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Tuinenwedstrijd De Oosteinde

Goed toeven onder de
70 jaar oude notenboom
Heemstede – Dit is de tuin van de familie R.
Arnken uit de Alberdingk Thijmlaan. De heer
des huizes vertelt: “De tuin is enigszins op z’n
retour doordat de meeste rozen gesnoeid zijn
om een tweede bloei te krijgen. Verder doet de
zware regenval van laatst er ook geen goed aan.
De tuin bestaat uit meerdere stamrozen, waarvan sommige een aangename geur verspreiden. De rozen waren vroeg in bloei vanwege de
zachte winter. Dat is ook de reden dat de eerste bloei vroeger beeindigd is dan normaal het
geval is. Door opnieuw te snoeien proberen we

de rozen nogmaals in bloei te krijgen. De overgang van de tuin naar het gras is begroeid met
een dikke rand van alchemilla. Verder in de tuin
vinden we witte en rode astilbe, annabellen,
lelies, coreopsis, geranium om zo maar een paar
planten op te noemen. Een mooie plant is de
phlomis russeliana of te wel brandkruid. In het
pad van de tuin staat een 70 jaar oude notenboom, die als deze zin heeft, nog aardig wat
noten kan produceren. In de hete dagen van de
zomer zoals we nu meemaken is het goed toeven eronder.

De tuinenwedstrijd loopt nog
tot en met eind augustus. Ook
al hebben sommige zomerbloemen nu hun beste tijd
gekend; er valt in menig tuin
nog genoeg fraais te vinden.
Na (hevige) regenval komt altijd weer zonneschijn en natgeplenste bloemen zien in het
augustuszonnetje toch weer
kans op te kalefateren. Heeft u
een voor- of achtertuin die gezien mag worden? Mail uw foto naar redactie@heemsteder.
nl Een ‘echte’ foto langsbrengen of opsturen kan natuurlijk ook. Ons adres is Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Uw foto maakt kans op
de hoofdprijs van 125 euro
aan waardebonnen, beschikbaar gesteld door Tuincentrum De Oosteinde. Minstens
net zo leuk is dat u alle lezers
een blik gunt in uw paradijs of
dat nu bescheiden van afmeting is of wat groter. Kijk ook
op de Facebookpagina’s van
de Heemsteder (like uw favoriete tuin) en die van De Oosteinde.
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Meerlanden
maakt winst
Heemstede – De Meerlanden,
werkzaam in afval en openbare
ruimte, kijkt terug op een goed
2013. De omzet steeg naar 60
miljoen euro. Het resultaat steeg
met 16% naar 2,6 mln euro. In
2013 zamelde het bedrijf 53.500
ton GFT in. Daaruit maakte het
2 miljoen m3 groengas; werd 50
miljoen liter water voor pekelwater en straatvegen geproduceerd, produceerde het 22.000
ton compost en verkocht 3,1 miljoen kWh aan warmte.
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Nieuwe HeerlijkHeden uit
Geen lawaai rond de eendenkooi in Bennebroek
02 de Heemsteder

Heemstede - Het nieuwe nummer van HeerlijkHeden, het
kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, bevat weer een
grote variëteit aan artikelen.
Op de Algemene Begraafplaats
in Heemstede staat een opvallend grafmonument met een
zandstenen voetbal. Het is de
rustplaats van Bas Timmerman, een veelbelovende voetballer, sterspeler van EDO, die op
18-jarige leeftijd tijdens een promotiewedstrijd overleed aan een
hartverlamming. Bij zijn begrafenis waren 2000 mensen aanwezig. Lees het verhaal met unie-

ke foto’s. Tegels met wijze dichtregels of met afbeeldingen van
vogels, bloemen of insecten
sieren de woningen in een aantal Heemsteedse wijken. Kleine juweeltjes die de eenvoudige straten uit de eerste helft van
de 20ste eeuw tot iets bijzonders maken. Bekijk de prachtige
plaatjes en lees het verhaal erachter.
Eendenkooien zijn al honderden
jaren een slimme manier om wilde eenden te vangen. Voorwaarde is een rustige omgeving en
daarom mag er volgens het afpalingsrecht in een ruime straal
rondom de kooi geen lawaai ge-

maakt worden. In 1765 werd deze regel bij de eendenkooi van
Bennebroek regelmatig overtreden en ontstond er een pittig
conflict.
De zandstenen beelden Apollo en Diana in de nissen van de
bouwhuizen op het voorplein van
Huis te Manpad zijn niet gesigneerd. Toch zijn er wel aanwijzingen wie de maker zou kunnen zijn.
De familie Van der Weiden had
in Heemstede in een periode van
250 jaar op dertien verschillende locaties blekerijen en wasserijen. De kleurrijke geschiedenis
eindigde in 2002 bij de verkoop
van het laatste wasserijbedrijf.
In dit nummer leest u verder
over de voormalige boerderij bij
het Oude Slot en hoe u informatie kunt vinden om een familiestamboom te maken.
Op www.hv-hb.nl kunt u een
aantal pagina’s van dit nieuwe
nummer van HeerlijkHeden inzien. Losse nummers van HeerlijkHeden kosten 4,95 euro en
zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Heemstede en Bennebroek.

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 10 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger K. Blei
(Haarlem)
Zondag 17 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger mevrouw Ds. G. Morsink (Zeist)
Zondag 24 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger Ds.
M.A. Smalbrugge
www.adventskerk.com

Het toenmalige EDO-elftal.

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

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

Camplaan toen en nu
(deel 1)

Het Trefpunt
Na de serie over de Heemsteedse kerken is het tijd voor
een nieuw onderwerp. Gezien
het succes van de serie over de
winkeltjes uit de Indische Buurt
gaan we dat nu doen met de
Camplaan.

Camplaan nu 2014.

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Onbekend Heemstede

Camplaan toen 1935.

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

Ook in deze serie maken we
dankbaar gebruik van de facebookpagina’s
“Nostalgisch
Heemstede” en “Je bent Heemstedenaar als…..” en het Noord
Hollands Archief.
We beginnen even met een
sfeerplaatje uit 1935 van het
NHA. Een bomenrijke Camplaan.
Op het plaatje van augustus
2014 van Harry Opheikens is nog
veel herkenbaar. Dit keer geen
bomen, die in de weg staan.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto
gescand wordt, u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben andere
lezers wel aanvullingen.

Regio - Op zondag 10 augustus wordt in het Trefpunt aan
het Akonietenplein 1 te Bennebroek een viering gehouden met ds. J.B.G.Roolvink
(Voorhout).
Om 10.00 uur start de dienst.
Tevens crèche.
Zie ook www.pkntrefpunt.nl.

PKN Heemstede
Zondag 10 augustus is er
dienst in de Oude Kerk aan
het Wilhelminaplein Heemstede met ds. A. Molendijk. De
aanvang is 10.00 uur.
www.kerkpleinheemstede.nl

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Regio – Op de extra raadsvergadering van donderdag jongstleden in Bloemendaal stond het
functioneren van burgemeester Ruud Nederveen centraal. De
beschuldigingen aan zijn adres,
geuit in een TV-item in ‘EenVandaag’ waren niet misselijk: intimidatie, machtsmisbruik, oplichting, maffiapraktijken en beinvloeding van de pers. Bloemendaal, maar vooral de burgemeester, kwam zo nogal negatief
in beeld.
Naast de beschuldigingen in
het TV-programma werd Nederveen meer verweten. Het stiekem opnemen van telefoongesprekken en het laten escaleren
van het geschil tussen de broers
Slewe. Vooral de PvdA en Liberaal Bloemendaal trokken fel van
leer. ”U en de gemeente hebben flinke imagoschade opgelopen. Er is een grens overschreden, u bent een slechte burgemeester, u zegt nooit eens sorry.
U heeft zich in een onmogelijke
positie gemanoeuvreerd waar u
boven de partijen dient te staan,
een brevet van onvermogen”, aldus was uit de fracties te horen.
Het ontkennen dan weer bevestigen dat Nederveen met de pers
heeft gesproken kwam ook deze
avond weer veelvuldig aan bod.
Wat vond de politiek verder?
De VVD fractie hield zich op de
vlakte. Hun bijdrage was nietszeggend. Het steunen van hun
partijgenoot Nederveen was belangrijker dan te erkennen dat
hij steken heeft laten vallen. Marielys Roos van Ons Bloemendaal had er geen behoefte aan
de burgemeester pootje te lichten. “Wat lost dat nu op?”, zei ze.
Zij ontfutselde Nederveen wel de
uitspraak dat hij nu een oplossing gaat zoeken voor de impasse met de familie Slewe over de

bouw van een villa op hun terrein. Dat viel weer verkeerd bij
de overige raadsleden, want het
is de raad die beslist en niet Nederveen. Nederveen redde zich
hier uit door te verklaren dat hij
toezegde het politieke proces
weer op gang te brengen. Collegepartij GroenLinks had ook de
nodige kritiek maar vond dat Nederveen ook goede dingen had
gedaan en zag er vanaf hem te
laten vallen. Woordvoerder Richard Kruijswijk sprak over laster door de pers en wilde een onderzoek naar hoe de pers dient
om te gaan met de berichtgeving over Bloemendaal. Hij kreeg
hoon als antwoord. Anders was
het bij coalitiepartij D66. Deze
partij zag wel voldoende aanleiding om, kort voor middernacht, de motie van PvdA en Liberaal Bloemendaal te steunen.
In de motie vroeg de raad om de
Commissaris van de Koning te
informeren over het disfunctioneren van de burgemeester. Het
CDA vertolkte een opmerkelijke rol. Woordvoerder André Burger schaarde zich achter de motie. Na een door hem zelf aangevraagde schorsing kwam hij
hierop terug. Door de afwezigheid van een drietal raadsleden
en het afhaken van het CDA viel
de stemming met 10 tegen en 6
voor in het voordeel van Nederveen uit.
Nederveen zelf
Voor de neutrale toeschouwer
werd al snel duidelijk dat de
eerste burger van Bloemendaal
geen mannetjesputter is. Ronduit zwak weerlegde hij de aantijgingen. Hij had zich laten leiden door communicatiemedewerkers. Nederveen betoonde
spijt dat hij hun adviezen had
opgevolgd. Hij bood zijn excuses aan voor de gang van za-

ken, had spijt dat hij had geweigerd commentaar te geven
in de TV-uitzending. Nederveen
had de vragen vooraf willen hebben. Toen EenVandaag daar niet
op inging weigerde hij medewerking. Hij gaf toe nogal afstandelijk te zijn en beloofde hieraan te
gaan werken. Onduidelijk bleef
op wiens initiatief de gemeente en de pers met elkaar hebben
gesproken. Nederveen wilde de
relatie met de pers verbeteren
maar uit niets bleek wat er dan
aan schortte. Dat de gemeente
af wil van de voor hen negatieve
publicaties, daarover werd met
geen woord gerept. Nederveen
pleitte voor hoor en wederhoor
door de pers, al is dit al standaard bij journalisten. Volgens
Nederveen heeft hij diverse malen excuses laten horen richting
de familie Slewe. Dit werd door
de Slewes op de tribune ontkend
dus deed hij het opnieuw in het
openbaar. Dit ontlokte uit de
raad de opmerking: “Waar heb
je dan excuses voor aangeboden?” Zijn antwoord: ”Voor alle
zaken waarin Slewe gelijk had.”
Nederveen heeft de portefeuille
communicatie intussen uit handen gegeven.
Hoe nu verder?
Het dossier Slewe lijkt voorlopig niet van tafel en zal nog lang
door etteren. De ambtstermijn
van Nederveen loopt binnenkort
af. Het ligt niet in de verwachting
dat hij zal worden herbenoemd.
In de wandelgangen liet ook de
VVD door woord en gebaar blijken dat ook zij het hebben gehad met hun partijgenoot. Door
alle ophef van de laatste maanden lijkt de burgemeester alle krediet te hebben verspeeld.
Bloemendaal likt intussen haar
wonden.
Eric van Westerloo

