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Tuinenwedstrijd met ‘de Oosteinde’

Mooiste tuin van de week

Heemstede - Deze week de tuin van Emmy van Leeuwen in
de schijnwerpers. “Het was moeilijk een keuze te maken
uit de diverse borders die onze tuin rijk is”, vertelt ze. “De
rozen en campanula’s staan uitbundig te bloeien en dat
geldt tevens voor de vrouwenmantel”, aldus Emmy. De ‘rozentuin’ bevindt zich aan de dr. P. Cuyperslaan 18.

Tweehonderdendrie
ballonnen voor de Evenaar!
Heemstede – Het was een ochtendje wennen, zo vroeg in augustus weer naar school te gaan,
maar als er gelijk een feestje te
vieren is, dan graag toch! Tweehonderdendrie gele ballonnen
gingen maandag om twee uur
de lucht in om te laten zien dat
de school twintig jaar bestaat.
Heel de wereld mag het weten
en de ballonnen kunnen in de
stevige wind overal terecht komen. Als de kaarten aan de ballonnen gevonden en teruggestuurd worden, kan er nog een
leuke aardrijkskundeles volgen.
De kaart van de wereld hangt al
in de aula. In 1988 is de basis-

school de Evenaar gestart door
een aantal enthousiaste ouders
die hun kinderen op de openbaren school Berkenrode hadden,
maar die moest wegens het teruglopen van het leerlingenaantal opgeheven worden. Fokke de
Haan was er leerkracht en hij
kon zich helemaal vinden in de
plannen van de ouders. Namelijk een grote betrokkenheid van
de kinderen in het kiezen van
het toe-eigenen van de leerstof.
Aanvankelijk met het zelf maken
van methodes, maar al gauw
gebruik makend van een divers
aanbod van methodes die aanspreken. Met succes, want de

school groeide snel uit van 71
naar nu 203 leerlingen. Van 4
leerkrachten toen, naar 21 nu!
Een belangrijke school, met een
heel eigen inbreng van de ouders die zijn weerklank vindt bij
de leerkrachten. Vandaar het
motto van de school de Evenaar:
met hoofd, hart en handen.
Die twintig jaar heeft Fokke de
Haan de school geleid, nu heeft
hij de leiding overgedragen aan
de ervaren Domien Geluk, die
met dezelfde voortvarendheid
de school leiding geeft, waarin Fokke weer heel gelukkig zijn
lessen geeft in de klas.
Ton van den Brink
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Van Merlelaan eind
augustus weer open

Heemstede – Aan de Van Merlelaan is langdurig gewerkt maar
het einde is in zicht. Over twee
weken gaat de laan, die een reconstructie achter de rug heeft,
weer open voor al het verkeer.
Met een kleine slag om de arm,
want als het regenachtig blijft tot
die tijd wordt het wellicht september. De reconstructie is niet
geheel kritiekloos ontvangen.
Vorige week nog berichtte de
Heemsteder over het bezwaar
van bewoners omtrent de breedte van het voetpad.

Fietspad wordt waterpad
Heemstede – De stortregens van vorige week donderdag zorgden
voor overlast voor fietsers, zoals op de foto goed te zien is. Het betreft de Kerklaan op de hoek vlakbij het politiebureau.
Heeft u ook een bijzondere (weer-)foto? De Heemsteder plaatst ze!
Stuur naar: redactie@heemsteder.nl Let wel: het tafereel of onderwerp dient wel een link met Heemstede of Bennebroek te hebben.
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Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten

informatie
advertentie-tarieven:
Ingrid Sierveld
tel. 0655-183838
(ma. t/m vr. 8.30 tot 17.00 uur)

Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst,
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand gekomen door ijverig werk van de Vereniging Oud-HeemstedeBennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven om tot een
gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de gemeente
zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin
informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB.
Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21
voorzien zijn van informatiebordjes. De bewoners van de overige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes.

Cactus uit Zuid-Afrika
geeft bijzondere bloem

Heemstede – In de tuin van
Frans van den Berg aan de Linge 31 is een apart schouwspel te
zien. Een oude cactus, ooit meegebracht uit Zuid-Afrika heeft
een bijzondere bloem geschonken. Frans vertelt: “Ongeveer 25
jaar geleden bracht ik van een
van mijn bezoeken aan mijn
zoon Rouvanne in Zuid Afrika
een cactusplantje mee van ongeveer 10 cm hoog. Deze had ik
onderweg op
de Tuinroute
van Kaapstad
naar Port Elisabeth langs

