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MOOI
Tuinenwedstrijd met De Oosteinde
‘Een klein stukje van mijn tuin’
Bennebroek - Dat Bennebroek ook heel wat ‘groene
vingers’ telt en mooie tuinen
blijkt wel uit de inzendingen
die uit het plaatsje komen.
Zoals de foto van Gerrie van
Bezu. Zoals ze zelf aangeeft
is het ‘een klein stukje van
mijn tuin’, maar wel smaakvol
op de gevoelige plaat vastgelegd. Struiken vormen de
achtergrond met daarvoor tal
van zomerbloeiers in diverse kleuren. Dat je meerdere
kleuren niet met elkaar zou
kunnen combineren is een
misverstand.
Een mooie tuin creëren gaat
niet alleen over kleur. Weten wat je poot, hoe de plant
of struik zich zal ontwikkelen en het netjes bijhouden

er van zijn voorwaarden voor
een tuin die ‘klopt’. Voeg daar
je eigen voorliefde voor bepaalde gewassen, planten en
bloemen aan toe, zie daar je
ontwerp ontstaan. Natuurlijk
ben je afhankelijk van de oppervlakte en ligging ten opzichte van de zon. Wie zich
een beetje verdiept in al deze aspecten realiseert zijn of
haar eigen groene paradijsje.
Ook zij met slechts een heel
klein oppervlak tot hun beschikking kunnen een mooi
tuintje creëren. Misschien alleen met grote terraspotten of
een kleine strook met planten, maar ook dan zorgt aandacht en onderhoud voor een
mooi resultaat. En het belangrijkste is: niet alleen het

bezitten van een tuin is fijn,
het bezig zijn er in en het inrichten ervan maken de tuinhobby zo leuk! Bent u ook
trots op uw tuin? Stuur uw
tuinfoto in: redactie@heemsteder.nl Heel de maand augustus draait de tuinenwedstrijd nog door.
De vakkundige jury van Tuincentrum De Oosteinde zal alle foto’s die zijn gepubliceerd
aandacht bekijken en uiteindelijk drie winnaars selecteren. Zij komen in aanmerking voor waardebonnen van
25, 50 of 100 euro en een
mooie bos bloemen. Daarnaast komt de Heemsteder in
alle drie de tuinen een kijkje
nemen en zal de tuinier/ster
interviewen.
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Herbert Hessels fietst voor Orange Babies
Heemstede - Orange Babies
organiseert een negendaagse fietstocht door Namibië en
Herbert Hessels, eigenaar van
Schoenenimport Arcon bv, fietst
mee.
De eerste editie van Tour Namibia vindt plaats van 28 september tot en met 7 oktober. Tour
Namibia is een sportieve reis
waarbij elke dag tussen de 60 en
80 kilometer wordt gefietst. Namibië staat, naast de nog ongerepte natuur, bekend als één van

de schoonste en veiligste landen van Afrika. Tijdens de fietstocht bezoeken de deelnemers
een aantal projecten van Orange Babies.
Orange Babies is een stichting
die als voornaamste doel heeft
zwangere vrouwen met hiv en
hun baby’s in Afrika te helpen.
Ook biedt Orange Babies steun
aan kinderen die geïnfecteerd
zijn met het virus of er direct mee
te maken hebben. Door bijvoor-

beeld medische hulp aan te bieden en weeshuizen, kraamklinieken en opvanghuizen te bouwen
waar de vrouwen en kinderen terecht kunnen.
Herbert Hessels hoorde via Nelson Schoenen over de Stichting
Orange Babies. Hij wil echt iets
doen voor de moeders en kinderen in Namibië en is inmiddels
serieus aan het trainen.
Naast een sportieve prestatie
wordt van de deelnemers aan
Tour Namibia ook een sponsor-

inspanning voor Orange Babies
gevraagd. Alle deelnemers moeten een bedrag van minimaal
5000 euro ophalen. Herbert Hessels heeft als doel om het dubbele van dit bedrag te kunnen
overmaken aan Stichting Oran-

ge Babies en is nu op zoek naar
sponsors.
Geïnteresseerden kunnen een
bedrag overmaken op rekeningnummer 400005 ten name van
H. Hessels, inzake “Tour Namibie 2012”.
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Open dagen buitenplaatsen
in Heemstede
In het kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen
zijn op 1 en 8 september enkele buitenplaatsen in Heemstede open voor publiek. Een unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken van dichtbij te bekijken. Op elke deelnemende
buitenplaats worden rondleidingen gegeven, om 11, 12, 14 en
15 uur (Bosbeek alleen om 14 en
15 uur). U kunt natuurlijk ook op
eigen gelegenheid rondlopen.
Deze dagen worden georganiseerd door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, de

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

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

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

Buitenplaats
Bosbeek
Tot 1784 waren Bosbeek
en Groenendaal twee afzonderlijke buitenplaatsen.
Van 1784 tot 1913 waren ze in één hand, en in
1913 werd Groenendaal
verkocht aan de gemeente Heemstede. Het hoofdgebouw van Bosbeek is
18de-eeuws en het interieur is in gave staat. Vanaf 1784 is getracht de tuinen van Bosbeek en Groenendaal tot één geheel te
vormen, wat op sommige
plekken nog zichtbaar is.
In Bosbeek is thans een
zorginstelling gevestigd.

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

Het spoor van toen

Heemstede - In mei 1958 zag de stationshal er nog zo uit als op de foto. Met ingangscontrole, vanaf het oosten gezien.
Links de verkoop van AKO in kleine kiosk
met daarachter de damestoiletten. Eind
1967 was de ingangscontrole al gesloopt
en de in augustus 1963 gestarte bloemenverkoop had op diverse plaatsen in
hal plaatsgehad maar was vanaf die periode tussen de trappen te vinden. In 1985
volgde een flinke verbouwing van de stationshal. De voormalige AKO-ruimte (links)
is destijds uitgebroken en tot bloemenverkoop omgetoverd. De damestoiletten verdwenen ook. Aan de oostzijde is slechts
1 WC te vinden evenals de opslag voor
de AKO. De westkant heeft ook een nieuwe bestemming ondergaan. De AKO verhuisde naar de westkant en kreeg de ingang ongeveer identiek aan de bloemenverkoop. Met de verkoop van bloemen aan
de oostzijde worden ook bloemen buiten
tegen muur geplaatst. De hal krijgt zwarte
kuipstoeltjes in het midden (gesloopt/verplaatst naar de trappen in het najaar van
1997) en heeft diverse kleuren en vormen
gehad in de loop der jaren.
In het voorjaar van 1999 vond wederom
een grote verbouwing plaats. De fraaie gebroken ‘kwartsietmuren’ zijn gesloopt aan
beide zijden. De AKO aan de westzijde
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Dinsdag voor 12.00 uur
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Bladmanager/redactie:
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Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde Gemeente Bennebroek aan
de Binnenweg 67 is ds. A. Verwij
uit Lisse zondag 12 augustus om
10.00 uur de voorganger.
Woensdag 22 augustus is er om
19.30 uur weer een zomerzangavond.