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Burgemeester Nederveen van
Bloemendaal verder als ‘Jan Zonderland’

Zomerfoto: Passiebloem
Heemstede - De passiebloem (Passiflora) is een klimplant. Er zijn maar liefst 500 soorten bekend. De prachtige blauwe op de foto is wel een van de bekendste soorten. De plant met de exotisch uitziende bloemen komt
voor in Noord-Amerika, de Caraïben en zowel Midden- als
Zuid-Amerika. Ook zie je ze in Australië, Oceanië en Azië.
Ze zijn vrij laat, in de 16e eeuw, ontdekt in Zuid-Amerika.
Interessant is dat de bladeren van de passiebloem ook wel
worden gebruikt als kalmeringsmiddel en slaapmiddel.
De bloemen zijn in trek bij vlinders maar zijn bovenal een
lust voor het mensenoog en de cameralens.
(bron: Wikipedia)

Voor kleine Rembrandts en Picasso’s

Tekenen en schilderen voor
kinderen en tieners

Heemstede - Samen met docente Dominica Dogge gaan
kinderen vanaf 7 jaar tot 13+ op
zoek naar hun eigen talent. Hoe
leer je beter tekenen? Welke
hulpmiddelen kun je gebruiken?
Je weet wel wat, maar niet hóe je
het kunt tekenen… maar voor-

Tuin en trein
Heemstede – De tuin als een
bron van ontspanning, zowel
voor meneer als mevrouw Van
Rijk in de Verzetsbuurt. Zij heeft
er haar kruidenbak, waar ze ook
dit jaar weer een rijke oogst van
heeft. Ze hoeft er niet eens voor
te bukken, want het groeit op
een metertje hoog. De achtertuin ligt wat hoger, overblijfsel
van een natuurlijk stukje duin,
grenzend aan de hoger gelegen
achtertuin van de achterburen.
Ze heeft de kruiden maar voor
het oprapen. Dit jaar kwam er
uit het ook gestrooide vogelvoer
zomaar spontaan de zonnebloemen op. Door de hele tuin zijn er
wel zestig fuchsia`s te vinden in
vele uitvoeringen. Die gaan in de
winter altijd in de kas. Ze houden
niet van een tuin die dagelijks
gestofzuigd moet worden, maar
waar ook ruimte is voor kinderen
en kleinkinderen.
Sinds kort is Peter bezig met de

al plezier staat voorop bij de cursussen. Leren tekenen, schetsen
of schilderen?
Informeer bij bij Casca. Opgeven
kan via www.casca.nl, of telefonisch op werkdagen tussen 9 en
12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.
aanleg van een treinbaan die
door de hele tuin gaat lopen.
Vanuit zijn werkkamer aan de
achterkant van het huis kan hij
treinen zo de tuin in laten lopen
via een soort kattenluikje. De
aanleg van het treintraject viel
hem eerlijk gezegd wat tegen,
maar ook hier helpt de hovenier
van de Leidsevaartweg, Henk
Booms die al eerder hielp bij de
aanleg van de tuin. Er moet nogal wat grondwerk gedaan worden voor alles waterpas ligt en
veel hoogteverschillen kan een
trein niet overbruggen als de
ruimte beperkt is. Een broer van
Henk, Wim, assisteert Peter met
de elektrische techniek. Straks is
alles met een afstandsbediening
te regelen, maar dan zijn ze toch
een jaartje verder. Maar de aanleg van de rails, het plaatsen van
een stationnetje en bijgebouwen, de beplanting aanpassen,
het is net als met het plannen
van een vakantiereis. De voorpret is al zo mooi!
Ton van den Brink
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Home Instead Thuisservice

Samenwerking met Newasco
Heemstede - Home Instead
Thuisservice Zuid-Kennemerland verwijst haar klanten naar
de was- en strijkservice van
Newasco.
Mevrouw Groen, klant van
Home Instead Thuisservice,
kreeg enkele jaren geleden
problemen met haar gezondheid, maar wil graag zelfstandig blijven wonen. Vandaar
dat zij Home Instead benaderde en nu komt een paar keer
per week een CAREGiver van
Home Instead bij haar om haar
regelmatig te ondersteunen.
Home Instead heeft mevrouw
G. voor het was- en strijkwerk
doorverwezen naar Newasco. Ideaal volgens mevrouw
Groen: “Ik ben een zelfstandige
vrouw, die graag de touwtjes
in handen heeft. Daarom ben ik
op zoek gegaan naar mogelijkheden om het thuis wonen zo
aangenaam mogelijk te maken.
Eén telefoontje en het was geregeld.”
“Door Home Instead werd ik
geattendeerd op de was- en
strijk service van Newasco. Ik
heb gelijk gebeld om vrijblij-

le vertrouwen in de wasservice
bij Newasco. Want ik houd zelf
de regie in handen en heb toch
geen omkijken naar mijn was.
Ik maak nu gebruik van de
wastas. Ik vul deze tas met al
mijn dagelijkse was zoals beddengoed, keukenhanddoeken,
theedoeken en kleding. Er is
mij verteld dat een volle wastas gelijk staat aan een volle
wasmachinetrommel van 5 kg.
Een medewerkster van Newasco haalt de wastas in overleg
thuis bij mij op. In de wasserij
wordt het gewassen, gedroogd
en gestreken. Voor maar 15,00
euro per wastas wordt mijn
was na enkele dagen weer bij
mij thuis afgeleverd. Mijn wasgoed is keurig netjes en hygiMevrouw Groen, die haar goede enisch verpakt. Ik kan het zo in
ervaringen met Home Instead en de kast leggen.
Newasco graag wil delen met anderen.
Kortom, door de combinatie
van ondersteuning door Home
vend een kennismakingsge- Instead Thuisservice en Nesprek met een consulent te wasco kan ik heerlijk thuis blijmaken. Een vriendelijke mede- ven wonen en behoud ik toch
werkster van Newasco kwam mijn zelfstandigheid!”
langs om alles uit te leggen
en ik had de mogelijkheid om Bel 023-548 30 20 of mail texvragen te stellen. Ik had er di- tielvoorthuis@van.houten.nerect een goed gevoel bij en al- wasco.nl voor meer informatie.

Taxatiemiddag in Restaurant
Klein Centraal Overveen
Regio – Op zaterdag 9 augustus, tussen 13.00 en 16.00 uur,
kunt u in restaurant Klein Centraal, Tetterodeweg 4 in Overveen
terecht bij taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude bijbels voor het publiek op hun
waarde schatten.
Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie.
U kunt ook advies inwinnen voor verkoop of restauratie van oude boeken en bijbels.
Ook het opstellen van een taxatierapport voor de verzekering is
mogelijk.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit
recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling
van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er
op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor de dag
en soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving en de koffie staat klaar.
Taxatie 5 euro ongeacht het aantal te beoordelen boeken.
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. Molendijk. info@molendijkboeken.nl of amolendijkboeken@hotmail.com (niet voor taxaties).

Unieke combinatie bewegen en
gezond eetpatroon in Heemstede
Heemstede - Dik zijn gold ooit
als een teken van welstand.
Een fikse omvang stond synoniem voor rijkdom. Ook
nu kloppen mannen nog wel
eens op hun buik en zeggen
dan dat dat het bewijs is van
het goede leven. Maar zijn de
gevolgen voor de gezondheid
zijn inmiddels ook bekend.
Wie te zwaar is heeft kans op
een te hoog cholesterol, suikerziekte en gewrichtsklachten.
In Heemstede helpt LaRiva mensen die willen afvallen. Ruim 9
jaar geleden startte in de Raadhuisstraat ‘LaRiva’, instituut voor
natuurlijke figuurcorrectie. Mensen helpen om gezonder te eten
en meer te bewegen is voor het
instituut een ware passie. Renate Feenstra van het instituut: “De
mannen en vrouwen die bij ons
komen, hebben vaak al een lange weg vol goede voornemens
afgelegd. Bij LaRiva leren we ze
om gezond te eten en volgen ze
een speciaal programma waarbij
ze oefeningen doen in warmtecabines. Het lukt mensen vrijwel
altijd om af te vallen.”
Afvallen gaat volgens LaRiva
niet om het aantal kilo’s dat verdwijnt, maar om het aantal centimeters. “Door onze oefeningen

helpen we mensen om op die
plekken van hun lichaam af te
vallen waar ze dat willen. Bij een
gewoon dieet, of fanatiek sporten, zie je soms dat mensen heel
erg smal in hun gezicht worden.
Terwijl het vet op de heupen er
vrolijk aan blijft zitten. Dat afvallen op de plekken waar mensen
dat willen, is het unieke van onze aanpak.”
LaRiva is ideaal voor mensen die
niet van de massaliteit van een
sportschool houden en toch willen bewegen. Per sessie zijn er
hooguit zeven cliënten bezig.
“Persoonlijke aandacht is erg
belangrijk. De begeleidsters van
LaRiva letten goed op dat mensen oefeningen niet verkeerd
uitvoeren, want dat kan makkelijk tot blessures leiden.”
Naast bewegen in een verwarmde cabine, en een door het instituut voorgeschreven eetpatroon
aan te houden, krijgen cliënten van LaRiva ook een speciale
ozonbehandeling. “Ozon is verrijkte zuurstof door na het sporten een kwartier in een speciale
ozoncabine te zitten ontspannen
mensen volledig. De ozon zorgt
voor een stevigere huid en helpt
tegen cellulitis, doordat de doorbloeding gestimuleerd wordt
waardoor vocht en afvalstoffen

sneller het lichaam worden uitgevoerd.”
De redenen om bij LaRiva aan
het figuur te werken zijn divers.
Renate: “Vrouwen willen zich
over het algemeen weer prettig voelen in hun lijf. Ze hebben bijvoorbeeld een zwangerschap achter de rug en willen
hun oude figuur terug. Een van
de leukste verhalen vond ik een
mevrouw van 72 die hier kwam
omdat ze weer verliefd geworden was. Mannen hebben vaak
praktischere redenen. Ze komen
hier omdat ze last hebben van
hun lichaam. Je moet je voorstellen dat wanneer een man twintig kilo overgewicht heeft, dat allemaal op de buik zit. Dan krijgt
zo’n man moeite om zijn veters
te strikken.”
Over eten en conditie: “Ons programma brengt regelmaat aan
in het eetpatroon van mensen.
Daardoor worden ze zich bewust
van wat ze eten. En, belangrijker, waarom ze eten. Veel mensen proppen zich gedachteloos
vol. Ze kunnen altijd en overal eten. Mensen moeten hun lijf
koesteren. Een mens heeft maar
één lichaam. Mensen die bewust
en regelmatig eten en bovendien
aan hun conditie werken, voelen
zich veel prettiger. Wij horen dat
iedere dag van onze cliënten.”