de kant van de weg gevonden.
Er stond op die plek een groot
aantal cactussen van wel twee
meter hoog en sommigen hadden een prachtige witte bloem.
In de afgelopen 25 jaar heb ik
mij vaak afgevraagd of er op mijn
cactus, inmiddels uitgegroeid tot
150 cm hoogte en vijf stammen,
ook ooit een bloem zou komen.
Voor mijn vakantie begin juli zag
ik een klein uitstulpsel boven op
de cactus, iets wat
ik nog niet eerder had. Tijdens
de vakantie was
de knop, want dit
bleek het te zijn,
uitgegroeid tot ongeveer 5 cm en
begon ik met het
nemen van foto’s.
Afgelopen zaterdagavond waren
wij een barbecue
bij onze goede
vrienden Jolanda en Lionel Hart
en of het toeval is of niet, Lionel is een Zuid-Afrikaner, toen
wij thuis kwamen stond de cactus in volle bloei. Een prachtige
witte bloem van 20 cm doorsnede was uitgekomen en stond in
volle pracht bovenop de cactus.
Het lijkt erop dat de bloem maar
kort zal bloeien en snel heb ik
een aantal foto’s gemaakt. Of dit
ooit weer gaat gebeuren weet
ik niet. Misschien weer over 25
jaar. Meer foto’s op: picasaweb.
google.nl/bergvanden/Cactusflower

Nog tot begin september werk
van Joyce Brink bekijken
Heemstede – ‘Tussen fantasie en werkelijkheid’. Onder die naam
exposeert schilderes Joyce Brink haar schilderijen in St. Jacob in
de Hout aan de Zuiderhoutlaan 1. Belangstellenden zijn daar van
harte welkom. Haar werk is hier nog te zien tot 3 september 2008.
Het titel van het werk op bijgaande foto heet ‘Scheepjes op de
Friese meren’.

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Roemer Visscherplein 25
Het hoekpand aan het Roemer Visscherplein en de Zandvoortselaan is ontworpen als Hotel Boekenrode door architect J. Groenewegen en maakt deel uit van een aangrenzend complex winkelwoonhuizen. Gebouwd in 1928 en wellicht het mooiste project van
aannemer Hendrik Brouwer die in de jaren 1925-1935 meer dan 500
Heemsteedse huizen bouwde.
Het gebouw vertoont stijlkenmerken van de Amsterdamse School.
Die zijn zichtbaar in de afgeronde hoekpartijen, het afgeronde balkon en in de gevelversieringen. Het dak is plat afgedekt. De gevels
zijn gemetseld in donkerrode en roodgele baksteen, halfsteensverband. Rollagen zitten boven de donkerrode gemetselde onderbouw,
boven de gevelopeningen, in de balkon-en in de gevelafsluiting .
Horizontale sierbanden zijn in metselwerk uitgevoerd. De penanten
boven de balkonluifel zijn aan de bovenzijde versierd met granieten
decoratieve elementen in Amsterdamse Schooltrant. Op de verdieping zijn enkele bovenlichten nog voorzien van de oorspronkelijke
roedenverdeling en decoratief glas-in-lood.
Roemer Visscherplein 25 is cultuurhistorisch van belang vanwege
de oorspronkelijke hotelfunctie. Het voormalige hotel herinnert aan
de periode dat bij vrijwel elk spoorwegstation een hotel aanwezig
was. Tegenwoordig is het pand in gebruik als Chinees restaurant,
belangrijke wijzigingen zijn het aanbrengen van Chinees ogende
luifels en pagodes. In 1976 vestigde de familie Lau het restaurant
Asian Delights in het pand. Geen onbekenden in de regio want zij
hadden eerder een Chinees restaurant Mandarin in Haarlem en in
Heemstede aan de Raadhuisstraat dat later is overgenomen door
neef Jacky Lau. Eddy Lau nam Asian Delight over van zijn oom in
1995 en opende vijf jaar geleden een restaurant in Zandvoort en onlangs een Asian Wok Delights in Hoofddorp aan het Almkerkplein.
Voor kenners van de Chinese keuken inmiddels zeer bekende restaurants en afhaalzaken.
Ton van den Brink

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150
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 zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
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Dichtstorten

Ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde raadhuis
dit jaar, werd een wedstrijd georganiseerd voor inwoners die
hun favoriete plekje in de gemeente konden om- of beschrijven. Leonne Beekmeijer en Roel Ramakers deden beiden mee
en maakten een gedicht. Beide inzendingen kwamen in aanmerking voor een prijs.
Hieronder volgen hun bijdragen.

Bijdrage Roel Ramakers:

Mijn lievelingsplekje in
Heemstede
Het is een plekje dat veel vertellen kan
Maar… niets meer heeft te zeggen…
Het is gebeurd met alles wat er ligt
Hun verhaal is uit, hun boek is dicht…

Herenweg/Zandvoortselaan
tijdens Dolle Dinsdag
Heemstede - ‘Dolle Dinsdag’, 5
september 1944 op de Herenweg nabij de Zandvoortselaan
. Vele Heemstedenaren waren
met vlaggen uitgelopen om de
verwachte bevrijders te begroeten. Volgens de geruchten waren ze onderweg vanaf Breda
naar het westen. Enkele foute
Nederlanders vluchtten richting
Duitsland. Het werd een grote teleurstelling, omdat de geallieerde legers waren vastgelopen vanwege de lange aanvoerlijnen. ‘Dolle Dinsdag’ betekende voor het westelijke deel
van Nederland het begin van de
Hongerwinter,
Op de voorgrond zien we een
tweewielige bakfiets met ijzeren banden, omdat luchtbanden
niet meer voorhanden waren.
Bereden door één van de zonen
van melkhandel Wed. C. Prins.
In 1953/1954 heeft zoon Jan

