe 
vermindert het risico op mug-
genbeten met 80%.
• Deet-producten zijn waar-
schijnlijk het meest effectief. De-
ze stof houdt de muggen een 
aantal uren op afstand. Vraag er 
naar bij uw apotheek of drogist. 

Meer weten over vitamines? Kijk 
dan op www.vitamine-info.nl

Jongetje verliest vinger 
op schommel
Regio - De politie kreeg 30 ju-
li een melding dat in het speel-
tuintje op de De Bazellaan in 
Haarlem een 5-jarig jongetje zijn 
vinger was verloren tijdens het 
schommelen. De kleuter was op 
nog onverklaarbare wijze met 
zijn vinger klem komen te zit-

ten waarna deze was afgerukt. 
De vinger is wel gevonden maar 
kon niet meer op de hand ge-
zet worden. Het slachtoffertje is 
voor behandeling naar een zie-
kenhuis vervoerd. De politie en 
de gemeente stellen een onder-
zoek in.