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725

Burgerlijke
Stand
Heemstede
breidde uit en aan oostzijde volgde een totale verbouwing van de bloemenverkoop; die
werd uitgebreid tot ver buiten het stationsgebouw en opende op 5 april 1999. De hal
bevat nog wel steeds originele vloertegels
maar de betegeling van wanden en trappenhuizen zijn typisch jaren 80.
Met dank aan T. Scheelings sr/jr voor informatie. De foto is afkomstig uit Het Utrechts
Archief/HUA. Vragen over deze rubriek?
Mail naar: info@stationheemstedeaerdenhout.nl. Meer informatie, zie www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

(van 25 juli t/m 1 augustus 2012)

Huwelijken:
P.H. Leuven & S.P. Pieschel
D. van Schie & C.J. Klerk
Geboorten:
Sem P.N. van der Bent zoon
van Menno van der Bent &
Danielle de Hollander
Hanneke A. Overkamp dochter van Gert J. Overkamp &
Klasina G.A. Woltjer

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens
worden niet volledig in de krant
gepubliceerd; wél naam en woonplaats. Anoniem ingezonden brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt
het recht om brieven in te korten
of niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl

pagina 4

8 augustus 2012

Zomer in Heemstede

INGEZONDEN

Snoeien in het broedseizoen
Heemstede - Toegegeven: het strand is dichtbij als je in Heemstede woont, maar wie de massa wil ontwijken bij mooi weer kan ook voor nog dichterbij huis kiezen. Bijvoorbeeld het Spaarne of de Ringvaart. Wandelen langs het water kan bijvoorbeeld via het wandelpad van het Oude
Slot naar Hageveld. Via de tuin van het Slot loopt u zo naar de Ringvaart waar op zomerse dagen zoveel te zien is. Boten, groot en klein, tuffen ontspannen langs. Als u de weg vervolgt onder
de Provinciale weg door richting het nieuwe park Meermond houdt u het water aan de rechterkant. Via het pontje (zelf bedienen) komt u in het groene gebied en buigt u naar links langs het
Spaarne. Als u het speelpark Meermond letterlijk en figuurlijk links laat liggen wandelt u door de
weilanden met visrijke slootjes zó richting het bos van Hageveld. Heerlijk om op deze manier een
vrije middag ontspannen door te brengen. Wie niet van drukte houdt zoekt iets anders en u vindt
dat echt wel in Heemstede en omgeving. Meer tips?
Stuur eventueel foto en tip voor ‘dichtbij huis’ naar de redactie: redactie@heemsteder.nl.

Heemstede - Vorige week is de
gemeente Heemstede weer druk
bezig geweest met het drastisch
snoeien van bomen aan de openbare weg. Dit tot groot verdriet
van het houtduiven echtpaar, dat
een nest heeft in een van de lindebomen aan de Heemsteedse
Dreef. Nadat de gemeente langs
was geweest zijn deze houtdui-

ven vertrokken omdat hun nest
geen bescherming meer had nadat de takken bij hun nest waren
afgezaagd. De gemeente mag in
het broedseizoen niet snoeien en
zagen en zijn daarmee mijns inziens in overtreding.
Familie Meddens
Heemsteedse Dreef

Monumentendag in de
Oude Meelfabriek
BMW in de brand in de Beethovenlaan
Heemstede - Een geparkeerde BMW aan de Beethovenlaan
in Heemstede is in de nacht van
zondag op maandag in de brand
gevlogen. Het vuur werd rond
half drie ontdekt waarop direct
de brandweer is gealarmeerd.
De brandweer heeft het vuur geblust. Het is nog onduidelijk wat
de oorzaak is geweest.
De Forensische Opsporing van
de politie zal de wagen later onderzoeken om de mogelijke oorzaak te achterhalen. (foto: Michel van Bergen)

Heemstede - Op de Open Monumentendag van 8 september aanstaande zal ook de Oude Meelfabriek in Heemstede
zijn deuren weer openstellen. De
voortgang van de restauratie van
dit industrieel monument is te
bewonderen.
In de ateliers zijn kunstenaars
aan het werk en/of bieden activiteiten aan. Er zijn demonstratie(lessen) ‘Tekenen naar de werkelijkheid’, ‘Sieraden emailleren’ en
‘diverse acryltechnieken’.
In de open ruimtes van de Oude
Meelfabriek is een tentoonstelling van kunstwerken. De werken zijn te koop of te huur.
In de zeer fraai gerestaureerde
molen zijn tentoonstellingen met
een knipoog naar de thematiek
van de Open Monumentendagen ‘Groen van toen’.
Openingstijden 8 september van

11 uur tot 17 uur. Adres: Glipperweg 94, 2104 AM Heemstede.
Nadere informatie: gonnynierman@planet.nl of 06-22211529.
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RCH maakt
competitie
onnodig
spannend

INGEZONDEN
‘De Glip’ Niemandsland?
Heemstede - Ik ben blij dat ik medestander heb, vooral wat betreft de
ontoegankelijkheid van wijk ‘De Glip’. De busverbinding is echt slecht,
de stoepen verwaarloosd. Meneer Zonderop, u begrijpt het dus: de gemeente komt langs, noteren wat maar vervolgens gebeurt er niets. Niet
alleen rollators, maar ook kinderwagens en mensen die slecht ter been
zijn, zijn hun leven niet zeker.
Aan de anonieme schrijver (m/v) wil ik zeggen dat mijn bedoeling zeker niet is om aan het ‘wilde’ natuurschoon afbraak te doen. Ook ik
geniet van de ganzen en de ooievaars.... het was maar een voorbeeld.
Veel geld uitgeven voor de ‘molen’, maar weinig tot niets aan voorzieningen. Ik weet zeker dat op kleinschalig vlak er elders wel iets gecreeerd kan worden. Misschien kunnen we ons verenigen!!
M. Picavet - Heemstede

Open brief aan het
college van Heemstede
Geacht bestuur,
Wij willen u uitleggen waarom we de uitnodiging tot deelname aan de
begeleidingscommissie Manpadsaangebied af slaan. Omdat de uitnodiging óók in de krant stond, maken we er een openbare brief van.
Wij hadden graag plaats genomen in een begeleidingscommissie om
de oude doelstelling ‘van landbouwgrond natuur maken’ te realiseren. Maar aan de doelstelling is in stilte gewerkt. Waarom heeft u dan
niet met een brede begeleidingscommissie aangepakt? Nu moeten we
maar aannemen dat deze doelstelling niet haalbaar is.
De nieuwe doelstelling ‘natuur realiseren met het geld wat vrij komt
door in de zuidwesthoek woningen te bouwen in de duurdere categorie’ is tot onze teleurstelling door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Immers:
1. Behoud het dorpskarakter is al jaren het motto bij de meerderheid
in de raad en steunt op een groot draagvlak bij de bevolking. Maar het
bouwen van een luxe woonwijkje achter de landelijke lintbebouwing
van de Manpadslaan staat haaks op dit uitgangspunt. Daarmee is het
dorpse karakter ook in deze hoek weg.
2. Een woonwijk in de zuidwesthoek ligt geïsoleerd en ver van voorzieningen en noodzaakt de bewoners tot veel autogebruik over een weggetje dat daar absoluut niet geschikt voor is.
3. Er is geen behoefte aan luxe woningen en appartementen. Op dit
moment staan meer dan 200 woningen boven de 500.000 euro alleen
al in Heemstede te koop (bron: Funda). Niemand verwacht een toenemende vraag in de komende jaren in deze categorie. Het is jammer
dat de vorige wethouder kansen heeft laten lopen. Het is voor ons ook
niet te begrijpen dat Heemstede zelf geen euro, ja géén euro!, aan het
gebied wil besteden.
Wij wachten op betere tijden.
De doelstelling van de projectgroep vinden wij ongewenst en om die
reden zien wij af van deelname aan de begeleidingscommissie. Gezien
de slechte woningmarkt verwachten wij, gelukkig in dit geval, dat het
project op niets uit loopt. Een uitnodiging met de oorspronkelijke doelstelling zien wij t.z.t. graag tegemoet. Ook namens enige bewoners uit
de Rivierenbuurt die niet op vakantie zijn.
G. van Drie, Heemstede

Slachtoffer babbeltruc
Regio - In Haarlem is wederom een inwoonster slachtoffer
geworden van een babbeltruc.
Een man belde vrijdag aan bij
de vrouw en vroeg of hij gebruik
mocht maken van een telefoonboek. Intussen bleek een tweede man ook de woning binnengekomen te zijn en in een ongezien moment wisten zij de pinpas
van de vrouw te stelen. Even la-

ter belde een van de mannen op
en wilde hij de pincode van de
vrouw weten; dit heeft de vrouw
natuurlijk niet gegeven. De politie verzoekt mensen alert te zijn
voor dit soort nare babbeltrucs
en niet voor iedereen de deur
open te doen. Ook nooit aan
mensen uw pincode afgeven,
ook al doen ze zich voor alsof zij
van uw bank zijn.