Prins de zaak aan de Binnenweg, niet ver van het oude postkantoor, overgenomen en nog
uitgebreid met enkele andere
wijken. In 1975 is de zaak opgeheven. Kleinzoon Cees Prins
van de weduwe C. Prins woont
nog in Heemstede in de Provinciënwijk.
Rechts, op de hoek van de
Zandvoortselaan, het pand ‘Rozenburg’, genoemd naar de oprichter van de destijds internationaal befaamde kwekerij Johan
Rozenkrantz, in 1760 gesticht,
en oorspronkelijk afkomstig uit
Waveren in de Duitse staat Hessen. Later beheerd en bewoond
door door Jacob Preijde Gzn.,
totdat in 1938 een eind kwam
aan deze roemrijke bloemisterij.
Tussen de Herenweg en Leidsevaart lagen bloembollenvelden,
waar omstreeks 1927 de Bloembollenwijk is gebouwd.

Begin van de oorlog was in ‘Rozenburg’ een kruidenierswinkel gevestigd, later Jamin, maar
toen het snoepgoed opraakte kwam het monumentale huis
leeg te staan. In 1944 woonde
Arie Behage (van de bekende
verhuizers in Cruquius/Heemstede) op de bovenverdieping.
Tot voor kort was in het pand
een antiekzaak met motto ‘Dare
to be different’ gehuisvest.Thans
wordt het verbouwd voor vermogenbeheer Fiduce.
Daarachter zien we de bollenschuur van bloembollenkweker Quirinus van den Berg, tot
afbraak van dat pand in 1969
volgde.
(Informatie van Hans Krol, Ed
Heeremans en Geert Rekoert
en met dank aan Fiduce Vermogensbeheer die de foto naar ons
mailde).

Habitat for Humanity start
wederopbouw huizen in China
Regio – Habitat for Humanity (gevestigd in Haarlem) is in samenwerking met de Chinese overheid gestart met de wederopbouw van huizen na de allesverwoestende aardbeving
eerder dit jaar. Habitat for Humanity hoopt de komende drie
jaar voor duizend gezinnen in de omgeving van Chengdu, de
hoofdstad van de provincie Sichuan, een permanente woning
te kunnen bouwen. Voor de wederopbouw heeft Habitat for
Humanity International 5 miljoen dollar nodig.
Tijdens de aardbeving zijn in
het Jinyang-district, provincie
Sichuan, 70.000 gebouwen en
huizen ingestort of beschadigd.
Duizenden families verblijven
sindsdien in tenten of tijdelijke
huizen van hout of ander restmateriaal. In het afgelegen gebied start Habitat met de bouw

van de eerste honderd permanente huizen. Habitat for Humanity werkt intensief samen met
lokale overheden om de eerste
gezinnen zo snel mogelijk in een
woning onder te kunnen brengen. Ook wordt er gezamenlijk
gewerkt aan een ontwerp voor
aardbevingbestendige huizen

die bij toekomstige aardbevingen meer zekerheid bieden.
Habitat for Humanity is sinds
2001 actief in China. De bekendheid met lokale instanties, wetgeving en omstandigheden heeft
ervoor gezorgd dat na de aardbeving snel gestart kon worden
met de wederopbouw van het
land.
De wederopbouw in Sichuan
wordt, behalve door de 5 miljoen
dollar van Habitat for Humanity
International, mogelijk gemaakt
door overheidssubsidies en de
verstrekking van microkredieten
door Chinese banken aan bewoners die dat wensen.

Het is een plekje dat veel vertellen kan
Maar…niets meer heeft te zeggen…
Het zal wellicht verbazen
Gedachten daar te laten grazen…
Het is een plekje dat veel vertellen kan
Maar…niets meer heeft te zeggen…
Wie heeft dit alles toebehoord
Eens met zoveel liefde bekoord…
Het is een plekje dat veel vertellen kan
Maar…niets meer heeft te zeggen…
Waar heeft dit alles gewoond
Eens met zoveel liefde beloond…
Het is een plekje dat veel vertellen kan
Maar…niets meer heeft te zeggen…
Een plekje om even stil te staan
Bij de dingen die voorbij gaan…
Vergankelijkheid…
Ons mensen treft eens een zelfde lot
De ‘eigen’ hemel, met of zonder god…
Niet zonder enig strijdgewoel
Maar bovenal met een ‘opgeruimd’ gevoel…
Verlaat ik zo waar ik u zeg
Mijn lievelingsplekje
Afvalbedrijf ‘De Meerlanden’
Aan de Cruquiusweg.