Nieuwe
Cascakrant

LaRiva Instituut voor
natuurlijke figuurcorrectie,
Raadhuisstraat 27, 2101
HC Heemstede.
www.lariva.nl
Telefoon: 023-5474419.

Heemstede - Eind juni is bij
de meeste Heemstedenaren
‘Casca Nieuws’ in de brievenbus gevallen.
In deze krant staan niet alleen nieuwtjes, maar ook een
overzicht van alle cursussen
en activiteiten die in september weer van start gaan. Er
starten dan vooral veel activiteiten die een heel seizoen
zijn, zoals Talencursussen,
Lessen Beeldende Vorming,
Bridge, Internationaal dansen, Klaverjassen, Biljarten,
Huisorkest, Koren, en veel
sportieve cursussen voor volwassenen en senioren. Ook
de kindercursussen beginnen
dan weer.
Heeft u de krant gemist? U
kunt ‘m elke ochtend ophalen bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede of het
cursusaanbod bekijken op
www.casca.nl. Bellen kan ook
in de vakantie ‘s ochtends:
023 – 548 38 28 kies 1.
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Belevenissen van een vliegende pionier

Puberen in de lucht
Heemstede – “Puberen in de
lucht is een prachtig tijdsdocument. Het geeft op basis van
persoonlijke ervaringen een fascinerende inkijk in een cruciale periode van de luchtvaart: de
periode waarin de luchtvaart volwassen werd en waarin het fundament werd gelegd waarop het
huidige hoge veiligheidsniveau
staat.” Benno Baksteen, voormalig KLM-gezagvoerder, voorzitter Dutch Expert Group Aviation Safety.

In het boek beschrijft Henk Nijdam (1920) de periode van vlak
vóór de Tweede Wereldoorlog tot
na zijn pensionering in 1976, een
tijd waarin de verkeersluchtvaart
zich ontwikkelde van de kinderschoenen tot een volwassen bedrijfstak die mondiaal opererend
niet meer weg te denken is uit de
samenleving.
In de tijd dat hij zijn loopbaan in
de luchtvaart begon, was er nog
geen enkel geschrift waarin de
essentie van de vakbekwaamheid als vlieger, net zo min als
een analyse daarvan, voorkwam.
Na het behalen van je brevet was
je vlieger en werd je geacht alles
daarover te weten. Maar je brevet betekende alleen maar dat
je voor de theorie en je praktische proeven bij goed weer geslaagd was. De theorie bestond
uit kennis van de constructie van
het vliegtuig en zijn onderdelen,
maar helaas bevatte die maar
bijzonder weinig noch over de

manier waarop vliegers hun vak
moesten uitoefenen, noch over
de aard van de beslissingen die
ze zouden tegenkomen. Het levert bijzondere verhalen op en
Nijdam vertelt ze openhartig en
smakelijk. Vaak is aan Nijdam
gevraagd, om zijn unieke kennis over zijn leven vol avontuur
en spanning te boek te stellen.
Met het verschijnen van dit boek
is deze schat aan ervaring vastgelegd.
Over de auteur
Hendrik Johannes Nijdam is in
1920 geboren te Baarle Nassau
(Noord-Brabant). In 1939, na zijn
diploma RHBS (Sneek), begon
hij aan de Rijksopleiding voor
Verkeersvliegers. Die beëindigde hij in 1941 als schoolexamen
via de Kweekschool voor de Zee-

vaart te Amsterdam wegens de
Duitse bezetting.
Tijdens de oorlog werkte hij een
poos bij de Nederlandse Spoorwegen en deed daar een opleiding. Na de oorlog werd hij bij
de KLM aangesteld als hulpbestuurder / boordadministrateur, en hij deed in diezelfde tijd
verdere vliegopleidingen aan de
Rijksluchtvaartschool in GilzeRijen.
In 1947 ontving hij zijn B brevet en navigator 2e klasse, één
band, en werd hij copiloot Dakota. In 1948 twee banden, 1950
drie banden, vlieginstructeur in
1951, en vier banden in 1954. Tot
zijn pensioen maakte hij 18227
vlieguren.
Boekhandel Blokker
In september wordt het boek bij
Boekhandel Blokker gepresenteerd.

Creatief bezig zijn bij de
Stuif met bezoek Hakim
Regio - De Stuif-Stuif is een
plek waar kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Maar niet alleen kinderen. Ook veel medewerkers ondersteunen de kinderen in een activiteit waar hun eigen hart naar uit gaat. Op het toneel, bij creatief, in het kinderkookcafé en meer. Monique van
het podium: “Twee jaar geleden
deed ik voor het eerst bescheiden mee bij creatief, ter kennismaking met de Stuif. Ik was gecharmeerd van de sfeer, maar
dat was op zich niet ‘mijn ding’.
Veel enthousiaster werd ik toen
ik vorig jaar de mogelijkheid
kreeg te doen waar mijn talent
lag: improviserend toneelspelen. Hoewel dat natuurlijk alleen de kinderen aansprak met
wat meer ‘durf’, was het erg leuk
om te doen. Dit jaar ga ik weer
toneel spelen met de kinderen.
Maar ik ga ook liedjes zingen. Ik
neem daarvoor mijn gitaar mee,
een trommel, sambaballen, een
tamboerijn en woodblocks. De
liedjes zijn namelijk o.a. geïnspireerd op korte vrolijke wijsjes uit
Zuid-Afrika en van de Indianen.
Ik heb er zin in!”
Heb je ook zin om kinderen en
jezelf een leuke dag te bezorgen,

wat vind jij leuk om te doen?
Word dan ook vrijwilliger, kijk op
http://www.stuifstuif.nl/vrijwilligers/vrijwilliger-worden/
Kinderen die het leuk vinden
om creatief bezig te zijn kunnen
naar de Stuif komen en heel veel
creatieve dingen en spelletjes
doen. Het basiskaartje van 3 euro is inclusief een broodje bakken en een glas limonade. Een
strippenkaart voor 5 keer kost
slechts 12 euro. Wil je meedoen
met het kinderkookcafé, stuifstars, solderen, eendjes vissen,
bingo, zeepjes maken en nog
meer, dan kun je voor 5 euro een
Funcard kopen.

Hakim Traïda, de bekende Haarlemmer en natuurlijk bekend van
Sesamstraat komt op donderdag
7 augustus om 11.45 uur naar de
Stuif. Dat betekent hard werken
voor de Junior-Paparazzi. Wil
je ook bij dit speciale fotomoment zijn kom dan naar de Stuif.
Check www.stuifstuif.nl of facebook.com/stuifhaarlem voor actuele informatie.
De Stuif-Stuif is er nog tot en
met vrijdag 15 augustus op de
nieuwe locatie, wijkcentrum De
Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem.

Foto uit het verleden
Heemstede – Jos Holdorp heeft deze leuke oude foto afgegeven op het redactiekantoor van de Heemsteder. Het is een foto uit het verleden (1955) van de Aloyisiusschool (tegenwoordig Valkenburgschool) aan de Molenwerfslaan. Het gaat om de
vijfde klas. Jos: “Onder leiding van meester De Backer mochten we schooltuintjes bewerken. De tuintjes bevonden zich aan
de Herenweg. Dat terrein is nu de Meijerslaan. Van de foto herken ik eigenlijk weinig personen. Alleen Hulsebosch, het blonde kind aan de rechterkant. Zelf zit ik op mijn hurken, links, met
de hark vast.” Heeft u ook een historisch kiekje van een klas of
voetbalteam? Mail naar de Heemsteder: redactie@heemteder.nl
of breng de foto langs, Camplaan 35, Heemstede. Reacties op
deze foto? Jholdorp@hetnet.nl.

Ludieke actie bij T-line in
Cruquius wordt vervolgd
Regio - Na de plotselinge sluiting van een sport- en fitnesscentrum in Heemstede is T-line in Cruquius een ludieke actie
gestart. De ‘pechvogels’ konden
voor een laag tarief doorsporten
in Cruquius. Deze actie is nu ook
voor latere instromers verlengd.
Inmiddels heeft T-line een groep
van ruim 25 sporters mogen verwelkomen. Voor 39,50 euro mogen deze instromers de maanden augustus en september onbeperkt sporten. Naast de cardio- en fitnessmogelijkheden
kan ook gebruikgemaakt worden
van het brede lessenpakket.
Onno Mantel van T-line: “Wij
doen normaal niet aan aanbiedingen, omdat deze vaak niet
eerlijk zijn voor de vaste leden.

Dit is natuurlijk een uitzondering.
We bieden het aan zonder aanvullende verplichtingen.”
De hele fitnessmarkt is steeds in
beweging. T-line in Cruquius is
inmiddels naast tennis ook op fitnessgebied een begrip. Met ruim
12,5 jaar ervaring en een breed
aanbod is er een vast ledenbestand opgebouwd.
Meer informatie op www.t-line.nl
of op tel. nr. 023-582018.
Langskomen kan ook. T-line is in
de zomermaanden geopend van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
en zondag tot 13.00 uur.
T-line is gevestigd in Cruquius, naast de Praxis en schuin tegenover Intra-Tuin en de Media
Markt.
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De Zomercolumn
van Mirjam Goossens

Kapster genomineerd bij
verkiezing Leukste Kapsalon
Heemstede – Dertig jaar geleden begon Ellen ten Broeke als
vijftienjarig meisje bij kapsalon
Fijma Haarmode Marjo in Zandvoort. Er volgden vele kapsalons omdat ze alle facetten van
dat mooie vak wilde leren. Ellen deed inderdaad veel ervaring op en dacht op een gegeven
moment: toch eens ergens anders gaan kijken. Kijken of ik een
beetje horecabloed heb van mijn
ouders die jaren het Wapen van
Zandvoort hebben gerund. Het
werd een jaartje in het Casino.
Dat werd het niet helemaal en
ze besloot toch weer te gaan kappen. Maar nu lekker voor zichzelf, vanuit haar huis in Heemstede aan het Res Novaplein 2.
Als de ambulante kapster die
werkt in Heemstede, Haarlem,
Bloemendaal en Hoofddorp. Drie
dagen in de week en wel op
maandag, donderdag en vrijdag,

maar ze is reuze flexibel. Voor
het bruidje staat ze altijd klaar
als ze even bellen. Ze houdt het
vak bij door het volgen van veel
cursussen, want het vak is altijd
in beweging. Net als in de mode
moet je wel bijblijven in je vak.
Leuk vindt Ellen het dat mensen
altijd zeggen dat ze zoveel geduld met kinderen heeft. Die zijn
zo rustig bij Ellen. Voor de foto
krijgt haar zoon Jelle even een
knipbeurt. Jelle is net terug uit
Japan waar, vanuit Sportcentrum
Kenamju, hij meedeed aan en
internationale judostage en
teamwedstrijden judo.
Verkiezing Leukste kapsalon
Enige tijd geleden kreeg Ellen
een leuke brief waarin stond dat
zij gemeentewinnaar is bij de
verkiezing van de Leukste Kapsalon van het jaar. In Heemstede genomineerd met 90 stem-

men, ver voor nummer twee. Nu
gaat ze natuurlijk door voor de
verkiezing van de Leukste Kapsalon van Nederland.
Past wel in het rijtje van de
Leukste Straat van Nederland,
binnengehaald
door
de Binnenweg en de Raadhuisstraat en de vierde plaats
van de beste gemeenten van
Nederland. Weet u nog hoe in
vorige jaren Chateaubriand de
beste slager van Nederland
werd, er bij Tummers wereldkampioenen en Nationale kampioen patissiers rondlopen. Dat
van Houwelingen Vers op het
nippertje de beste groenteboer
werd… Dat zegt bij elkaar veel
over de kwaliteit van leven in
Heemstede. Hou dus de website: www.kapsalonvanhet jaar.nl
in de gaten. Succes Ellen!
Ton van den Brink