Yvonne Weijers treedt
op tijdens Haarlem Jazz
Heemstede - Haarlem Jazz and
more is dit jaar van 16 tot 18 augustus. Korter dan andere jaren,
maar gelukkig gaat is het er gewoon weer.
De eerste dag (donderdag 16
augustus) treedt zangeres Yvonne Weijers op met haar Latin &
Jazz band in Jazzklup van Bei-

num (naast de Philharmonie).
Met Pieter van Santen op piano,
Jacko Schoonderwoerd op contrabas en Ruud Eeuwen speelt
saxofoon.
Het optreden is van 21.00 tot
00.00 uur.
Meer weten? www.yvonneweijers.nl

Als u ouder bent en
graag fit wil blijven
Heemstede - Als het lichaam
ouder wordt kan het zijn dat het
lichaam stijver wordt, strammer
aanvoelt of dat bewegen zelfs
pijn gaat doen. De methode van
LaRiva blijkt voor veel ouderen
zeer geschikt te zijn.
Samen met de cliënte wordt gekeken naar de mogelijkheden.
Doordat de bewegingstherapie
in de warmte wordt uitgevoerd,
en liggend, is het zeer comfortabel bewegen en voelt dat aangenaam. De warmte zorgt ervoor
dat de spieren warm en soepel worden waardoor de kans
op pijn of blessures veel kleiner wordt. Dit maakt de therapie ook zeer geschikt voor ouderen met reumatische- of artrose
klachten.
De Ozonzuurstoftherapie werkt
ontspannend maar dat niet alleen; het zorgt ervoor dat het lichaam meer zuurstof opneemt

waardoor de organen beter gaan
werken en men zich fitter voelt.
Tevens gaat de ozon ook schimmels en infecties tegen waardoor men minder vatbaar wordt
voor schimmels en infecties.
Desgewenst neemt LaRiva ook
de eetgewoonten van de cliënte onder de loep. Er wordt gekeken naar de dagindeling en naar
de variatie. Over het algemeen
werkt dat verfrissend en inspirerend. Gezond eten, gevarieerd
eten en regelmatig eten ondersteunen ook het lichamelijk en
geestelijk welzijn.
Voor meer informatie of voor het
maken van een afspraak: LaRiva,
Raadhuisstraat 27, Heemstede.
Open: maandag tot en met donderdag 9-20.30, vrijdag 9-16.30,
zaterdag 9-13 uur. Telefoon: 0235474419.

Heemstede - Voor de neutrale honkballiefhebber is het natuurlijk prachtig als de koploper
iets van zijn ruime voorsprong
moet afstaan aan een directe
concurrent. Maar voor de meegereisde supporters van RCHPinguïns werd het in Dordrecht
een deceptie dat hun favorieten
het beste van het spel hadden
en toch met lege handen bleven. Maar de Racing heeft nog
alles in eigen hand, ook al zal
het kampioensfeest tot de laatste dag van de competitie moeten wachten.
RCH sloeg er vrolijk op los, daar
op het veld van de Hawks. En
het regende dan ook scoringskansen, maar runs ho maar. Elke stootslag mislukte en maar
liefst 4 x werd de bal in de dubbel geslagen, waardoor RCH na
7 innings 7 honkslagen had genoteerd tegen de Hawks slechts
1. Maar de Dordtenaren leidden op dat moment wel met 1-0
en dat was bijzonder zuur voor
startend werper Oscar Meuris,
die een uitstekende wedstrijd
stond te gooien, maar moest ervaren dat de Hawks het wapen
van de stootslag akelig goed onder de knie hadden. In de 3e inning kwam Berry van Donselaar
door 4 wijd op het 1e en door
een OSS op het 2e honk. Daarna werd 2 x achtereen getracht
de nul op het verste honk te maken in plaats van op 1, maar zonder succes en met de 1-0 voor
de Hawks als resultaat.
In de 7e inning nam Marcel Timmer de heuvel over van Oscar
Meuris, die zijn maximale aantal worpen had bereikt. Marcel
begon goed met 3 snelle nullen, maar in de 8e Dordtse slagbeurt sloeg de vlam in de pan.
Na 5 honkslagen, een opzettelijke 4 wijd en de enige veldfout
stond het 4-0 en mocht Ewout
Bos uit de inning zien te komen.
Dat lukte, maar niet eerder dan
nadat de stand inmiddels tot 7-0
was opgelopen.
Pas toen kwam RCH los. Startend werper Kevin Noordzij begon met geraakt werper op Reggie Valpoort, die het 2e honk bereikte door een infield hit van
Mick van Vliet, 3 door een velderskeus voor Tim Vermij en de
thuisplaat op een honkslag van
Victor Draijer, waarmee ook Tim
Vermij binnen werd gebracht. Bij
2 nullen en volle honken maakte Noordzij plaats voor Ronald
de Bont. Die werd getrakteerd
op een 2- honkslag van Ferd van
Stekelenburg, waarop maar liefst
3 x gescoord werd: 7-5. En toen
ook nog Giovanni Valmont zichzelf met een hit op 1 en Ferd op
3 bracht veerde de aanhang van
RCH weer op, maar een vang
8 voor Reggie Valpoort zorgde
voor extase, bij de aanhang van
de Hawks wel te verstaan.
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Heemsteedse Jan Smit
fans naar miniconcert
Heemstede - Voor de ‘meet &
greet’ met zanger Jan Smit meldden diverse Heemsteder-lezers
zich aan. Alleen een mailtje naar
de redactie was voldoende als je
kosteloos bij het optreden van
Jan Smit wilde zijn. Vorige week
publiceerde de Heemsteder over
de actie en die sloeg behoorlijk aan. Tien gelukkigen kunnen
met een vriend(in) donderdagavond aanstaande naar Claus
Event Center in Hoofddorp. Daar

treedt Jan op, signeert zijn nieuwe album ‘Vrienden’ en gaat met
fans op de foto. Natuurlijk zal
hij ook een paar nummers van
de nieuwe CD ten gehore brengen. De avond start vanaf 19.00
uur en winnaars uit Heemstede
en omgeving hebben begin deze
week al bericht ontvangen van
de organisatie van deze ‘meet &
greet’. De Heemsteder wenst de
gelukkige winnaars een plezierige avond!

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Foto´s kunnen niet
worden geplaatst.
Duel

Nog plaatsen beschikbaar

Brocantemarkt Jan van
Goyen op 16 september

Actie SNS Bank
Heemstede - Afgelopen juni
heeft de SNS Bank een nieuwe winkel geopend aan de
Binnenweg in Heemstede. Dat
is niet alleen gevierd met een
feestelijke opening en een donatie aan de Hartekamp Groep.
Klanten uit de regio Heemstede, Zandvoort, Vogelenzang, Bentveld, Aerdenhout en
Haarlem-Zuid maakten namelijk ook kans op mooie prijzen
waaronder een goedgevulde
spaarrekening.
Op 3 augustus werd door directeur Minze Zwerver een

Heemstede - de Brocante- en
Antiekmarkt in de winkelstraat
Jan van Goyen is bezig een begrip te worden In het afgelopen
jaar werd deze markt voor de
vijfde keer georganiseerd en het
wordt ieder jaar drukker.
Er is een ruim aanbod van leuke meubels, gestoffeerde stoelen, serviezen, linnengoed, zilver,
badkameraccessoires, haardattributen, glaswerk en nog veel
meer. Het is dan ook zeker de

moeite waard een bezoekje aan
deze markt te brengen. Naast
de kramen is er gedurende een
groot deel van de dag live muziek te horen.
In 2012 zal de Brocantemarkt
gehouden worden op 16 september.
Wilt u nog meedoen? Er zijn nog
plaatsen beschikbaar. Stuur een
mailtje naar brocante@janvangoyenstraat.nl met uw gegevens
en u hoort van de organisatoren.

cheque ter waarde van 250 euro uitgereikt aan de gelukkige
winnaar en dat is de heer N.
van Leeuwen uit Heemstede.
Al 20 jaar trouwe klant bij de
SNS Bank en eigenaar van Lions Digital Print aan de Herenweg in Heemstede.

wordt eenzaamheid verslagen
of trekt zij juist ten strijde:
zodat ik mij wederom
met een dode mus
mag verblijden?
Anoniem

EHBO-cursus

Wat Van Leeuwen precies met
het bedrag gaat doen daar
gaat hij nog even over nadenken. Maar hij zal er zeker een
leuke bestemming voor verzinnen!