Bijdrage Leonne Beekmeijer:

De poezen van Meijerslaan 9
Hoe is ’t met de poezen van de Meijerslaan?
Het is heel goed met hen gegaan!
Ze kwamen van een flat vandaan
Maar hebben nu een tuin!
Ze liepen rond op een balkon
Slechts in de ochtend was daar zon
Nu schijnen de hele dag stralen op het gazon
In hun dierbare dierentuin
De poezen zijn nu heel tevrêe
Maar voor de muizen valt het niet mee
Vaak zijn ze het toetje na het diner
Voor beide rode roofdieren
Zittend op het dakje van de schuur
Steken ze af tegen het groen van de natuur
In afwachting van een volgend avontuur
Hun poezenleven is vol feestvieren
Voor Bas en Daan van Meijerslaan negen
Is het leven nu een zegen
Eindelijk hebben ze gekregen
Het perfecte poezenbestaan.
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Excursie vanaf Oude Slot

Met de Kunstbus naar Kasteel
Middachten

Heemstede – De kinderen blijven in het zwembad droger dan
buiten. Uitgerekend op de laatste donderdag van de vakantie
regent het in Heemstede meer
in een halve dag dan in een hele maand augustus. Vanaf dinsdag zijn de ruim honderd kinderen al op ‘avontuur’ in en om het
zwembad, waar ze een toneelspel maken waarin een dief gevangen moet worden. Ze mogen er een hele week over doen.
Net echt! Zoals ieder jaar organiseert Casca in de laatste week
van de vakantie een sport en
spelweek waarin kinderen kunnen knutselen, klimmen, klauteren, spoorzoeken, muziek maken en zelf een stukje toneel
maken en spelen.
Tussen alle activiteiten heen
loopt het avontuur waarin een
dief gevangen moet worden,
maar er zijn steeds weer span-

nende zaken die je soms afleiden. Zo is het in het zwembad
bijna niet te doen om over touwen de overkant te halen zonder
een nat pak op te lopen, maar
dan is even later buiten de putdeksel die omhoog komt tijdens
de wolkbreuk net zo spannend
met dat overkolkende water uit
het riool. Daarna is buitenspelen ineens weer spannend en
heet dan met recht ‘Buitenboel’.
De kinderen hebben er zelfs een
lied op gemaakt. Over die waanzinnige week waarin het medaillon een mysterie leek.
Echt slapen?
Donderdagavond was er een
kijkavond voor de ouders. Fred
van der Pols, de grote stimulator van het grote avontuur, had
de regie van de avond stevig in
de hand. Heerlijk om te werken met zoveel vrijwilligers die

‘Vruchten en Zaden’
excursie Landgoed Leyduin
Heemstede - Dinsdag 19 augustus organiseert het IVN ZuidKennemerland een excursie
´Vruchten en Zaden` op het altijd
mooie landgoed Leyduin. Tevens
voert de excursie over de naast
Leyduin gelegen landgoederen
Vinkenduin en Oud-Woestduin.
Deze landgoederen zijn vanaf
de 17e eeuw aangelegd als buitenverblijven aan de rand van de
duinen die toen nog woest en
leeg waren. De welgestelde eigenaren verfraaiden hun huizen,
bijgebouwen , tuinen en parkbossen telkens weer volgens nieuwe
ideeën en modegrillen. Deze ex-

cursie sluit goed aan bij de periode van het jaar. De natuur maakt
zich op voor de herfst Bomen en
struiken gaan vruchten en zaden
vormen voor het nieuwe voorjaar.
Dieren gebruiken vruchten en
zaden om de winter door te komen. Eekhoorns verstoppen beukennootjes als wintervoorraad! In
dit complex van mooie parken,
prachtige oude huizen en speelweiden kan men prima wandelen. Landschappelijk gezien zijn
er een paar fraaie verrassingen
te beleven. Op Oud-Woestduin
is de voormalige paardenrenbaan; ´De vloek van Kennemer-

de vakantieweek mogelijk maken. Heerlijk dat er weer nieuwe
jonge vrijwilligers zich opgeven
om mee te doen. Sommige nieuwe vrijwilligers hebben als kind
zelf meegedaan met de huttenbouw. Het toneelspel werd uitgevoerd door de verschillende groepen met klinkende namen als de Galliërs, en de duvel.
Werd de dief nou echt gevangen of werden de dievenvangers
voor de zoveelste keer afgeleid.
Met 106 kinderen is het slecht
dieven vangen. Zou slapen wel
lukken? Vier echte tipi’s met gaten in de top stonden klaar voor
de nacht. Grote tenten, waarin
geslapen zou kunnen worden,
maar of dat helemaal de bedoeling was? Uiteindelijk wint de
slaap het van ieder kind, groot
of klein, de oogjes worden klein
en de grote vrijwilliger waakt.
Ton van den Brink
land`. In de richting van Vinkenduin is een open plek met alleenstaande bomen die heel bijzonder
van sfeer is. Op sommige plekken
kan de adelaarsvaren manshoog
staan en men kan midden op de
dag reeën ontmoeten. Ook zijn er
heuveltjes begroeid met beuken
en velden lelietjes-van-dalen, met
op het hoogste punt een romantisch ‘Kluizenaarstorentje’.
Wie Leyduin op weg wil zien naar
de herfst kan gewoon komen!
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats van Leyduin, Manpadslaan, Heemstede. Deelname is
gratis. Duur: 1,5 uur. Aanmelden
vooraf is niet nodig. Informatie:
Marc van Schie, 023-5351239 of
op www.ivnzk.nl en www.natuurwegwijzer.nl