Bij Club Nautique in Zandvoort

Stranddansfeest van Swingsteesjun
Regio – Swingsteesjun organiseert onder de noemer ‘Jeanot’s
Finest’ op zaterdag 9 augustus
een stranddansfeest voor 30-ers,
40-ers en 50-ers bij Club Nautique in Zandvoort.
Djeff Goodheart draait een selectie van de beste summer
dance, dance classics en trancy & housy favorites, (geen disco). De muziek is mede geïnspireerd op de Spotify playlists van
Swingsteesjun gast Jeanot. Deze lady heeft een grote voorliefde voor swingende dancemuziek. Aldus het concept voor deze avond.
Het feest begint met een heerlijke BBQ om 17.30 uur (graag
vooraf reserveren). Om 19.00

uur gaat de dj echt los. Het feest
duurt tot middernacht.
Locatie is Club Nautique, Boulevard Barnaart 23 in Zandvoort.
Club Nautique is een trendy
strandpaviljoen aan de noordelijke boulevard Barnaart in Zandvoort. Kaarten à 10 euro zijn in
de voorverkoop verkrijgbaar op
www.Swingsteesjun.nl, bij Beach
Club Nautique en bij Primera winkels. Bij de entree zijn de
kaarten tot 19.30 uur nog 10 euro daarna 12,50 euro.
Parkeren kan op de boulevard
a 2,20 per uur, (gratis na 20.00
uur).
Meer informatie op www.swingsteesjun.nl of bel 023-3020206
dan wel 06-1893 8260.

Iedereen is weg
Als het gezin van de buren om half negen ’s avonds op het punt
staat om af te reizen naar Bordeaux, werp ik nog snel een blik
op de achterbank van de volgepakte stationswagen. De peuter
van 3 jaar is verdiept in een filmpje op zijn ipad, de baby van 3
maanden slaapt al in haar Maxi Cosi. Lijken ze ineens zo veel
kwetsbaarder sinds MH17? We omhelzen ze en zwaaien ze uit:
“Fijne vakantie, kom heel weer terug.”
Het wordt steeds leger in de straat en ik vraag me af of er überhaupt nog kinderen zijn. Bij het kantoor van Jeugdzorg los ik
een collega af en met een druk op de knop verandert mijn
naam in Janet. Prompt rinkelt de telefoon. “Met de Kindertelefoon, met Janet.” “Ja, hallo met euh…Kees.” “Hoi Kees, wil je iets
vragen of vertellen?” “Klopt, mefrouw Janet, ik heb een vraag:
hoe moet je tongzoenen?” “Oké Kees, goeie vraag, leuk. Wat
denk je er zelf van?” “Weet ik veel, daarom bel ik jou.”
“Je hebt een punt, maar Kees, wie hoor ik er steeds doorheen
praten?” “Oh, dat is Mehmet, dat is een Turk die ik ken.” “Aha,
ben jij ook Turks?” “Nee, ik ben een Marokkaan, ik heet eigenlijk Azziz. Maar mijn vriend gaat nu weg, hij moet op zijn zusjes passen, hij is 15 jaar, ik ook trouwens.” “Nou ik dacht eigenlijk al dat je niet erg klonk als een Kees. Wat doen jullie zoal in
de vakantie?” “Bijna niks, rondhangen en zo, iedereen is weg
in Rotterdam, niemand op het plein.” “Lijkt me best saai, waar
ga jij nog heen deze zomer?” “We gaan nergens heen, we hebben een auto gekocht en het geld is op.” “Kan ik me voorstellen,
dus als ik het goed begrijp blijven jullie thuis?” “Klopt, nou ja,
mijn familie is wel allemaal weg naar Marokko om mijn oom te
helpen met zijn huis.” “En jij dan?” “Ik kon er niet meer bij in de
auto, dus…Ik kan goed voor mezelf zorgen hoor.” “Zo zeg, knap
van je, hoe doe je het met eten?” “Macdonalds en er ligt nog
wat geld op tafel.” “Wat ga je verder doen Azziz?” “Weet ik niet,
wachten tot ze terugkomen, over 3 of 4 weken of zoiets. Maar ik
moet nu gaan.” “Prima, maar hoe zit het met je vraag?” “Oh, laat
maar, ik heb al zo vaak getongzoend.” “Oké Azziz, bel nog maar
eens als je je verveelt of gewoon wil kletsen.” “Is goed, meestal
luisteren ze namelijk niet naar me, jij bent de eerste Janet.” “Je
kan altijd bellen, hoor, we luisteren graag naar jou.” “Chill! Houdoe mefrouw Janet.” “Houdoe Azziz.”
Mirjam Goossens
(I.v.m. privacy zijn namen en plaatsen veranderd)

Dansen aan het strand, voor 30plus t/m 50plus.
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25 tot en met 31 augustus

Course Dining Week bij
Restaurant De Drie Gemalen

Foto: Bart Jonker Productions

Regio - Veel golfbanen in Nederland beschikken over een restaurant, waarvan de kwaliteit doorgaans alleen bekend is bij de
golfers. Dat is jammer, want deze restaurants hebben culinair
en qua ambiance vaak meer te bieden dan u zou verwachten.
Om ook de niet-golfers hier van te overtuigen hebben Restaurant De Drie Gemalen en zo’n 50 andere golfbaanrestaurants de
handen ineengeslagen. Ze organiseren van 25 tot en met 31 augustus 2014, onder de noemer ‘kom eens eten op de golfbaan’
de Course Dining Week. Speciaal voor deze gelegenheid wordt
er voor alle gasten een 3 gangen menu geserveerd voor 25,- euro per couvert.

Een rondje met lijn 9 van Connexxion
Heemstede – De Heemsteder belicht de komende weken enkele bijzondere beroepen. Deze week reden we mee in het
Procity- busje met Jeroen, chauffeur bij busmaatschappij
Connexxion.
Het is wederom een warme dag
in deze heerlijke zomer als we op
lijn 9 stappen in het Procity-busje van Connexxion. Deze lijn rijdt
vice versa van Heemstede-Aerdenhout naar station Hillegom.
Jeroen is al 6 jaar buschauffeur
bij Connexxion. “Ik val onder de
regio van Haarlem en IJmond,
waaronder weer bepaalde buslijnen vallen”, legt hij uit. “Zo rijd ik
niet alleen deze kleinere Procitybus, maar ben ik ook chauffeur
op de lijndiensten van de grote
bussen, zoals lijn 73, 74, 3 en 2.
In onze regio rijden we met circa
150 collega’s, mannen en vrouwen, volgens rooster. Ik zit vandaag zo’n beetje 8 uur op deze Procity-bus, die ook van lijnnummer verandert. Nu rijd ik de
route van lijn 9 heen en weer,
maar straks rijd ik bijvoorbeeld
met deze bus de route van lijn 14
en 4. Ik kan ook een ‘gebroken
dienst’ hebben, waarbij ik bijvoorbeeld 3 uur vrij ben of een
vrije ochtend of middag heb. Het
voordeel van de grotere bussen
is dat ze lekker rijden, maar met

deze Procity-bus is het contact
met de reizigers persoonlijker en
gezelliger. Natuurlijk omdat dit
een kleine bus is. Je ontmoet als
buschauffeur mensen van allerlei pluimage. Jonge kinderen reageren altijd enthousiast en vinden de bus altijd spannend. Ze
zwaaien meestal naar me als de
bus voorbijkomt. Ouderen zien
een bustochtje vaak als een uitje
en zijn je erg dankbaar omdat ze
met bus overal kunnen komen.
De bussen zijn toegerust op rollators en rolstoelen, die zo makkelijk de bus in kunnen worden
gereden. Dit geldt evenzeer voor
de lage instap voor mensen die
slecht ter been zijn.
Het Procity-busje wordt ook wel
Frysker genoemd. Oorspronkelijk
deden deze busjes namelijk voor
het eerst dienst in Friesland. Later zijn ze over de rest van Nederland uitgewaaierd en worden ze tegenwoordig op rustigere trajecten ingezet waar minder
mensen reizen. Maar je hebt ze
ook nog wel op bepaalde trajec-

ten een buurtbus, waarop vrijwilligers rijden, bijvoorbeeld op het
Delftplein in Haarlem-Noord.”
Terwijl we praten, rijden we door
de prachtige bosrijke omgeving over de Vogelenzangseweg
langs Leyduin naar station Hillegom. Een mooie en rustgevende
route. Bij de eindhalte op station Hillegom houdt Jeroen even
pauze, alvorens zijn volgende
dienst ingaat. Een paar toeristen
vragen waar buslijn 90 van busmaatschappij Arriva stopt. Jeroen legt uit waar ze moeten opstappen. Op de terugweg naar
station Heemstede-Aerdenhout,
vervolgt Jeroen: “Je hebt natuurlijk ook wel eens extreme weersomstandigheden, waardoor je
route letterlijk in het water valt.
Vorige week maandag bijvoorbeeld , tijdens de heftige regenval en wolkbreuken, kun je op
je route geconfronteerd worden
met ondergelopen tunneltjes en
dergelijke. Je krijgt dan van de
centrale instructies voor een alternatieve route. Maar soms is
het daar zo druk bezet, dat je als
chauffeur zelf naar een alternatieve route moet zoeken, waarbij
je je zoveel mogelijk aan de route
van de halteplaatsen houdt.”
Bart Jonker

De golfsport heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen en is daarmee zeker geen sport meer voor de upper
ten. Door deze ontwikkeling is de golfbaan uitgegroeid tot een
gezellige en bedrijvige ontmoetingsplaats, met het restaurant en
de terrassen als kern.
Vera van den Berg is General Manager van de Haarlemmermeersche Golfclub. De Drie Gemalen is het restaurant van dit
golfcomplex. “Met de landelijke ligging, de prachtige vergezichten en de gezellige sportieve sfeer zijn we dan ook onderscheidend. Logisch dat we dus ook culinair gezien een naam hoog te
houden hebben. Veel mensen denken niet direct aan ons restaurant voor een gezellige lunch of diner met gezin of vrienden
terwijl het bedrijfsleven en bepaalde gezelschappen al sinds jaar
en dag onze gast zijn. Om ze eens kennis te laten maken met onze culinaire kwaliteiten, hebben we samen met alle golfbaanrestaurants de Course Dining Week georganiseerd. Van 25 tot en
met 31 augustus serveren we een aantrekkelijk 3 gangen menu
voor 25,- euro per persoon.”
Meer informatie over de Course Dining Week bij Restaurant
De Drie Gemalen is te vinden op www.hgcgolf.nl en kijk voor
de deelnemende golfbaanrestaurants op www.coursediningweek.nl.