Patroonsfeest Parochie Onze
Lieve Vrouw Hemelvaart
Heemstede - Op zondag 19 augustus wordt het patroonsfeest
gevierd van OLVH-kerk aan het
Valkerburgerplein in Heemstede,
die dit jaar 85 jaar bestaat. Om
10.30 uur is de feestelijke Eucharistieviering, opgeluisterd door
het gemengd dames- en herenkoor onder leiding van dirigent
Aat Broersen.
Aansluitend is er gelegenheid
om elkaar onder het genot van
koffie en thee, bij goed weer op
het kerkplein, te ontmoeten. Traditiegetrouw worden hierbij door
de kerkgangers zelfgemaakte
taarten en koeken geserveerd.
Iedereen is van harte welkom!
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart is
het grootste Maria-feest van het
jaar. Op dit feest gedenkt men

Na de stilte der dagen
van een enkel verleden
kruisten hart en reden
vermaledijd
de degens

dat de maagd Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van
haar leven, door God in de hemel
werd opgenomen met ziel en lichaam.

Vijver, what’ s in a name?
Heemstede - Een grappige reactie van Marjan Vijver naar de
Heemsteder, die vorige week de
tuin van deze Heemsteedse op
de voorpagina plaatste. Onder
de term ‘What’s in a name’ verhaalde de redactie over de tuin
van de familie Vijver waar geen
vijver te vinden is.
Althans, dat nam de redactie zo-

maar aan…! Dat was een foute
aanname, naar nu blijkt.
Marjan Vijver in haar mailtje:
“Wat leuk dat u mijn foto gepubliceerd heeft maar een klein detail: wij heten Vijver en we hébben een vijver. Ik heb een foto
gemaakt vanuit ons achtertuintje zodat de vijver zichtbaar is!”

Heemstede - Uit onderzoek
door de researchredactie van
RTL Nieuws blijkt dat in Heemstede ambulances in 1,8 procent
procent van de gevallen te laat
komen bij levensbedreigende situaties. In Haarlem is dit percentage 2,7 procent. Het zou niet
reëel zijn om in elke gemeente in Nederland een ambulance
te plaatsen. Dat zou te kostbaar
zijn en daar zou te weinig werk
voor zijn.
Gelukkig is er een oplossing.
U kunt zelf een helpende hand
toesteken. De cursus van de afdeling Heemstede van de Koninklijke EHBO leert u daadwerkelijk eerste hulp te verlenen. Na
de cursus vraagt u zich niet meer
af wat u kunt doen, maar bent u
in staat aan de slag te gaan.
Op donderdag 18 oktober start
de cursus weer. Voor informatie
of aanmelding voor deze of andere cursussen kunt u terecht
bij Karla Groen, tel:023-5362482
of stuur een e-mail naar karlagroen@planet.nl.

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 12 augustus is mw.ds. Anne Kooi uit Brussel de voorganger in de dienst in
de Oude Kerk op het Wilhelminaplein, die begint om 10 uur.
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Nog 3 weken te gaan

Nazomerfeest belooft
een succes te worden
Heemstede - Op 31 augustus en 1 september wordt het
Wilhelminaplein omgetoverd
tot een plein waar jong en
oud kan genieten van muziek.
Kees Heger en René Brouwer
van het café de Eerste Aanleg
nemen dit jaar wederom het
initiatief voor dit evenement.
Het is niet alleen zien en gezien worden maar ook de
ambiance en het programma
zal voor voldoende aantrekkingskracht zorgen.
Nog net voordat de scholen
weer beginnen kan de vakantieperiode voor velen op
een vrolijke en muzikale wijze
worden afgesloten. “Wij willen dit organiseren om, naast
grote broer Haarlem, ook hier
lokaal de mensen eens een
echt Heemsteeds feest te geven. Het moet kleinschalig
blijven en de optredens wor-

den verzorgd door lokale helden die hun sporen hebben
verdiend”, zegt Kees.
Een uitzondering op deze regel zijn de Amazing Stroopwafels uit Rotterdam. Deze
groep met 20 albums en 42
singels op hun naam timmert
al 33 jaar aan de weg. Twee
ondernemers uit Heemstede hebben de komst van de
Amazing Stroopwafels op zaterdag 1 september mogelijk
gemaakt. Voor de kinderen
is er een clown aan het begin van het middagprogramma en speelt de vermaarde
Ruud Jansen Band op zaterdagavond. Coverband Faem
speelt op vrijdagavond en Mo
and the Magic is vanaf 17:00
uur te horen. Tussen de live
optredens door is er muziek
van verschillende DJ’s waaronder DJ Bert Koster.

Het natje en het droogje
wordt niet vergeten en door
een systeem waarbij er met
muntjes kan worden betaald
is de bediening snel. Verschillende Heemsteedse bedrijven
treden op als sponsor van dit
evenement. “Het is niet de
bedoeling dat wij geld verdienen tijdens deze twee dagen’’,
zegt René. ‘‘Wij moeten uit de
kosten komen en als er dan
geld overblijft, en dat hopen
wij natuurlijk, dan gaat het
geld naar de Stichting ZZZ
(Stichting Zorg Zonder Zorgen). Deze stichting stelt zich
ten doel ouders van ernstig
zieke kinderen structureel
bij te staan, zodat de ouders
zonder zorgen bij hun kind
kunnen zijn”. Het is alleen al
daarom te hopen dat het, net
als het afgelopen jaar, weer
een groot succes wordt. De
twee organisatoren en een
grote groep vrijwilligers staan
op voorhand al garant voor
twee daverende muziekdagen. Voor meer informatie zie
www.heemstedelive.nl en de
nadere mededelingen in de
Heemsteder.

Katty is in Casamance, Senegal
door een granaatscherf op 8-jarige leeftijd haar been verloren.
Zij loopt dagelijks 10 kilometer
heen en 10 kilometer terug naar
haar werk en echt niet over asfaltwegen maar door een grote zandbak met kuilen en andere obstakels. Zij zorgt voor haar
8-jarige dochter en nog 3 kinderen van haar broer en zus. Haar
man is overleden. Hoeveel kan
een mens hebben….
Oud-Bennebroeker Hans van
der Staay, (ook de bedenker en
oprichter van de strandrups), nu
3 jaar woonachtig in Gambia,
werd getroffen door haar sterke
doorzettingsvermogen en haar
vechtlust.
Zijn Gambiaanse stichting New
Vision Gambia CBO heeft in samenwerking met de Nederlandse stichting Nice 2 be Nice 4
Gambia het voor elkaar gekregen dat zij een gratis prothese
krijgt aangemeten door Orthopedietechniek Noppe te Noordwijkerhout.

Na 20 jaar eindelijk
zicht op een prothese
Regio - Katty Jatta, een jonge
Gambiaanse vrouw van 29 jaar
is zaterdagochtend op Schiphol aangekomen. Vanuit pure armoede naar een land vol luxe.
De meeste gezinnen in Gambia
zijn blij met een maaltijd per dag
en dan bestaat deze vaak ook

nog uit alleen maar een bordje rijst. Als je dan in je gastgezin een overvolle ijskast aantreft,
een bed, een toilet, een badkamer en verder alle dingen die wij
normaal vinden.
Een cultuurshock, maar niet voor
niets.