zilver en linnengoed worden getoond. Daarnaast zijn er vele
portretten te zien. Kasteel Middachten is omringd door water.
De tuin, is opgedeeld in ‘groene
kamers’ met onder meer de kruiden-, oranjerie-, rozen- en eenjarigetuin.
De kunstbus vertrekt om 10.15
vanaf het parkeerterrein van
Het Oude Slot, ingang aan de
Ringvaartlaan, Heemstede. Prijs:
46,50 euro/ 44,- euro p.p. incl. koffie met cake, rondleiding
kasteel en tuin, picknickmand en
vervoer v.v. Reserveren is noodzakelijk telefoon 06-13133626 of
via www.podiumoudeslot.nl

Workshop Beter Besturen bij
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Heemstede - Deze tijd doet
steeds meer een beroep op vrijwilligers en op de kwaliteit van
het vrijwilligerswerk. En dat zal
in de toekomst alleen maar meer
worden. Een goede balans tussen het doel van een organisatie en de inzet van vrijwilligers
vraagt kennis en vaardigheden
van het bestuur. Het bestuur
moet inventief zijn en creatief,
en dat valt niet altijd mee.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Heemstede nodigt daarom bestuurders van vrijwilligersorganisaties uit voor een workshop
‘beter besturen’ op woensdagavond 3 en 10 september, van
20.00 tot 22.00 uur.
Het doel van de cursus is om inzicht in en kennis over het efficiënt en effectief besturen van
vrijwilligersorganisaties te krijgen. Aan bod komen o.a. de volgende onderwerpen: effectief
vergaderen, het maken van beleid, continuïteit in het bestuur,
werven van nieuwe bestuursleden, taken van het bestuur: verdelen en delegeren en hoe houd

je een goede balans in de inzet
van tijd en middelen.
De cursus wordt gegeven door
Anneke Wienema, senioradviseur van Primo Noord-Holland.
De trainingen van Primo nh sluiten direct aan op de praktijk.
Door ervaringen uit te wisselen leren de deelnemers ook van
elkaar. De trainingen zijn een
combinatie van theorie en praktische werkvormen. Deelnemers
ontvangen een reader.
De workshop beter besturen
wordt gegeven bij het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Heemstede, locatie: Casca - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Deelnemers betalen een bijdrage van 10,- euro voor deze korte cursus/workshop. Er kunnen
maximaal 15 bestuurders deelnemen. Opgeven graag uiterlijk
vrijdag 29 augustus.
Voor meer informatie of uw inschrijving kunt u contact opnemen met José van Duin, telefonisch: 023-548 38 26 of via de
e-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl.

Foto: Landschap Noord-Holland.

Buitenboel met
avontuurlijke kinderspelen

Heemstede - Op donderdag
4 september vertrekt de eerste
kunstbus van het nieuwe seizoen, georganiseerd door het
Podium Oude Slot, naar Kasteel
Middachten. Op de grens van de
heuvels van de Veluwe en de IJsselvallei in De Steeg (gemeente
Rheden) werd in het midden van
de veertiende eeuw het kasteel
Middachten gebouwd. Kasteel
Middachten is al eeuwenlang
een landgoed in de ware zin van
het woord. Het kloppende hart
wordt gevormd door het kasteel
met de omliggende kasteeltuin
en park. De uitgestrekte landbouwgronden en bossen worden geëxploiteerd ten behoeve van huis en tuin. Middachten
behoort tot een van de weinige
‘complete kastelen’ van Nederland. In dit kasteel kunt u de authentieke inboedel bewonderen.
Meubels uit de 17e, 18e en 19e
eeuw met de oorspronkelijke
kasten met serviezen, glaswerk,
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Met LaRiva van uw buik afkomen