Heemstede – Wie zaait zal oogsten. Dit geldt
zeker voor kweker Ton Swolfs uit Heemstede, die
trots poseerde met zijn eigen kweek: een uitzonderlijke grote XXXL-tomaat. Geen komkommertijd dus, maar tomatentijd: de vrucht heeft
maar liefst een gewicht van 1155 gram en een
omtrek van 43 centimeter. “De tomaat gedijde op
mijn balkon op de 6de etage van de Apenrots”,
vertelt Ton glunderend. “Het plantje heb ik
afgelopen april geplant in een kas van 125 bij
15 cm. Daarin heb ik nog twee tomatenplantjes. Een daarvan was een verdroogd plantje
voor cherrytomaatjes. Blijkbaar heb ik groene

vingers, want ook dit plantje trok helemaal bij.
Daarvan heb ik behoorlijk wat cherrytomaatjes
kunnen eten. Zes jaar geleden had ik een volkstuintje in Groenendaal en daar was ik ook al een
recordhouder met tomaten: ik wist er daar eentje
van 866 gram te kweken.
Maar dit exemplaar slaat alles. Ik word al de ‘tomatenfluisteraar’ genoemd.” En wat gaat Ton nu
met deze reuzentomaat doen? “Mijn vrouw gaat
deze tomaat in een lekker culinair gerecht bereiden, dus dat zal vast wel smaken”, aldus een enthousiaste Ton Swolfs.
Bart Jonker

Fotograaf: Bart Jonker Productions

XXXL-tomaat van meer dan 1 kilo
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Afnemende zwemvaardigheid zorgelijk

Ruim 1.000 hulpverleningen per
week voor de Reddingsbrigade
Regio - De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week
1.417 keer in actie. 54 keer was
dat voor een redding uit een levensbedreigende situatie. In totaal komt het aantal hulpverleningen in de zomerperiode tot
nu toe op 4.151, een gemiddelde
van ruim 1.000 hulpverleningen
per week. Er werden al 182 mensen uit een levensbedreigende
situatie gered. Zorgelijk is dat in
de eerste weken van de zomervakantie 4 mensen omkwamen
bij een zwemongeval. Dit gebeurde op plaatsen waar geen
gekwalificeerd toezicht van de
reddingsbrigade is. Reddingsbrigade Nederland pleit voor
een landelijke registratie van
zwemongevallen in open water,
om steeds beter te kunnen beoordelen hoe deze kunnen worden voorkomen.
Strand en recreatiegebieden
Om iedereen veilig van het water te kunnen laten genieten, zijn
de vrijwilligers van de Reddingsbrigade vele uren preventief actief op het strand en bij recreatiegebieden. Zij geven preventief
advies of waarschuwen ze bad-

gasten voor gevaarlijke situaties
in en om het water. Indien nodig
kunnen zij zeer snel optreden om
mensen uit een gevaarlijke situatie te kunnen redden. Niet bij elke zwemlocatie is deze vorm van
toezicht en hulp aanwezig. Ook
wordt niet overal bijgehouden
hoeveel en welke soort ongevallen er plaatsvinden.
Sluipende ramp
De Reddingsbrigade signaleert
al jaren een trend van toenemende aantallen ernstige ongevallen,
met name als gevolg van afnemende zwemvaardigheid. Vorig jaar was sprake van een tragisch dieptepunt met 19 dodelijke zwemongevallen. Directeur
Raymond van Mourik spreekt
van een ‘sluipende ramp’. “Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er
nodig voor we maatregelen nemen om de veiligheid van zwemlocaties en de zwemvaardigheid
actief te gaan verbeteren?” Hij
pleit daarom in de eerste plaats
voor een landelijke registratie
van alle ongevallen, zodat cijfers
meer duidelijkheid geven over
locaties, oorzaken en omstandigheden waardoor (dodelijke)

zwemongevallen plaatsvinden.
“Daarmee kan ook beter onderbouwd worden welke preventieve maatregelen nuttig en effectief zijn”, aldus Van Mourik.
‘Let op de vlaggen’
Voor de komende week is wisselvallig weer voorspeld. De
Reddingsbrigade wil Nederland
graag van het water laten genieten en adviseert daarom vooral te
recreëren op plaatsen waar gekwalificeerd toezicht is. Kijk verder goed op de strandborden die
bij de strandopgang staan. Let
op de vlaggen bij de reddingsbrigadepost en neem de waarschuwingsborden voor gevaarlijke stromingen en muien in acht.
Drink daarnaast voldoende water bij warm weer om onwel wordingen te voorkomen en smeer
voldoende in tegen verbranding
van de huid. Let tot slot goed op
je kind, want die kan in de drukte in een fractie van een seconde uit het zicht verdwenen zijn.
Voor tips van de Reddingsbrigade om met het mooie weer veilig
van een dagje aan het water te
genieten kijk op www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/

Zeldzame diertjes gesignaleerd

Natuurbrug Zandpoort volop in gebruik
Regio - Een half jaar na oplevering wordt Natuurbrug
Zandpoort al volop door planten en dieren gebruikt, zelfs
soorten die op zo’n korte termijn niet werden verwacht.
Camerabeelden en tellingen
bewijzen de eerste successen van de nieuwe verbinding
tussen Nationaal Park ZuidKennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Was de Natuurbrug in december 2013 nog een kale zandvlakte, nu groeien er vele waardevolle mooie duinplanten zoals
het duinviooltje, kromhals, kruipend stalkruid en rolklaver. Ook
zoogdieren hebben de brug gevonden, er lopen regelmatig vossen en konijnen over. Net zijn de
(vrij algemeen voorkomende) libellen te zien, bijen, vlinders en
sprinkhanen.
Blij verrast zijn de medewerkers
en vrijwilligers van Natuurmonumenten, PWN en Waternet met
de snelle komst van zeldzamere soorten op de brug. Bedreigde ‘rode lijst soorten’ zoals de
kleine parelmoervlinder, duinparelmoervlinder, bruin blauwtje
en de blauwvleugelsprinkhaan
hebben zij inmiddels gezien.
De grootste verrassing onder
de brugbezoekers is de zeldzame harkwesp. Helaas is de bastaardzandloopkever nog niet op

Harkwesp
(foto: Koosje Lever).

Kleine parelmoervlinder
(foto: Ruud Luntz).

de brug aangetroffen, daar was
wel op gehoopt. Ook de zandhagedis is nog niet gearriveerd. Dat
laatste is logisch want het terrein
is nog te open voor deze soort.

tussen Provincie Noord-Holland, Waternet, PWN Puur Water en Natuur, Natuurmonumenten, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en gemeente Zandvoort tot stand is gekomen. De
brug werd mede mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Postcode Loterij en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling(EFRO) van de Europese Unie.
Het is de eerste brug in een serie
van drie die in totaal 7000 hectare duinnatuur met elkaar verbindt. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de
aanleg van Natuurbrug Zeepoort
over de Zeeweg bij Bloemendaal en Natuurbrug Duinpoort
over de spoorverbinding tussen
Zandvoort en Haarlem.

Damherten
Op de brug is een tijdelijk schrikdraad geplaatst. Dit om te voorkomen dat de populatie damherten uit de Waterleidingduinen overlast kan veroorzaken.
Uit de camerabeelden blijkt dat
dit goed werkt. We zien dat vossen en konijnen geen last hebben van de draad en gewoon
oversteken.
Samenwerking
Natuurbrug Zandpoort is een
ecologische- en recreatieve verbinding die in samenwerking

Win een bloemrijke natuurtuin
van Landschap Noord-Holland
Regio - De Nederlandse wilde
bijen hebben het moeilijk. Meer
dan de helft van de ruim 300
soorten die in Nederland voorkomen, staat op de ‘rode lijst’
als bedreigd of verdwenen. Dat
komt onder meer door het gebrek aan voedsel en rommelige plekjes. Steeds meer mensen
begrijpen de ernst van situatie
en willen de bijen helpen. Speciaal voor deze natuurliefhebbers is Landschap Noord-Holland een actie gestart. De natuurorganisatie verzorgt gratis
het inrichten van een bijenvriendelijke tuin.
Bijenvriendelijke tuin
De bijenvriendelijke tuin bestaat uit een groot bijenhotel én
een zaadmengsel voor een kleurig bloemenveld van 500 m2. Het
bijenhotel (t.w.v. 300,- euro) is
1,5 meter hoog en heeft 6 vakken waarin meerdere bijensoorten een geschikte nestelplek
vinden. Het zaadmengsel (t.w.v.
150,- euro) is speciaal samengesteld voor bijen en bestaat uit
20 soorten (inheemse) bloemen.
Die bloeien van mei tot ver in de
herfst. De bijenvriendelijke tuin
wordt in het voorjaar van 2015
aangelegd door de Groenploeg.
Het is een bedrijfsonderdeel van
Landschap Noord-Holland dat

Werkdag op
Elswout

Regio - Natuurliefhebbers die
het leuk vinden om hun handen
uit de mouwen te steken kunnen hun hart ophalen. Het IVN
Zuid-Kennemerland organiseert
zaterdag 16 augustus in samenwerking met Staatsbosbeheer
een leuke werkdag op landgoed
Elswout in Overveen. Een dag
lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste mensen!
Deelnemers aan deze werkdag
gaan op Elswout aan de slag voor
de Italiaanse aronskelk; deze Italiaanse aronskelk staat er prachtig bij. Deze aronskelk is in Nederland vaak aangeplant en verwilderd in bosachtige omgevingen op buitenplaatsen op vochtige, voedselrijke grond. Daarom
wordt de soort als een stinsenplant beschouwd. Stinsenplan-

o.a. natuurtuinen realiseert bij
bedrijven en particulieren.
Deelname via website
Deelname aan de actie is mogelijk tot vrijdag 31 oktober 2014.
Iedereen kan meedoen: particulieren, bedrijven, wijkverenigingen en scholen. Het enige dat
deelnemers hoeven te doen, is te
vertellen waarom ze een bijenvriendelijke tuin willen. Een vakjury bepaalt op basis van de gegeven motivatie een gelukkige
winnaar. Aanmelden via de website van Landschap Noord-Holland: www.landschapnoordholland.nl/tuinactie
Groenploeg
Landschap Noord-Holland zet
zich op veel manieren in om de
leefsituatie van de Nederlandse
bijen te verbeteren. Dat gebeurt
in de 96 natuurgebieden die de
organisatie beheert, maar ook
daarbuiten. De Groenploeg is
een bedrijfsonderdeel dat ecologische werkzaamheden uitvoert
in opdracht van gemeenten, bedrijven en particulieren. Zo legt
de Groenploeg natuurvriendelijke tuinen aan en zorgt het voor
ecologisch beheer van bermen.
Daarnaast maakt de Groenploeg
in eigen huis bijenhotels en observatiekasten.
ten zijn ooit geïmporteerd naar
Nederland en later zijn ze verwilderd in de vrije natuur.
En om te voorkomen dat er
straks in het voorjaar helemaal
geen stinsenplanten als deze
aronskelk meer te zien zijn, gaan
de groep hard aan de slag.
Natuurliefhebbers zijn van harte
welkom op deze werkdag. Verzamelen gebeurt om 9.30 uur bij
het hoofdgebouw van Elswout
aan de Elswoutlaan in Overveen. De werkdag duurt tot ongeveer 15.00 uur. Zorg zelf voor
werkkleding, -laarzen. En neem
ook je eigen koffie/thee en lunch
mee. Voor gereedschap wordt
gezorgd evenals begeleiding,
koffie/thee, werkhandschoenen
en een lekkere vlaai voor bij de
koffie.
Aanmelden graag via ivnzk.natuurwerk@gmail.com, bel Marc
van Schie, 06-22575748 of kijk
op de website van IVN ZuidKennemerland.
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Haarlemse Kenaupark: podium voor
voorstelling van OpenluchtHotel
Regio – Zaterdag 23 augustus
is het Kenaupark overdag het
toneel voor de expositie van
de bedden, die kunstenaars
ontwierpen ter gelegenheid
van het tweede OpenluchtHotel. En ‘s avonds trakteert
artistiek leider Geert van der
Velden van Fields of Wonder een breed publiek op een
vrij toegankelijke voorstelling
van dans, theater en muziek.
Na afloop kunnen bezoekers
tegen betaling blijven slapen
op bijzondere plekken in de
openlucht.
“Het is een surrealistisch gezicht: die bedden in het Kenaupark! Hopelijk denken mensen
bij zichzelf: “Hé, wat gebeurt
hier?” en gaan daarop even een
kijkje nemen!”, zegt de artistiek
leider Van der Velden enthousiast. “Fields of Wonder maakt ervaringstheater via improvisatie. En ook al heb je niets met
kunst, dan heb je toch een leuke avond: een mini-vakantie in je
eigen stad. Het zijn zintuigelijke
ervaringen in het hier en nu. Slapen naast een kasteel: het kan
dit jaar in het OpenluchtHotel bij
de ruïne van Brederode in Velsen. Of in hartje Haarlem in de
Stadstuinen! Bijzondere plekken,
waar je normaal gesproken niet
mag komen. Wakker worden met
de zon in je gezicht. En daarna
een gezamenlijk ontbijt: wie wil
dit nu niet? Het is een heel intens gebeuren: van acht uur ‘s
avonds tot acht uur ‘s morgens.
Het OpenluchtHotel geeft meerwaarde aan de optredens.”