Afgelopen maandag heeft ze
haar eerste onderzoek gehad,
haar prothese is aangemeten en
in de loop van de week moet er
gepast worden. Daarna volgt er
nog een lange weg van revalidatie, maar men denkt, gezien haar
positieve instelling en haar optimistische kijk op het leven, dat
dit geen enkel probleem zal zijn.
Hans van der Staay en Anneke
Assendelft van de stichting Nice 2 to Nice 4 Gambia willen alle sponsors heel hartelijk bedanken, zonder hen was dit nooit
gelukt.
Speciaal haar gastvrouw in
Noordwijkerhout,
Ineke
de
Groot, die haar geheel belangeloos een thuis geeft tijdens haar
verblijf in Nederland. (zie foto)

Zomeravond-voordeel
bij DA Drogist
Heemstede - Donderdag en
vrijdag (9 en 10 augustus) heeft
DA Drogist van der Schuit wederom twee koopavonden met
zomerse voordelen. Tussen 18.00
en 21.00 uur krijgen de klanten
naast de hele scherpe acties uit
de folder ook 20 procent korting
op de rest van het assortiment.

Dus voor iedereen die nog op
vakantie gaat, thuis blijft of net
terug is……grijp uw kans bij uw
DA Drogist met deze flinke korting!
Nog een nieuwtje, vanaf deze
week kunnen klanten weer ouderwets hun flesjes eau de cologne laten vullen per milliliter.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Cremeren
Geschiedenis
In de vorige rubriek gaf ik
informatie over ‘begraven’.
Deze keer gaat het over cremeren.
Eerst een stukje geschiedenis. De begrafeniswet van
1869 maakte een einde aan
begraven in kerken. Vooral de
hygiëne speelde hierin een
rol. Over lijkverbranding werd
toen wel gesproken, maar
daar bleef het bij. Echter in
1875 is de ‘Vereeniging voor
Lijkverbranding
opgericht’.
Gevestigd in Den Haag en
in de volksmond de ‘Facultatieve’ genoemd. Zij hebben
Crematorium Westerveld laten bouwen als eerste crematorium in Nederland.
Cremeren is in Nederland
nog niet zo lang echt toegestaan. In 1913 werd Crematorium Westerveld geopend,
maar het duurde tot april
1914 tot de eerste verbranding plaatsvond. Cremeren
werd gedoogd tot 1959.
Vanaf dat jaar was cremeren
geen strafbaar feit meer. En in
september 1968 werd cremeren geheel gelijk gesteld met
begraven. Intussen verkondigde het Vaticaan dat het
geen overwegende bezwaren
meer had.
Nu kiest in onze regio iets
meer dan de helft van de
mensen voor een crematie.
De crematie
Wat gebeurt er bij een crematie? Wordt iemand dezelfde dag nog gecremeerd?
Worden sieraden afgenomen
voor iemand in de oven gaat?
Gaat iemand in de kist de
oven in? En met hoeveel tegelijk?
Allemaal vragen die we in
ons werk tegen komen. De

antwoorden vindt u hier.
Na de afscheidsbijeenkomst
in de aula gaat de overledene
naar de oven. Direct na de
bijeenkomst of korte tijd erna
zal deze in de oven geschoven worden. In de kist. Eén
overledene tegelijk. Met een
steentje met een nummer,
dat steeds bij de as blijft. Van
een kist met koperen grepen
worden deze eraf gehaald
voordat deze de oven in gaat.
Als de kist de oven in is geschoven vat deze direct vlam.
De verbranding duurt, afhankelijk van de houtsoort van
de kist, een uur tot anderhalf
uur. Daarna wordt de as uit
de oven gehaald. Heel zorgvuldig worden de laatste asresten met een grote schraper van de vloer gehaald. De
as wordt fijner gemaakt in
een cremulator, waarna de as
in een asbus wordt gedaan.
Deze wordt met hetzelfde
nummer als op het steentje
staat dicht gesoldeerd. Vanaf
dit moment blijft de as een
maand in het crematorium.
Na die maand kunt u over de
as beschikken.
Goud en zilver worden uit
de as gezeefd. Eén maal per
jaar worden goud en zilver
landelijk verzameld en de
opbrengst is bestemd voor
een goed doel in Nederland.
Kunstheupen en andere metalen uit het lichaam worden
gerecycled.

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Dienst in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in gebouw De Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt pastor Mariëlle Roosen-van der Lans zondag 12 augustus de viering
om 15.00 uur. U vindt De Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.
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Koortocht Sint Bavo
Kathedraal-Haarlem

EK Zandsculpturen in
Zandvoort aan Zee
Regio - Van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 31 augustus zullen 9 zandsculpturen worden gebouwd op de volgende locaties in Zandvoort: het
Badhuisplein, het Favaugeplein,
het Gasthuisplein, het Kerkplein
en het Raadhuisplein. Het gaat
hier om het Europees Kampioenschap Zandsculpturen Bouwen en het thema van de zandsculpturen is “Sagen en Legenden” (uit het land van de kunstenaar). De kunstenaars komen
uit Nederland, Engeland, Ierland,
Spanje, Portugal,Tsjechië, Rusland, Oekraïne.
Van maandag 20 augustus tot en
met vrijdag 24 augustus worden
materialen en zand aangevoerd

ontwerp en bouw aan het hoogkoor extra aandacht besteed. Dit
is zeker ook bij de St. Bavo het
geval, en te merken aan de vaak
kleine details die in het voorbijgaan gemakkelijk over het hoofd
worden gezien.
De rondleiding begint om 13:30
en duurt ongeveer een half
uur. Bij grote interesse zullen
er meerdere tochten gehouden
worden. Het adres is Leidsevaart
146, Haarlem, ingang Bottemanneplein (torens). De entreeprijs
bedraagt 5 euro. Deelname alleen mogelijk na aanmelding via
vrienden@rkbavo.nl onder vermelding van ‘koortocht’.

en zal men met behulp van een
kraan de sculptuur “compacten”
tot een hoogte van circa 3,5 meter. Op het Badhuisplein wordt
tevens een demosculptuur gebouwd met een hoogte tot wel 5
meter. Op 31 augustus wordt de
bouw van de sculptuur afgerond.
Dan wordt het EK Zandsculpturenfestival 2012 feestelijk geopend door wethouder Toerisme
en Economische Zaken Belinda
Goransson.
Dan wordt ook de winnaar van
het Europees Kampioenschap
bekend gemaakt. Dit zal om
16.30 uur plaatsvinden ter hoogte van het Gasthuisplein en het
Zandvoorts museum. (foto: Rob
Bossink)

Themawandeling:
Van Bavo tot Bavo
Regio - In Haarlem zijn de twee
grootste kerken beide vernoemd
naar de patroonheilige van de
stad, Bavo. Dit leidt nog wel eens
tot verwarring en daarom wordt
in de volksmond nog wel eens
gesproken over de ‘oude Baaf’
voor de kerk op de Grote Markt
en de ‘nieuwe Baaf’ voor de kathedraal aan de Leidsevaart.
Op vrijdag 10 augustus zal de
VVV-stadsgids Lard van der Pal
u meer vertellen over de Heilige
Bavo, over de reden dat de stad
twee Bavokerken bezit en over
de architectuur van deze twee
en ook andere kerken zoals de
Nieuwe Kerk in Haarlem.
Dit alles tijdens een anderhalf
uur durende wandeling die om
14.00 uur begint bij het VVV-informatiekantoor aan het Verwulft
11 (t.o. V&D) en die eindigt bij de
Kathedrale Basiliek St. Bavo aan
de Leidsevaart.
Wilt u meer weten over de geschiedenis van de stad, haar
grootste kerken, de gebruikte stijlen en bijzondere details
(waarom zijn er geen beelden
aan de buitenkant van de oude
Baaf te vinden?) dan kunt u zich
aanmelden voor deze wandeling.
Er kunnen maximaal 20 personen mee met deze tocht door

Regio - Op zondag 19 augustus
kunnen liefhebbers mee met een
speciale rondleiding rond het
hoogkoor van de kathedrale basiliek St. Bavo aan de Leidsevaart
in Haarlem.
Ondanks de omvangrijke restauratie is het hoogkoor van dit op
een na grootste kerkgebouw van
Nederland nog altijd goed toegankelijk en zichtbaar. De rondleiding zal langs, en deels over,
het bischoppelijke hoogkoor verschillende onderdelen behandelen. Het betreft hier voornamelijk, de voor deze kathedraal zo
belangrijke, kerkelijke symboliek. Doorgaans wordt bij het

Haarlem, reserveren is gewenst.
De kosten bedragen 7,50 per
persoon, inclusief een voucher
voor een kop koffie/thee/ cappuccino.
Reserveren: VVV-Informatiekantoor, Verwulft 11, 2011 GJ Haarlem, telefonisch via
0900-6161600 (0,50 p/m) of
per e-mail via reserveringen@
vvvhaarlem.nl.
Een overzicht van de komende
themawandelingen is ook verkrijgbaar bij het VVV-informatiekantoor en terug te vinden op de
website www.haarlem.nl.