Poolse kinderen leven
zich uit in Linnaeushof
Bennebroek– Afgelopen week vierde een groep van twintig
Poolse kansarme kinderen vakantie in onze regio. De stichting Project Polen Lesna (PPL) organiseerde voor de zesde
keer dit uitje. Een zeldzaam hoogtepunt in een anderszins miserabel bestaan in het Poolse Grabiszyce, waar de meeste
van de twaalf meisjes en acht jongens in de leeftijd van 8 tot
12 jaar vandaan komen. Na een elf uur durende busreis streken ze neer op Fort Penningsveer, waar ze de hele week overnachtten. Op de tweede dag stond een dagje Linnaeushof op
het programma.
Hoe vind je een stel Poolse kinderen en hun begeleiders in een
speeltuin. Een makkie, dachten
we. Geen bruingebrande gezichten van drie weken vakantie op
Bali met hun ouders. Ook geen
designerkleding om weldoorvoede lijven zoals bij onze Nederlandse jeugd. Het moet een
peulenschilletje zijn deze bleekneusjes te spotten. Niet dus op
deze dinsdag 5 augustus in Europa’s grootste speeltuin. Op
deze schitterende dag besluiten
nog enkele duizenden ouders
en kinderen tot een dagje speeltuin. Met behulp van de mobile
telefoon komen we toch bij de
groep terecht. Dat wil zeggen
bij de begeleiders die hun kamp
hebben opgeslagen op het grote picknick gazon. De kinderen
zijn in geen velden of wegen te
zien. “Logisch”, volgens vrijwilligster Danielle Kaestner. “Deze
kinderen uit een van de armste
gebieden van Polen kijken hun
ogen uit vanaf het moment dat
ze hier aankomen. Deze speeltuin is één groot feest voor ze en
ze willen geen moment verspillen aan andere zaken dan aan
spelen.”
Kaestner is tevens bestuurslid van de Stichting Polen Lesna die deze kinderweek moge-

lijk maakt. Ze offert er graag een
weekje vakantie voor op. Net
als vrijwilligster Annemiek is ze
werkzaam in de zorg. Danielle
Kaestner loopt al enkele jaren
mee met de kinderweek: “Dit is
de meest enthousiaste groep die
we hier gehad hebben. We letten er altijd op of er iemand buiten de boot dreigt te vallen. Zo’n
kind vang je dan op en je zorgt
ervoor dat die ook plezier heeft.
Zo hebben we eens een jongetje
met ADHD gehad. Hij had het
in Polen heel moeilijk. Hij werd
thuis door de andere kinderen
niet geaccepteerd, maar na een
weekje vakantie in Nederland
heeft hij een hele positieve ontwikkeling doorgemaakt. Hij zit
daar nu op een gewone school
en doet het heel goed. Dat zijn
echte hoogtepuntjes.”
PPL draagt zorg voor de reisen verblijfskostenkosten van de
groep in Nederland. De Vrienden van Fort Penningsveer bieden de kinderen gratis onderdak. PPL voorzitter Jan Katteler: ”Als je ziet hoe blij en dankbaar deze kinderen zijn, laat het
je niet meer los. Zeker als je de
situatie in Polen met eigen ogen
hebt gezien. Er is nog veel armoede in grote delen van Polen
en de toekomst ziet er somber

uit. Ondanks de misère, word je
er altijd zeer gastvrij ontvangen.”
De Poolse kids hebben even
geen boodschap aan de ellende van thuis. Er wordt geklauterd, geschommeld en gegleden.
Stipt op de afgesproken tijd melden ze zich voor de lunch: patat,
frikadel en een ijsje toe. Kaestner lacht: “Vanmorgen vroeg ik
vrijwilligers om te helpen met
de afwas. Enthousiast stortten
drie meiden zich op de vaat. Met
koud water en zonder afwasmiddel, wel te verstaan. Net als ze
thuis gewend zijn. Ik heb ze toen
maar voorzichtig voorgesteld dat
ik zou wassen en zij zouden afdrogen. Vonden ze ook prima.”
De vakantie is maar net begonnen, maar kan nu al niet meer
stuk Danielle en Annemiek weten het zeker: het wordt een onvergetelijke week En bij het afscheid zullen ze het weer niet
droog houden.
Mirjam Goossens

Heemstede - Een combinatie
van slechte eet- en leefgewoonten leidt heel vaak tot overgewicht. Vanuit medisch oogpunt is
dit erg ongezond. Het vergroot de
kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en gewrichtsaandoeningen. Eigenlijk weet iedereen
dit wel, ook via de overheid wordt
iedereen gewaarschuwd voor de
gevaren van overgewicht. Iedereen heeft wel een plek op zijn
of haar lichaam waar het teveel
aan vet zich concentreert. Bij
vrouwen zit het vaak op de billen, dijen en buik. Bij mannen
zit het vaak vooral op de buik!
Het begrip bierbuik kent iedereen, vaak wordt er zelfs lacherig
over gedaan en geroepen dat het
een bewijs is van het goede leven, echter.. Wanneer de buik te
groot, rond en te zwaar is, drukt
deze op de organen waardoor
deze minder goed kunnen werken! Hoe groter en zwaarder de
buik, hoe gevaarlijker deze is! De
organen, zoals b.v. de milt, lever
en het hart, werken minder goed,
de fysieke conditie van het hele lichaam wordt slechter, men
voelt zich dan ook vaak moe en
lusteloos. Artsen en zorgverzekeraars zijn zich zeer bewust van
het probleem buik .Er bestaan al
tabellen waarin staat wat de omvang van de buik mag zijn! LaRiva heeft een speciaal programma
voor vrouwen en mannen met