Foto: Michel van Bergen

Dronken motorrijder schept
fietsster op de Zeeweg
Slapen naast de ruïne van Brederode in het OpenluchtHotel na de
voorstelling (foto: Pim Rusch).
Improvisatie
Danser Satishkoemar Myre-Makan: “Als ik dans, ben ik een
beetje in trance. Ik let alleen erop
dat ik nergens in trap met mijn
blote voeten. Elke voorstelling is
weer anders. De energie vloeit
en stuurt mijn beweging. Indiase
dans is mijn passie. Geert verfde mij blauw. Ik ben zo blauw als
de god Krishna zelf. Ik kom heel
dichtbij als ik dans en ik kijk mijn
publiek in de ogen. Het moment
is magisch. Ik neem de mensen
mee ‘op wereldreis’ als was ik de
brug tussen de menselijke wereld naar het goddelijke.”
Regilio Sedoc komt uit de theaterwereld, maar voelt zich thuis
in de bewegingsvorm van de
Japanse Butoh-dans, waar de
roots liggen van scenograaf en
theatermaker Van der Velden:

“Het is dansen op instinct. Een
oerdans: bij verdriet neemt het
lichaam een ‘gesloten’ houding
aan, terwijl de borst zich opent
als het lijf zonnewarmte voelt.
Het is dansen met het hart in
plaats van met het hoofd. Mensen worden erdoor geraakt.”
OpenluchtHotel
Antoine Timmermans ontwierp
het bed Paradijsvogels: “Tijdens het avondprogramma heb
ik ook een rol. Ik vlei me verleidelijk neer op het bed en open
mijn laptop”, verklapt hij. “En
dan hoop ik dat...” Maar wat hij
zegt gaat verloren in zijn schaterlach.
Meer informatie: www.fieldsofwonder.nl/projecten/2014/openluchthotel_haarlem.
Monique van der Gaag

Koffie-ochtend NVVH Vrouwennetwerk

Regio – Een dronken motorrijder heeft vrijdagavond een fietsster aangereden op de Zeeweg
in Overveen. Het ongeval gebeurde rond tien voor half elf
toen de vrouw bij de rotonde aan
het begin van de Zeeweg bij de
Militairenweg wilde oversteken.
De motorrijder raakte vermoedelijk een randje waarna hij onderuit gleed en in de glijpartij
de overstekende fietsster raak-

te. De vrouw kwam hierbij ook
ten val. Ambulancepersoneel
heeft de motorrijder en de fietsster onderzocht. De vrouw hoefde na een uitgebreide controle
niet mee naar het ziekenhuis. Ze
is, met haar zwaar beschadigde
fiets, thuis afgezet door de politie. De motorrijder bleek te veel
te hebben gedronken en is naar
het ziekenhuis gebracht voor
verdere behandeling.

Koele traktatie in wijk 2014
Heemstede – Een hele wijk in Heemstede wint ijs. De IJsprijs van
de Postcode Loterij is namelijk op wijkcode 2104 in Heemstede
gevallen. 740 inwoners van Heemstede winnen ijs.Vanaf volgende week ontvangen de winnaars hun prijs. Inwoners van Heemstede die in de junitrekking meespeelden met de Postcode Loterij ontvangen per lot een multipack met vier Ben & Jerry’s ijsbekertjes. Zij hebben een coupon thuisgestuurd gekregen waarmee
zij hun prijs vanaf aankomende week kunnen ophalen bij een locatie in de buurt.
Bij de Postcode Loterij maken deelnemers maandelijks kans op
honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen deelnemers met
de helft van de lotprijs goede doelen. Dankzij de 2,5 miljoen deelnemers is er het afgelopen jaar ruim 302 miljoen euro geschonken aan 90 goededoelenorganisaties op het gebied van mens en
natuur. Dit zijn onder meer: UNICEF, Natuurmonumenten, Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Humanitas en Stichting DOEN.

Kinderrondleidingen in Museum

Regio - Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk heeft
op donderdag 7 augustus de laatste koffie-ochtend in de zomertijd. Die vindt plaats bij theehuis
Cruquius aan de Cruquiusdijk 32 aan de Ringvaart. Alle activiteiten van de vereniging staan in
de zomermaanden op een laag pitje, maar het
is toch wel gezellig contact met elkaar te houden. In september begint het nieuwe seizoen met

een zeer afwisselend programma, zoals lezingen,
werkbezoeken, fiets- en wandeltochten, museabezoek, schilderen en leesclubs. Vanaf 10.30 uur
is ieder welkom.
Wilt u kennismaken met de vereniging, kom dan
gezellig even langs. Voor meer inlichtingen over
deze actieve 55+ vrouwenvereniging, tel. 023
5477486 of kijk op de website www.nvvh.nl.

Regio – Historisch Museum
Haarlemmermeer
organiseert
maandelijks twee kinderrondleidingen om 14.00 en om 15.00
uur op de woensdag, zaterdag
en zondag van de tweede week
van de maand. Ze zijn nog op 9
en 10 augustus. De rondleidingen worden gegeven door kinderen die zijn opgeleid tot ‘Kindergids’ en zijn bedoeld voor
kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
Kinderen kunnen het museum
bezoeken en deze rondleiding
volgen voor €3,00.
Historisch Museum Haarlemmermeer is niet alleen voor ouderen, maar juist ook voor kinderen erg leuk. Om kinderen
een rondleiding binnen hun eigen belevingswereld aan te kunnen bieden heeft het museum
15 kinderen tussen de 10 en 12
jaar opgeleid tot ‘Kindergids’. In
de meivakantie werd al een succesvolle pilot gedraaid waar veel
kinderen van hebben genoten.
De Kindergidsen geven vanaf
heden op vaste momenten kin-

derrondleidingen in Historisch
Museum Haarlemmermeer: elke
tweede week van de maand op
woensdag, zaterdag en zondag
om 14.00 en om 15.00 uur.
Deze Kindergidsen geven rondleidingen speciaal voor kinderen
tussen de 6 en 12 jaar. Ze vertellen over de geschiedenis van
Haarlemmermeer, maar ze laten
ook veel zien over hoe iets vroeger in z’n werk ging of wat oude
gebruiken waren.
Je hoeft je niet aan te melden
voor de kinderrondleiding maar
vol = vol (maximaal 10 kinderen
per rondleiding). De rondleidingen zijn bedoeld voor museumbezoekertjes, niet voor kinderpartijtjes.
Je kunt het museum bezoeken
aan de Bosweg 17 in Hoofddorp
(rand Haarlemmermeerse Bos).
Voor meer informatie over alle
activiteiten gaat u naar www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl of naar www.museumdecruquius.nl.
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Dansen voor senioren:
nu ook stijldansen!
Heemstede - Met dansen train
je verschillende spiergroepen en
maak je je hoofd leeg. Dansen
kan op elke leeftijd, het is een
leuke manier van bewegen, óók
voor senioren, het houdt u gezond en u zult zien dat u door
deze vorm van beweging minder
snel valt. Hierdoor kunt u langer
zelfstandig wonen. Maar buiten
dat is dansen vooral heerlijk om
te doen! Casca speelt hier op in
door een leuk aanbod van danscursussen speciaal voor senioren. En vanaf dinsdag 14 oktober
is er eens in de twee weken een

Regio - Omdat de recent georganiseerde wandeling met het
thema ‘planten waarnemen met
al je zintuigen’ een groot succes
was, wordt die herhaald en wel
op maandag 18 augustus. Om
19.00 uur is het opnieuw mogelijk om met de beheerder van
de Stadskweektuin mee te gaan
langs de rijkgevulde borders om
planten te zien, te ruiken en te
voelen.

stijldansmiddag in de Luifel.
Onder leiding van.Hennie Fokker van het danscentrum in
Hoofddorp zijn er 5 workshops
met Foxtrot, Engelse Wals, Cha
Cha Cha, Rumba en basis Salsa.
Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid om te vrijdansen. Twee
drankje en een hapje zijn bij de
prijs inbegrepen.
Op www.casca.nl vindt u meer
informatie over tijden, aantal lessen en kosten. Ook kunt u bellen
voor informatie of aanmelden op
werkdagen tussen 9 en 12 uur
met: tel. 023-548 38 28 kies 1.

Hoe houd ik mijn hersenen gezond?
Regio - Iedere woensdagochtend in augustus bent u van harte welkom bij de boeiende activiteiten speciaal voor senioren
in de Bibliotheek Zandvoort, Louis Davidscarré 1 te Zandvoort.
Woensdag 20 augustus, van 10 – 11.30 uur, geeft een voorlichter van de Hersenstichting tips over gezonde hersenen en
gaat in op wat we weten over hersenen en slaap, hersenen en
bewegen, hersenen en voeding en over training van de hersenen. Alle vier de onderwerpen zullen worden toegelicht vanuit
de stand van zaken betreffende het hersenonderzoek. De toegangsprijs voor deze ochtend bedraagt 5,- euro. Aanmelden
kan via de website of bij de balie van de Bibliotheek.
hebben.
Gezonde hersenen zorgen voor
een goed geheugen en je zelfbeslissingsrecht. De hersenen zorgen ervoor dat het lichaam als een centrale computer wordt aangestuurd. Wat goed
en gezond is voor de hersenen is
ook goed en gezond voor het lichaam: of om een oude vast herkenbare slogan naar voren te
halen: een gezonde geest zit in
een gezond lichaam.
‘Hoe houd ik mijn hersenen ge-