Heemstede - Elke maand
is er op zaterdagavond van
19.00-21.00 uur bij Casca in
de jongerenruimte Plexat,
Herenweg 96, Heemstede
een disco voor jongens en
meisjes van 6 tot 10 jaar. Elke keer met een ander thema.
De kinderen mogen dan verkleed komen (maar het hoeft
niet) en natuurlijk is de zaal
versierd.
De kids dansen, rennen en
springen, er zijn danswedstrijdjes en limbodansen,
een zakje snoepjes, limonade en de leukste liedjes van
het moment. Dat maakt het
de leukste kinderdisco die je
je kunt voorstellen! Een echte
DJ staat aan de draaitafel en
de discoverlichting maakt het
helemaal af. Ouders mogen
in het begin van de avond
even mee naar binnen, maar
gaan daarna weg. Zij kunnen in de foyer van Luifel een
kopje koffie drinken of even
naar huis gaan.
Alle disco-bezoekertjes krijgen een kaartje. Hiermee
kunnen zij twee keer een bekertje limonade halen en 1
keer een zakje snoep. Op dit
kaartje komt ook het thuistelefoonnummer en hun naam
te staan, mocht er wat zijn
dan kunnen de jeugdwerkers
het thuisfront altijd bereiken.
De eerstvolgende kinderdisco
is op zaterdag 15 september
met als thema ‘Sprookjes’!

Dienst in
Het Trefpunt

BeachGolf Challenge
Regio - Zondag 2 september
2012 wordt op het Zandvoortse strand de BeachGolf Challenge 2012 georganiseerd. Dit
evenement is een initiatief van
GOLFFF (GOLF-For-Fun). Deze
voor slechts één dag uitgezette, 18-holes golfsafari wordt gespeeld op het brede strand tussen Zandvoort-Zuid en Langevelderslag.
Het belooft volgens de organisatoren een spectaculair sportief anders-dan-anders golfeve-

nement te worden, waarbij bovenal het plezier, maar zeker ook
de uitzonderlijke ‘out-of-thecourse’ locatie en de ultieme uitdaging centraal staan. Het aantal deelnemers is gelimiteerd,
dus nu al (voor)aanmelden is
slim. Nadere info en aanmelden:
www.GOLFFF.nl.

Tentoonstelling ‘In en om Haarlem’
Regio - Tot en met 15 september is de expositie ‘In en
om Haarlem’ van Jacqueline Emmens te zien in Bibliotheek Noord, Planetenlaan 170
te Haarlem. De tentoonstelling
is gratis te bezichtigen tijdens
openingsuren van de Bibliotheek.
Jacqueline Emmens probeert in
haar werk een sfeer van duistere
romantiek en melancholie weer

Kinderdisco

te geven. Die sfeer creëert zij
door haar onderwerpskeuze en
kleurgebruik. Voor de tentoonstelling ‘In en om Haarlem’ toont
zij werken met acryl op doek en
gouache op papier.
Naast haar vrije werk schildert
Jacqueline portretten in opdracht en geeft zij les in expressief schilderen.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 12
augustus ds. J. Hulzebosch uit
Alphen aan de Rijn de viering
om 10.00 uur. Er is crêche voor
de kleintjes.

Dienst in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve
leidt pastor Mariëlle Roosen-van
der Lans zondag 12 augustus de
viering om 15.00 uur. U vindt De
Rank aan de Spieringweg 101 in
Cruquius.

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 12 augustus
is pastor mw. A. Hoekman om
10.00 uur voorganger tijdens de
dienst in het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het Exoduskoor
uit Hillegom. Het is een avondmaalviering.
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kinderen van 8 tot en met
12 jaar in Bibliotheek Heemstede, 10.00-12.00 uur. Reserveren: 023-5115300. Informatie: www.bibliotheekhaarlem.
nl en www.irenemulder.nl.

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Zondag 2 september
• Interview met auteur Carlos Ruiz Zafón in De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.00 uur. Kaarten à 5 euro
zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede, 023-5282472. (foto: Isolde Ohlbaum)
Woensdag 5 september
• Workshop ‘Leren luisteren’
van het Centrum voor Jeugd
en Gezin voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar op de Lieven de Keylaan 7
in Heemstede, 19.30-21.30 uur.
Aanmelden: cjg@heemstede.
nl of 023-5291914.
Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie
Versteeg in verzorgingscentrum Zuiderhout aan de Beelslaan in Haarlem.
Tot en met 4 september
Foto’s van architect en
fotograaf Luca Coppola en keramisch werk van
beeldend kunstenaar Els
Hoekstra in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek.

•

Tot en met 9 september

• Schilderijen en beelden in
speksteen van Marianne de
Haast-Briaire in Bibliotheek
Heemstede, Julianaplein 1.

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

Diversen
Dinsdag 14 augustus
• Zomerbuffet georganiseerd
door Welzijn Bloemendaal in
Huize Bosbeek, Glipperdreef
209 in Heemstede, 14.00-16.30
uur. Aanmelden: 023-5845300.
Woensdag 15, donderdag
16 en vrijdag 17 augustus
• Cursus striptekenen voor

Zondag 16 september
• Brocante- en Antiekmarkt
op de Jan van Goyenstraat.

Regio
Exposities
Tot en met 12 augustus
• Kunstwerken die gerelateerd zijn aan de gierzwaluw in Galerie de Waag aan
het Spaarne in Haarlem. Informatie: www.kzod.nl.
Tot en met 2 september

• Van Dak tot Dak, foto’s van

dak- en thuislozen in Bibliotheek Centrum in Haarlem. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.
Tot en met 2 september
• Cees Krijnen, The Ultimate Self Portrait in 37PK (Platform voor Kunsten), Groot Heiligland 37 in Haarlem. Informatie: www.37pk.nl.
Tot en met 9 september
• Expositie ‘van zwart-wit
naar kleur’ in fotogalerie ‘De
Gang’ te Haarlem.
Exposant: Corrie Swaak. Deze
expositie is gedurende winkelopeningstijden te zien. Adres:
Grote Houtstraat 43, Haarlem.
Gratis toegankelijk. Kijk ook
op www.vdgh.nl.

ganist Anton Pauw speelt werken van de Haarlemse stadsorganisten Johannes Bastiaans en Piet Kee.
Zie ook: www.bavo.nl.

Tot en met 15 september
• Tentoonstelling ‘In en om
Haarlem’, schilderijen van
Jacqueline Emmens in Bibliotheek Noord, Planetenlaan
170 in Haarlem. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.
Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw
in Haarlem’ in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Iedere zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.
Tot en met 9 september
Verkoopexpositie ‘Zomer
in Haarlem’ bij Galerie Année, Gedempte Oude Gracht
33 in Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

•

Tot en met 30 september

• Werk van André de Kruijf,

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

•

Tot en met 16 december

• Tentoonstelling ‘Lentepo-

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

Muziek
Tot en met
24 augustus iedere
woensdag en vrijdag
• Internationaal Kamermuziekfestival in de Nieuwe
Kerk, Nieuwekerksplein 36 in
Haarlem. Ieder concert begint
om 20.30 uur.
Voor het programma zie www.
tihms.com.
Zaterdag 11 augustus

• Lunchconcert in de Nieu-

we Kerk, Nieuwe Kerksplein
36 in Haarlem, 12.00 uur. Optreden van FIHM, Frieda Offerhaus, Ian Shirlaw, Hannah
Schluter en Mary Zwanikken.
Entree gratis, collecte na afloop.