een grote buik. Met de Thermo
Fysische Methode biedt LaRiva een doelgerichte bewegingstherapie aan. Zonder gebruik van
fitnessaparatuur en zonder een
zwaar en tijdrovend programma. Bij deze therapie gaat het om
een combinatie van conditie, beweging en voeding. Het ervaren
en professionele team van LaRiva begeleidt u naar het gewenste resultaat!
Voor meer informatie en het maken van een gratis en vrijblijvende figuuranalyse kunt u bellen
met LaRiva, Raadhuisstraat 27
te Heemstede. Tel: 023-5474419
openingstijden ma-do van 920.30, vrij 9-16.30, za 9-13
www.lariva.nl

Nieuw seizoen Leerhuis Heemstede
Heemstede – In het najaar start een aantal van vijf lesavonden over
het geloof, gehouden door het Leerhuis Heemstede. Het thema is ditmaal ‘Synagoge en ecclesia – kerk en synagoge. Beelden en beeldvorming tussen Jodendom en Christendom worden behandeld. De eerste
les is op 2 oktober en de laatste op 27 november. Het Leerhuis komt
bijeen in de Pauwehof en de aanvang is 20.00 uur. Voor meer informatie: 023-5287086. (mevr. Collet-Hofman).

INGEZONDEN

Film & lunch bij Casca
Heemstede - Donderdag 21 augustus wordt bij Casca een drama-film gedraaid. (Bel voor meer
informatie over de inhoud van
de film.) In de pauze van de film
kunt u in de foyer van de Luifel
van een heerlijke lunch genieten.
Het hele film- & lunchprogramma is van 10.30- ± 13.30 uur in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten inclusief lunch:
9,00 euro. Senioren van 65+ betalen 8,00 euro. In verband met
de lunch vooraf reserveren uiterlijk maandag 18 augustus, dit
kan telefonisch: (023) 548 38 28.

Waterpret
Heemstede - Waterpret is heus niet alleen in het zwembad of buitenwater te beleven! Foto ingestuurd door C.M. Aalbersvan Rijswijk uit de Borneostraat 35.
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Schildercursussen bij An Luthart

Sjeik strikt Heemsteedse kunstenares
Heemstede – De zomer is nog in volle gang, maar het najaar
komt dichterbij. Een mooie gelegenheid om de pijlen te richten op een cursus of opleiding. Voor mensen die met hun creativiteit aan de gang willen dient die mogelijkheid zich binnenkort weer aan. Heemsteedse kunstenares An Luthart start op
8 september en op 5 januari opnieuw met een reeks schilderlessen. Nieuw dit seizoen zijn de schildercursussen met verschillende materialen als textiel, papier en plastic folie. Ook
wordt gebruik gemaakt van zout en diverse soorten media die
aan de verf worden toegevoegd. Beginners en gevorderden
zijn welkom.

Voor de start van het seizoen
2007/2008 vroeg An Luthart zich
nog hardop af of er wel creatieve mannen in onze gemeente wonen. Haar cursussen werden steevast goed bezocht door
vrouwen, maar de mannen -enkele uitzonderingen daargelaten- schitterden door afwezigheid. Ze deed een oproep in de
Heemsteder aan deze verborgen groep. Dat heeft ze geweten. Massaal meldden de mannen zich aan. “Het was een vrolijke boel met deze heren. Ze
hebben veel geleerd over diverse schildertechnieken. Van mij,
maar ook van elkaar. Daarnaast
werd er altijd gezellig afgesloten
met een glaasje meegebrachte wijn”
An Luthart groeide op in Am-

sterdam en woont sinds 1971
in Heemstede. Op latere leeftijd
begon ze zich serieus met schilderkunst bezig te houden. Zelf
wist ze als jong meisje dat er een
kunstenares in haar school. Ze
nam schilderlessen en ging op
zoek naar de filosofie achter de
schilderijen die ze in musea bekeek. Haar inspiratiebron is de
natuur. Luthart: “Ik wil de stilte
van de natuur schilderen. In deze hectische tijd is er weinig rust
te vinden. Daarom haal ik rust
met mijn schilderijen in huis.”
Belangstelling uit Oman
Onlangs werd Luthart benaderd
door een sjeik uit Oman die zijn
nieuwe paleis wil behangen met
voornamelijk Hollandse kunst.
Deze opdrachtgever heeft in-