Nieuwe leden Stuurgroep
project Duinpolderweg

Regio - De gemeenteraadsverkiezingen zijn niet ongemerkt
voorbij gegaan aan het project Duinpolderweg. Een aantal gemeenten heeft een nieuwe bestuurlijke vertegenwoordiger in de
stuurgroep afgevaardigd, zo is te lezen in de jongste nieuwsbrief. Een van deze nieuwe bestuurders is wethouder Marjolein
de Rooij van de gemeente Bloemendaal. In de nieuwsbrief wordt
zij geïnterviewd. Niet alleen onder de bestuurders ook onder de
gemeenteraadsleden zijn er nieuwe gezichten. De stuurgroep
heeft een informerende film over de Duinpolderweg laten maken.
Nieuwe leden Stuurgroep
Door de recente gemeenteraadsverkiezingen hebben er behoorlijk wat wijzigingen plaatsgevonden in de stuurgroep. Naast de
al zittende leden, de Gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland, Elisabeth Post en Ingrid de Bondt en Jeske Verkerk van
Rijkswaterstaat bestaat deze nu uit de volgende personen:
Stadsregio Amsterdam en
Gemeente Haarlemmermeer:
Regio Holland Rijnland en
Gemeente Hillegom:
Gemeente Bloemendaal:
Gemeente Heemstede:
Gemeente Noordwijkerhout:

Derk Reneman
Ivo ten Hagen
Marjolein de Rooij
Pieter van de Stadt
Hans Knapp
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Zie, ruik en voel planten in de
Haarlemse Stadskweektuin

Activiteit Bibliotheek Zandvoort

Iedereen wil graag een gezonde
oude dag hebben om nog lang
van het leven te kunnen genieten. Veel mensen hopen dan ook
dat zij hun lichamelijke gebreken
zo lang mogelijk kunnen uitstellen. Wat ouderen echter vooral
willen is hun zelfstandigheid in
geestelijk opzicht behouden, of
zoals ouderen vaak zeggen: als
ik maar goed bij mijn hoofd blijf.
Zelfstandig beslissingen kunnen
blijven nemen, ook op hoge leeftijd, is een wens die veel mensen
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Zintuiglijk waarnemen
Genieten van planten en hun
bloemen doen wij vooral met de
ogen. Maar ze zijn ook waar te
nemen met ons reukvermogen
en ons gevoel. Voor ons is dat
leuk, tenzij wij per ongeluk een
Brandnetel aanraken. Maar geu-

ren, kleuren, beharing en stekels hebben ze niet voor de leukigheid. Alles in de natuur heeft
immers een functie. Zo ook de
genoemde eigenschappen, die
doorgaans te maken hebben met
de voortplanting en de bescherming van een plant. Laat u door
de deskundige gids hierover informeren.
Nadere informatie
De wandeling vindt plaats in de
Haarlemse Stadskweektuin, gelegen aan de Kleverlaan 9. De
deelnamekosten bedragen 3,00
euro. Dit bedrag is inclusief een
kopje koffie of thee na afloop. De
wandeling duurt ca. 1 . uur.
Voor nadere informatie belt of
mailt u naar: (023) 511 47 02.

Vitamines houden
je fit deze zomer
Regio - De zomervakantie is in volle gang. Met deze tip5 van het Vitamine Informatie Bureau blijf je fit deze zomer. Van je ‘Vitamine V’ – met de V van Vakantie - wil je
immers genieten!

zond’ is de derde van vier activiteiten die de Bibliotheek Zandvoort in augustus organiseert
speciaal voor senioren.
De laatste activiteit ‘Erven,
schenken en de AWBZ’ vindt
plaats op woensdag 27 augustus, van 10.00 – 11.30 uur.
Meer informatie en aanmelden
via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Verrassend spel
Koersbal

Heemstede - Koersbal lijkt op
het Engelse ‘Lawn Bowls’ en
het Franse Jeu de Boules, maar
wordt binnen gespeeld. Dus
weer of geen weer: u kunt altijd koersballen! De bedoeling is
om de speciale bal zo dicht mogelijk bij de zogenaamde ‘Jack’
(een klein wit balletje) te rollen
ofwel te ‘koersen’. Als u dit spel
eenmaal hebt gespeeld, kunt u
het niet meer laten. Het is ook
altijd erg gezellig met elkaar. Bij
enkele clubs is nog plaats. Informeert u eens naar de mogelijkheden. U kunt natuurlijk ook
geheel vrijblijvend een keer komen kijken en kennismaken. Er
is in het voorjaar van 2015 weer
een toernooi met alle clubs tezamen! Koersbal wordt op alle locaties van Casca gedaan, er is
er vast eentje bij u in de buurt.
Aanmelden kan via www.casca.
nl. Of belt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. (023) 548 38
28 kies 1.

1. Ga naar buiten
Dat is niet alleen lekker, maar ook gezond. Uit zonlicht maakt
je huid namelijk vitamine D, dè zonnevitamine. Vitamine D is
belangrijk voor je botten. Deze vitamine zorgt ervoor dat calcium, onmisbaar voor de opbouw en instandhouding van een
stevig skelet, goed wordt opgenomen in het lichaam. Een half
uur per dag in de zon met handen en gezicht onbedekt zorgt
al voor voldoende vitamine D. Maar pas op: hoe langer in de
zon hoe beter gaat niet op! Te lang en te veel in de zon kan leiden tot huidkanker. Ga je de zon in, neem dan voldoende voorzorgsmaatregelen en begin in elk geval met een goede zonnebrandcrème.
2. Eet zomerfruit
Wist je dat aardbeien per 100 gram meer vitamine C bevatten
dan een sinaasappel? Frambozen, bramen en bessen en andere zomerfruit bevatten ook veel vitamines. Daarnaast barst zomerfruit van de vezels. Vezels geven je een vol gevoel waardoor je minder tussendoortjes neemt. Ook kunnen je darmen
hun werk goed doen met behulp van vezels.
3. Beweeg, ook tijdens de vakantie
Het is heel verleidelijk om de hele dag op een stretcher aan
het strand te blijven liggen. Zorg toch voor voldoende beweging: maak een fietstocht, een wandeling of trek iedere ochtend een paar baantjes in het zwembad. Daarna is het extra
lekker om uit te rusten.
4. Multivitamine ter aanvulling
Tijdens de vakantieperiode wil gezond eten er nog weleens
bij in schieten. Je gaat vaker uit eten of maakt een simpele campingmaaltijd. Probeer toch gezond te eten. Als dat niet
lukt kun je kiezen voor een multivitamine, zodat je zeker weet
dat je alle vitamines en mineralen ook in de zomervakantie
binnenkrijgt.
5. Slaap voldoende
En kun je niet slapen omdat je last hebt van muggen? B-vitamines kunnen soms helpen. In sommige B-vitamines zit zwavel dat de lichaamsgeur zou veranderen. Het weinige onderzoek naar de relatie tussen vitamine B en muggenbeten heeft
nog geen wetenschappelijk verband aangetoond. Hoewel dat
bewijs voorlopig ontbreekt, zijn er toch veel mensen die baat
hebben bij extra vitamine B.
Het Vitamine Informatie Bureau wenst je een fijne vakantie!
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Creatieve
hobbybeurs
Foto: Geek Zwetsloot.

Regio - Op zondag 17 augustus wordt in Sportcentrum Uitgeest voor de derde keer een hobbybeurs
gehouden.

Heemsteedse Yvonne Weijers
op Haarlem Jazz & More
Heemstede - Tijdens het festival Haarlem Jazz & More, donderdag 14 augustus, zal zangeres Yvonne Weijers optreden. Dat doe zij samen met haar
band.
Easy jazz en swingende latin is
haar specialiteit. Afgelopen jaar
volgde Yvonne een bijzondere
zangopleiding waardoor ze haar
repertoire op een nieuwe, vrijere manier is gaan benaderen.
Het heeft haar zang zonder
meer dynamischer gemaakt. De
Heemsteedse geeft hierdoor nog
meer haar eigen kleur aan de
hoogtepunten van het prachtige

jazzrepertoire dat iedereen kent.
Tijdens het optreden is ook de
Haarlemse gitarist Evert Scholten van de partij. Yvonne en hij
spelen onder meer hun versie
van het Nederlandstalige nummer ‘Onderweg’ van Abel, onderdeel van een nieuw project
waar Yvonne Weijers mee bezig
is. ‘Jazz = more’!
Het optreden op donderdag 14
augustus duurt van 19.00 tot
21.30 uur op het podium aan het
Klokhuisplein in Haarlem en is
gratis bij te wonen. Meer informatie: 06 – 52 4181 55 of kijk op:
www.yvonneweijers.nl.

Mega Weekendmarkt met
straattheater in Zandvoort!
Regio - Op zaterdag 9 en zondag 10 augustus is er weer een
mega zomermarkt in het centrum van Zandvoort. Meer dan
300 kramen en een scala aan
straattheater gaan het succes
van de voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot
een evenement waar bezoekers
en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar de
badplaats komen.
De omvang van de zomermarkt
is uitgegroeid tot een van de
grootste in zijn soort. Het centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkt vol met
kraampjes (meer dan 300!), in
de Zandvoortse kleuren blauw
en geel.
Ook bijna alle winkeliers in
Zandvoort doen aan deze jaarmarkt mee. Ongekende acties of extreme kortingen zullen uw portemonnee gunstig
stemmen. Natuurlijk zijn ook
veel nieuwe collecties tijdens
deze periode binnengekomen.
Dus wilt u het nieuwste van het
nieuwste dan kunnen de winkeliers van Zandvoort u deze
dag natuurlijk ook helpen.
Een ander sterk punt ten opzichte van andere markten is
het uitgebreide programma

entertainment and fun tijdens
zo’n dag.
Zo is er geen sprake van een
enkel
kinderdraaimolentje,
maar staan of lopen er diverse
attracties voor kinderen en volwassenen in het centrum van
Zandvoort.
Dit wordt een onvergetelijke
dag voor het hele gezin.
Op zaterdag begint de markt
om 14.00 uur en eindigt om
22.00 uur. Zondag is de markt
geopend van 10.00 uur tot
18.00 uur.

De standhouders vullen circa
vijftig marktkramen met nieuwe producten en benodigdheden voor diverse creatieve
hobby’s. Er zijn materielen te
koop voor (3D) kaarten, miniaturen, sieraden, scrapbooken, stempelen, ponsen, breien/haken, de elastiekjes-rage
et cetera.

6

Woensdag
augustus
t/m zondag 10 augustus
16 leden van KZOD exposeren in gebouw De Waag.
Titel: Boven is het Zomer. 50,
veelal kleinere werken, worden te koop aangeboden.
Max. 250,- p.werk. O.a. werk
van Vera Bruggeman en Jose
van Waarde. Open: do.t/m zo.
13.00-17.00 uur. www.kzod.nl.

6

augustus
Woensdag
t/m 30 augustus

Foto-expositie ‘109 jaar
Sport in beeld’ in museum
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

6

augustus
Woensdag
t/m donderdag 16 oktober
Expositie werk Winnie van
Soest bij Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavegebouw, terrein KG locatie
Zuid, Haarlem.
3e verdieping. Bomen, bossen met veel kleur. Open madi-do avond van 20.15 tot
21.00 uur. Of in de ochtend,
dan tussen dinsdag en vrijdag
11.15 tot 12.00 uur.

9

Ook zijn er diverse demonstraties en workshops. Er zijn
stands voor de poppen- en
berenliefhebber, nieuw en
antiek, en er is een stand met
modelbouw.
Dit keer is ook een lid van
de
Samzam-verzamelclub
van de partij met melkcupjes. Nieuwe items zijn vanzelfsprekend welkom bij deze verzamelaar.
De bezoekers krijgen het magazine Hobbyfestival gratis zolang de voorraad strekt
bij de entree. Op de website www.hobbyfestival.nl kan
men een kortingbon op de
entree downloaden.
De beurs wordt georganiseerd door Heins & Hobby’s
op de Zienlaan 4 in Uitgeest
van 10.30 - 16.30 uur. Entree
volwassenen vier euro (kortingbon op de site), kinderen
tot twaalf jaar gratis.