Zondag 12 augustus
• Bijzonder kermisorgel in
het Draaiorgelmuseum, Küppersweg 3 in Haarlem, 12.0018.00 uur. Entree gratis.
• Zomeravondmuziek in
de Grote of Sint Bavokerk in
Haarlem, 19.00 uur. Stadsor-

Donderdag 16 tot en met
zaterdag 18 augustus
• Holland Jazz and More.
Programma: www.haarlemjazzandmore.nl. Donderdag
16 augustus een optreden van
de Heemsteedse Yvonne Weijers in Jazzklup van Beijnum,
naast de Philharmonie, 21.0000.00 uur.

Diversen
Tot en met zondag 12 augustus
• Holland Haarlem House in
het Noordersportpark aan de
Mr. Jan Gerritszlaan in Haarlem, dagelijks open van 14.00
tot 22.00 uur. Zie www.hollandhaarlemhouse.nl.
Vrijdag 10 augustus
Themawandeling: Van
Bavo tot Bavo, vanaf VVV
Haarlem, Verwulft 11, 14.00
uur.
Aanmelden:
09006161600 of reserveringen@
vvvhaarlem.nl.

•

Zaterdag 11 augustus
• Kunstmarkt in Spaarndam,
10.00-17.00 uur.
Zondag 12 augustus
Poëziefestival in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 13.00-17.00 uur. Meer informatie: www.np-zuidkennemerland.nl en www.kleinerevolutieproducties.nl.
• Zomermarkt in het centrum van Zandvoort, 10.0018.00 uur.

•

Zondag 19 augustus
Kunstmarkt op het Raadhuisplein in Zandvoort.

•

• Koortocht St. Bavo Kathe-

draal-Haarlem start 13.30
uur, Leidsevaart 146 in Haarlem. Aanmelden: vrienden@
rkbavo.nl.

Vrijdag 24 augustus
Stadswandeling Gilde
Haarlem over armoede in de
stad door de eeuwen heen
start 14.00 uur bij Historisch
Museum Haarlem, Groot Heiligland 47. Aanmelden: 0616410803.

•

24 tot en met 31 augustus

• EK Zandsculpturenfestival
2012 in Zandvoort aan Zee.

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

•

Zaterdag 13 oktober

• Whisky & Rum aan Zee in

Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach. Informatie: www.whiskyenrumaanzee.nl.

iPhone-actie
Burgernet
Regio - In Kennemerland is Burgernet ruim een jaar actief. Inmiddels hebben bijna 20.000
mensen zich aangemeld als
deelnemer. Ook de afgelopen
weken vonden diverse Burgernetacties plaats. Dit gebeurde onder andere naar aanleiding van een overval op een pizzeria in Beverwijk. Maar ook na
de mishandeling van twee mannen tijdens het uitgaan in Haarlem, en bij een woninginbraak
in Bennebroek is Burgernet ingezet. In juni is een campagne
gestart om nog meer mensen te
bewegen zich als deelnemer van
Burgernet aan te melden. Actiekaarten zijn begin juni in huisaan-huis bladen verspreid in 10
gemeenten, en daarin is ook geadverteerd. De campagne loopt
tot 1 september. Degene die
de meeste nieuwe deelnemers
werft, maakt kans op een iPhone. Meld je nu aan als deelnemer aan Burgernet en doe mee
met de iPhone-actie.
Kijk voor meer informatie op:
www.mijnburgernet.nl.

Rijbewijzen
ingevorderd,
25 drankrijders
Regio - De verkeerspolitie heeft
dit weekeinde bij een alcoholcontrole op de Zeeweg in Overveen en Bloemendaal een verontrustend aantal drankrijders
van de weg gehaald.
Tussen 18.30 uur en 01.00 uur
controleerde de politie 875 weggebruikers op het rijden onder
invloed van alcohol en 25 bleken onder invloed. Van deze 25
waren 11 beginnend bestuurder.
Ook een drankrijder die geen rijbewijs meer had, werd tijdens de
controle aan de kant gezet: hij
kreeg proces verbaal omdat hij
met een ongeldig verklaard rijbewijs reed. De politie vorderde
van 10 drankrijders het rijbewijs
in, omdat zij zwaar onder invloed
hadden gereden. Van deze 10
waren 6 beginnend bestuurder
en 4 ervaren rijders. Tegen alle
drankrijders is proces-verbaal
opgemaakt.
De 10 drankrijders van wie het
rijbewijs is ingevorderd, zijn hun
rijbewijs voorlopig kwijt en sommigen zullen op cursus moeten,
willen zij hun rijbewijs mogen
behouden. Sinds dit jaar
gelden strengere regels voor het
rijden onder invloed van alcohol. Meer informatie hierover is
te vinden op www.cbr.nl

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 12 augustus begint de dienst in de Petrakerk aan de Limburglaan 3
om 10.00 uur. In deze dienst gaat
voor ds. H.J. Bruins uit Schiedam.
Er is kinderopvang.

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 8 augustus 2012

Verkiezingen voor de Tweede Kamer
Op 12 september zijn de verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Alle praktische informatie over de verkiezingen,
zoals waar u kunt stemmen, wat u moet
meenemen (legitimatiebewijs!) en wat u
doet als u iemand anders wil machtigen
voor u te stemmen vindt u op
www.heemstede.nl > Politiek en
organisatie > Verkiezingen 2012.

In deze uitgave:
- Werk aan de weg
- Bekendmakingen

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

Iemand voordragen voor een lintje?
Doe het (ruim) voor 1 september
Het is elk jaar weer een belevenis:
de lintjesregen op de dag vóór
Koninginnedag. Zo’n Koninklijke
onderscheiding is een unieke
blijk van waardering voor mensen
die zich al lang inzetten voor de
samenleving. Kent u iemand die
volgens u in aanmerking komt voor een
lintje? De gemeente Heemstede nodigt u
van harte uit deze kandidaat voor te dragen.

Maar doe het op tijd. Uw voordracht
moet uiterlijk vóór 1 september
binnen zijn bij de gemeente. Wij
adviseren u echter de aanvraag vóór
deze deadline op te sturen. Dan is
er namelijk nog tijd om eventuele
ontbrekende gegevens alsnog op
te vragen en zo de kans op toekenning van
een lintje te vergroten.

www.heemstede.nl

Adresgegevens en openingstijden

Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

H12: spetterend evenement voor jongeren
Zaterdag 8 september op Raadhuisplein
Voor kinderen van 12 jaar of ouder

Op zaterdag 8 september van 15.00 tot 19.00 uur
organiseert het CJG Heemstede in samenwerking met
Casca, sportverenigingen en de gemeente Heemstede
voor jongeren een spetterend evenement, onder
de naam H12. Het evenement vindt plaats op het
plein voor het Raadhuis in Heemstede. Er worden
wedstrijden gehouden en natuurlijk zijn er prijzen te
winnen. Na afloop kan er genoten worden van een
heerlijke barbecue. Een DJ zorgt voor de muziek.
Wat is er zoal te doen?
- Wipe Out
- Kratten stapelen
- Workshop en demonstratie kick boxen
- Workshop en demonstratie streetdance
- Panna knock out toernooi (voetbal)
- En wie weet nog meer
Zorg dat je erbij bent dus zet het vast in je agenda!
00 maand 2012

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

pagina 0

Werk aan de weg Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

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

Loket Heemstede is er
voor u!

Omgevingsvergunning voor bouwen
- César Franklaan 32 het plaatsen van 2 dakkapellen op
het achterdakvlak 2012.207
ontvangen 26 juli 2012
- Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.212
ontvangen 27 juli 2012
- Zandvoortselaan 178 het uitbreiden van het dak
2012.211
ontvangen 26 juli 2012
- Timorstraat 8 het wijzigen van een dakkapel op het
achterdakvlak in een pui met een klein balkonnetje
2012.202
ontvangen 21 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan (reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 139 het verbouwen van een
kantoor tot restaurant 2012.209
ontvangen 23 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan (uitgebreide procedure)
- Kadijk 38 het plaatsen van een kas 2012.203
ontvangen 20 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Kees van Lentsingel 15 het kappen van een den
2012.213
ontvangen 30 juli 2012
- Bosboom Toussaintlaan 35 het kappen van
2 esdoorns 2012.205
ontvangen 23 juli 2012

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen
van een voorziening in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u
graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

- Binnenweg 206 het kappen van een gouden regen
2012.206
ontvangen 26 juli 2012
- Valkenburgerlaan 42 het kappen van een zeeden en
een cypresse 2012.208
ontvangen 26 juli 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 2 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Lorentzlaan 16 het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak 2012.184
- J. Vermeerstraat 8 het vergroten van een dakkapel op
voor- en achterdakvlak 2012.158
- Vondelkade 5 het doorbreken van een wand
2012.191
- L. van Wijkplein 8 het wijzigen van de voorgevel
2012.183
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Paulus Potterlaan 12 het uitbreiden van een
woonhuis 2012.173
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een kelder
en uitbreiden van een woonhuis 2012.177
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
9 augustus 2012 van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30
- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie : ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken’.

Aanwijzing fiscalist/parkeercontroleur en
toezichthouder met opsporingsbevoegdheid
Bij besluit van 31 juli 2012 is namens het college
besloten de heer A.A. Morcus met terugwerkende
kracht vanaf 25 juli 2012 aan te wijzen als onbezoldigd
gemeenteambtenaar en als fiscalist/parkeercontroleur
om bevoegd naheffingsaanslagen op te kunnen

leggen en tevens als toezichthouder met
opsporingsbevoegdheid.
Deze aanwijzing ligt tot en met 31 oktober 2012 ter
inzage op het gemeentehuis.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
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 di.
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38
24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Regeling interne wervingsprocedure
gemeenten
Bloemendaal en Heemstede
Vuil op straat?

MELDpunt

Meld gevaar, schade op straat ofDeoverlast
viamet terugwerkende kracht met
Regeling treedt
ingang van 1 augustus 2012 in werking.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
De Regeling ligt tot en met 31 oktober 2012 ter inzage

Bij besluit van 30 juli 2012 heeft de gemeentesecretaris
namens het college de Regeling interne wervingsprocedure gemeenten Bloemendaal en Heemstede
vastgesteld.

Overlast

De Regeling is na de inwerkingtreding ook digitaal
te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’.

op het gemeentehuis.
Geen toegang tot internet? Bel tijdens
openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Kapot speeltoestel?

zienswijzen
heeft ingediend of wanneer u niet verweten
MELD
punt
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Overlast
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
Meer weten?
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Neem contact op met de gemeente,

telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
van
de van
gemeente
548moet
57zo62
de reden
beroep. Bij het(023)
beroepschrift
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

MELDpunt

Overhangend groen?

Overlast

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

Whisky & Rum aan Zee
gaat voor een record

Bootvredebreuk

Tentoonstelling
MELD
Van
Dakpunt
tot DakOverlast

Regio - Een 23-jarige man
Regio - De echte liefhebbers gehouden. De jury velt haar oorRegio - Tot en met 2 september len ervaart. Naast deze expositie
zonder vaste woon- of verhebben het al maanden in hun deel tijdens een blindproeverij in
is in Bibliotheek Centrum, Gast- vormt de serie treffende portretblijfplaats werd donderdagagenda staan: de zevende editie september.
huisstraat 32 te Haarlem de ex- ten die Heidi Borgart van dak- en
avond omstreeks 22.30 uur
van Whisky & Rum aan Zee. Tij- De bovenste etage van Holipositie Van Dak tot Dak gratis thuislozen uit Haarlem en omgeaangehouden in een boot aan
dens het succesvolle festival op day Inn IJmuiden Seaport Beach
te bezichtigen tijdens openings- ving maakte, de basis voor een
de Nieuwe gracht in Haarlem.
zaterdag 13 oktober kunnen de wordt tijdens Whisky & Rum aan
uren.
De man had zich zonder toegepersonaliseerd gedicht van
bezoekers kennismaken met de Zee omgetoverd tot een schatFotografe Heidi Borgart en Joris straatdichter Martin van den Esstemming van de eigenaar
Geenwhisky’s,
toegang
totbourinternet?
Bel600
tijdens
het
van devan
gemeente
(023)
548
57den
62Esmooiste
rum en
Obdam, straatpastor
Stem in schert.
toegang verschaft
tot meldnummer
de boot
kamer waar
Schotse,openingstijden
IerBorgart
en Van
bons. De organisatie verwacht se en Japanse whisky’s en whisde Stad vonden elkaar in een ini- schert weten daarbij ieder in een
en lag op de bank te slapen.
ruim 1.000 bezoekers.
tiatief om dak- en thuislozen te eigen stijl de leefwereld van de
Agenten wekten de man die
kylikeuren, Caribische rum en
fotograferen en op die manier geportretteerde personen op
na aanhouding werd ingesloAmerikaanse bourbons geproefd
Het festival in Holiday Inn IJmui- kunnen worden. Maar er is meer.
hun leven in beeld te brengen. een indringende wijze weer te
ten op het bureau.
den Seaport Beach wordt voor Zo meert het zeilende vrachtDeze kwetsbare groep mensen geven.
het eerst gecombineerd met de schip Tres Hombres, volgeladen
lijdt nog te vaak onder vooroor- Voor meer informatie kijk op
uitreiking van The Dutch Rum met rum en Fairtrade-producten
delen. Om iets van die vooroor- www.bibliotheekhaarlem.nl.
Awards. Met deze jaarlijks te- teruggekeerd uit de Cariben, af een aantal duurdere of zeldzame delen te doorbreken werd gerugkerende verkiezing wil de or- in de jachthaven Seaport Mari- single malt whisky’s en rumsoor- kozen voor een fotoproject waar
ganisatie het product rum be- na. De 32 meter lange schoener- ten een kleine vergoeding ge- deze mensen in een ander licht
ter onder aandacht brengen van brik is tijdens het festival te be- vraagd. Hiervoor kunnen betaal- komen te staan.
consument én detailhandel. De zichtigen.
Voor deze expositie heeft Heimunten worden aangeschaft.
jury bestaat uit vijf vakspecialisNaast de importeurs zijn er ook di Borgart een aantal dak- en
ten en twee rumliefhebbers die De entreeprijs van Whisky & leveranciers van kaas, sushi en thuislozen begeleid met het
na aanmelding via Facebook zijn Rum aan Zee bedraagt 28,50 eu- andere lekkernijen aanwezig in in beeld brengen van hun eigeselecteerd. De prijzen worden ro per persoon. Kaarten zijn te Holiday Inn IJmuiden Seaport gen leefomgeving rond het thein drie categorieën uitgereikt: koop via de website. Het festi- Beach. Diverse horecazaken in ma ‘van Dak tot Dak’. Dat heeft
Beste White Rum, Best Golden val is verdeeld in sessies van vier de omgeving hebben speciale een serie beeldverhalen opgeleRum en Best Premium Rum. De uur. Sessie 1 duurt van 13.30 tot whisky- en rumdiners samenge- verd waarin ieder zijn eigen geuitreiking wordt verzorgd door 17.30 uur en sessie 2 van 19.00 steld. Meer weten? Kijk op www. voel over verhuizen en zwerven
een prominente gast waarvan tot 23.00 uur. Omdat de prijzen whiskyenrumaanzee.nl of be- van plek naar plek, geborgende naam nog even geheim wordt nogal uiteenlopen wordt voor zoek de fanpage op Facebook.
heid, beschutting, en thuis voe-

Straatverlichting defect?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