Expositie div kunstenaars
bij Het Kunstbedrijf, Raadhuisstr. 56a, Heemstede.
O.a Christa Hoek - schilderijen van strand en lucht ( Waddeneilanden) en Jur Fortuin
- objecten en beelden. Open
woe t/m zat 13.00 - 17.30
uur. En op afspraak. T. 023
5474499 - M 06 57195700.

6

augustus
Woensdag
t/m dinsdag 2 september
Expositie werk Marijke van
Lammeren-Dogterom in
voormalig gemeentehuis
Bennebroek, Bennebroekerlaan 5. Vrij toegang, 8.3012.30 uur. Woe: 13.30-16.30
uur. Stillevens en dieren.

6

augustus
Woensdag
woensdag 17 september
Tentoonstelling ‘Arctic’ in
bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1. De schoonheid
van verschillende landschappen in o.a Spitsbergen, Ijsland, Canada en Japan. Gratis te bezoeken. www.andregilden.nl en www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

6

augustus
Woensdag
t/m zondag 12 oktober

augustus
Zaterdag
Taxatiemiddag zeldzame
boeken, handschriften, bijbels, kloosterboeken etc.
in Restaurant Klein Centraal Overveen, 13.00 16.00 uur, met taxateur
Arie Molendijk uit Rotterdam.
Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis,
topografie, (staten)bijbels en
theologie. Taxatie: 5 euro ongeacht het aantal te beoordelen boeken.
Inlichtingen: info@molendijkboeken.nl of amolendijkboeken@hotmail.com (niet voor
taxaties).
Stranddansfeest van
Swingsteesjun onder de
noemer ‘Jeanot’s Finest’
bij Club Nautique, Boulevard Barnaart 23 te Zandvoort. Het feest begint met
een heerlijke BBQ om 17.30
uur (graag vooraf reserveren).
Om 19.00 uur gaat de dj echt
los. Het feest duurt tot middernacht.
Info: Meer informatie op
www.swingsteesjun.nl of bel
023-3020206 dan wel 061893 8260. Entree: vanaf 10,-.

10

augustus
Zondag
Kofferbakmarkt op de
Dorpsweide van Wijk aan Zee
van 8.00 tot 16.00 uur.
Zie: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl.

Vrijwilligers gezocht voor
de Telefooncirkel
Heemstede - Een van de diensten van Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) is de zogenaamde Telefooncirkel. Het doel van
de Telefooncirkel is om ouderen
die geen familie in hun directe
omgeving hebben een vorm van
veiligheid te bieden. Rond een
vast tijdstip op de dag wordt de
deelnemende ouder gebeld door
een vrijwilliger om na te gaan of
alles in orde is. Vervolgens belt

deze deelnemer naar de volgende in de cirkel, de laatste deelnemer belt de vrijwilliger. De vrijwilliger neemt actie als gemeld
wordt dat er iets aan de hand is.
De vrijwilliger beschikt over de
naam en telefoonnummer(s) van
de contactpersoon van de deelnemende ouder. Heeft u belangstelling om het team van vrijwilligers te versterken, bel dan Willie
Chermin via telnr. 023 528 85 10.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 6 augustus 2014

Heemstede

Omgevingsvergunningen

In deze uitgave:
In deze zomereditie deze week
alleen de bekendmakingen
van de gemeente

Volg ons via Facebook
en Twitter!
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Herenweg 15 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak wabonummer 13793,
ontvangen 17 juli 2014.
- Franz Lehárlaan 33 het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
13794, ontvangen 20 juli 2014.
- Achterweg 5 het kappen van 5 bomen en
kandelaberen van 1 boom wabonummer 13841,
ontvangen 23 juli 2014.
- Franz Schubertlaan 29 het kappen van
4 coniferen wabonummer 13867,
ontvangen 22 juli 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Rijnlaan 124 het kappen van 1 conifeer
wabonummer 13720, verzonden 1 augustus
2014.
- Franz Schubertlaan 29 het kappen van
4 coniferen wabonummer 13867,
verzonden 1 augustus 2014.
- Herenweg 135 het plegen van onderhoud aan

-

het monument wabonummer 13657,
verzonden 1 augustus 2014.
Raadhuisstraat t.h.v. nr. 83 t/m 97 het kappen
van 13 lindes wabonummer 13480,
verzonden 1 augustus 2014.
Duin en Vaart 25 het plaatsen van een
fietsenstalling wabonummer 12399,
verzonden 1 augustus 2014.
Binnenweg 212 het aanleggen van een terras op
het dak van de benedenwoning wabonummer
12572, verzonden 1 augustus 2014.
Achterweg 5 het kappen van 5 bomen en
kandelaberen 1 boom wabonummer 13841,
verzonden 1 augustus 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 27 het plaatsen van een verlichte
zuil wabonummer 13403, ontvangen 3 juli 2014.
reguliere procedure. In het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn
te verlengen met een termijn van 6 weken.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Evenement
Op 30 juli 2014 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen voor het
houden van een hardloopevenement genaamd
“Heemstede Loop” op zondag 26 oktober 2014 van
11.00 uur tot 14.30 uur.
De start en finish zullen plaatsvinden op het
parkeerterrein voor de sporthal van Sportpark
Groenendaal aan de Sportparklaan 16. De
Familyrun start om 11.00 uur en loopt via de
route Sportparklaan, Valkenburgerlaan, Voorweg,
Achterweg, Meerweg weer naar de Sportparklaan.
De 5 kilometer loop start om 12.00 uur en de 10
kilometer loop start om 13.00 uur. Beiden gaan via
de route Sportparklaan, Glipperdreef, Bosbeeklaan,
Sparrenlaan, Groenendaalsebos, Torenlaan,
Herenweg, Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein,
Melchior Treublaan, Burgemeester van Doornkade,
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Molenlaan,
Herfstlaan, Voorweg, Achterweg, Meerweg,
Sportparklaan.
Op zondag 26 oktober 2014 mogen,
overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
de volgende wegen worden afgesloten voor het
autoverkeer:
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg
t/m kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan
van ca. 11.00 uur tot ca. 14.30 uur
- De Glipperdreef (ter hoogte van de
Sportparklaan) in noordelijke richting
van ca. 11.05 uur tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan in beide
richtingen van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur
en van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur
- De Glipperdreef, in zuidelijke richting, ter hoogte
van Sportparklaan/Glipperdreef tot en met hoek
Bosbeeklaan van ca. 12.05 uur tot ca. 12.15 uur
en van ca. 13.05 uur tot ca. 13.15 uur
- De Bosbeeklaan van ca. 12.15 uur
tot ca. 13.45 uur
- Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, Melchior
Treublaan en Burgemeester van Doornkade
van ca. 12.30 uur tot ca. 14.00 uur
- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 uur
tot ca. 14.15 uur
- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan
van ca. 12.50 uur tot ca. 14.20
- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 uur tot ca. 14.20 uur.
De Voorweg, Achterweg en Meerweg zjin tussen
ca. 11.00 uur en ca. 14.30 uur slecht bereikbaar
in verband met hardlopers in de straten. In de
Van Merlenlaan gaan de hardlopers over het
fietspad/voetpad. De rijweg wordt van het fietspad
afgescheiden door rood/wit lint.
Waar het parcours van de Heemstede Loop wegen
kruist wordt het verkeer (tijdelijk) tegengehouden
door verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het
verkeer doorgelaten.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. 023-5485607.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 14 augustus 2014
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het
plaatsen van lichtreclame aan het pand
Zandvoortselaan 179 - openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een
urgentieverklaring - niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een
aanvraag om wachttijdreductie
- openbaar Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De

definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn.
Neem voor meer informatie contact op met
de afdeling Algemene & Juridische Zaken,
telefoonnummer 023-5485607.

Fietsen Raadhuisplein ter hoogte van nummer 5
De buitengewone opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
de volgende fietsen aangetroffen die niet in
rijtechnische staat zijn:
- een rood/grijze mountainbike van het merk Be
Cool. Aangetroffen op het Raadhuisplein ter
hoogte van nummer 5. Deze fiets heeft een
platte voorband;
- een grijze mountainbike met een blauwe
bidon, de mountainbike is van het merk RST.
Aangetroffen op het Raadhuisplein ter hoogte

van nummer 5. Deze fiets heeft een platte
achterband.
Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en met
20 augustus 2014 de gelegenheid om hun fiets
van de weg te verwijderen dan wel te zorgen
dat hun fiets weer in rijtechnische staat verkeert.

Indien de fiets binnen deze termijn niet van de
weg is verwijderd dan wel in rijtechnische staat
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college
verwijderd (bestuursdwang).
De fiets wordt dan voor een periode van maximaal
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.
Voor vragen kan contact worden opgenomen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer 14 023.

Uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende persoon / personen per 3 juni
2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- A.E. van Dijk, geboren 5 mei 1963,
Wasserij-Annalaan 97

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100

AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus
1621, 2003 BR Haarlem).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader
‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

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

Scootmobiel-evenement op 30 augustus en extra training op 7 augustus
Regio - Op zaterdag 30 augustus organiseert het Rode Kruis Haarlem en Omstreken
in samenwerking met de Lions Overdenduin het 2e grote scootmobiel-evenement. Het
vertrek vindt om 09.00 uur plaats vanaf de Tettterodehal in Overveen. De tocht van circa 25 kilometer gaat door het schitterende Nationaal Park de Kennemerduinen. Na de
lunch volgt een rit door de winkelstraat van Bloemendaal.
Veel ouderen, gehandicapten en chronisch zieken maken gebruik van een scootmobiel. Dit prachtige voertuig vergroot de bewegingsvrijheid van mensen. Mensen zijn
hierdoor niet meer afhankelijk van anderen. Bij aflevering geeft de leverancier instructies voor de bediening van de scootmobiel. Maar voor de meeste mensen is dat niet
voldoende om zich vertrouwd te voelen met het voertuig. Om veilig aan het verkeer te
kunnen deelnemen, is het belangrijk dat mensen de verkeersregels kennen; zowel de
regels die van toepassing zijn voor de scootmobiel-gebruiker, als de regels die voor
medeweggebruikers gelden.

In de voorbereiding op het scootmobiel-evenement, stelt het Haarlemse Rode Kruis en
Mango Mobility deelnemers in de gelegenheid een extra training te krijgen
Deze training wordt gegeven op donderdag 7 augustus op het terrein van Mango Mobility, Eysinkweg te Haarlem in samenwerking met de Politie Kennemerland. De training start vanaf 10.00 uur. Naast het gebruik van het vervoermiddel in de praktijk, worden de verkeersregels en verkeerssituaties die van toepassing zijn voor scootmobielgebruikers door de politie Kennemerland onder de loep genomen.
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. Met de geoefende
vaardigheden kunnen de deelnemers met een gerust hart deelnemen aan het grote
scootmobiel-evenement op 30 augustus.
U kunt zich van maandag t/m donderdag aanmelden bij het Rode Kruis Haarlem e.o.
tel. 023-5411610 van 09.00 – 16.00 uur. Voor de tocht hebben zich inmiddels ruim 140
deelnemers ingeschreven. Meer informatie www.rodekruis.nl /haarlem.