Workshop ‘Naar de kern van jezelf’
Heemstede – Stel u eens voor
dat een groot probleem een positieve kant heeft, u leert ervan,
u ontwikkelt zichzelf en verandert daardoor. In deze workshop gaat u samen met docenten Nico en Nanda van Gelder
op voorzichtige wijze die goede
kant ontdekken. Gevoelens, gedrag en reacties die u het minst
bevallen worden (voor en door
uzelf) benoemd en naar aanleiding hiervan gaat u een opmerkelijke, helende en bemoedigende reis naar uw innerlijk ondernemen. Een proces dat werkt
van binnenuit, met meestal een
heel positieve invloed op alle as-

pecten van uw leven. Zo wordt
vanzelf de kernbedoeling ontdekt van
een – negatief ervaren – gedrag
en is de weg open naar nieuwe
keuzes.
Iedereen krijgt wel eens het advies om positief te denken en
negatieve gedachten te onderdrukken. Maar met dit onderdrukken bereikt u meestal het
tegendeel: u keert zich af van de
kanten van uzelf die u niet aanstaan.
In deze workshop zult u merken dat dingen die u tot nu toe
belemmerden in werkelijkheid

teresse in Nederlandse kunstenaars die realistische landschappen schilderen. Via haar website stuitte hij op Luthart. “Het
klinkt als een sprookje, maar is
werkelijkheid geworden. Ik ga
binnenkort beginnen met deze grote landschapschilderijen die de natuur van Oman als
onderwerp zullen hebben. Volgend jaar moeten ze klaar zijn.
”De Heemsteedse kan zich sinds
ze een zakelijk waarnemer heeft,
volledig richten op het schilderen. “Ik hoef niet meer te lobbyen om mijn werk aan de man te
brengen, want dat doet een galeriehouder van galerie Beeldkracht in Scheemda (Groningen)
voor mij. Mijn carrière zit dus in
de lift”
De kunstenares blijft desondanks met plezier doorgaan
met de schildercursussen bij
haar thuis in de tot atelier omgetoverde woonkamer. Ze hecht
veel waarde aan een ontspannen sfeer. Er is ruime persoonlijke aandacht voor de cursisten
en alle materialen (behalve de
penselen en paletmessen) zijn
bij het cursusgeld inbegrepen.
De deelnemers worden aangemoedigd de diverse technieken
uit te proberen en een gemiste
les kan eenvoudig worden ingehaald. “Schilderen met olieverf
of acryl, tekenen, aquarelleren
en gemengde technieken, alles
is mogelijk. Zelf ben ik door het
gebruik van allerlei andere materialen enorm geïnspireerd tot
het maken van een ander soort
schilderijen dan de verstilde
landschappen. Ook ik heb dus
een ontwikkeling doorgemaakt
deze zomer”, aldus Luthart.
Groepen (5 tot 8 personen) zijn
bewust klein gehouden en de
cursus bestaat uit 15 lessen. De
kosten bedragen 255 euro inclusief materiaal. Ze worden gegeven op maandag, dinsdag en
woensdagavond en op maandag
en dinsdagochtend.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.anluthart.nl of bellen met 023-5280655.
Mirjam Goossens
een toegangsdeur naar een oplossing kunnen zijn. Terwijl tekortkomingen worden opgelost,
wordt een nieuw zelfbesef ervaren, dat u meer ruimte geeft. Er
wordt gewerkt in groepjes van
twee.
Er zijn twee workshops van twee
dagen: op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus 2008 en op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2009.
Op deze dagen wordt voor koffie,
thee en een lunch gezorgd. De
workshops worden gegeven in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Bel voor meer informatie
of voor aanmelden naar Casca.
Dat kan van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: telefoon 023 548 38 28.

Sporten in het zwembad

Aquasportief is leuk,
gevarieerd en gezond
Heemstede – Aquasportief is
een nieuwe abonnementsvorm,
waarbij je kunt deelnemen aan
alle Aquasporten in Sportcentrum Groenendaal. Met groot
voordeel voor enthousiaste
zwemmers, die graag meerdere
keren in de week gaan.
Iedereen die meedoet aan AquaRobic, Aquajoggen, Aquapower,
aquaEnergy, 50-Fit en Zwemfitness kan meeprofiteren van deze nieuwe abonnementvorm.
Voorbeeld één keer per week
meedoen aan een van deze activiteiten kost 5 euro, voor vijftig
weken is dat dus 250 euro. Met
de Aqua sportpas kost dat 295
euro. Meer dan één keer meedoen kost ook 295 euro en hier
begint dus uw voordeel. Al komt
u vijf keer in de week, de zweminstructeurs blijven lachen. U
ook? Daarnaast kunt u met 25%
korting gebruik maken van de
zonnebank en krijgt u 10 % korting in het Aquarant, het restaurant van zwembad Groenendaal, waar vooral de cappuccino heerlijk is. Daarnaast wordt
er maandelijks een speciale
themales georganiseerd.
Aquasporten
AquaPower is als aquarobic,
maar wat pittiger. Er wordt gewerkt met de voorgeschreven
lessen van Les Mills uit Australië. Twaalf lessen met een logische opbouw die u vanzelf gaat
ontdekken. Steeds dezelfde muziek als herkenning, terwijl toch
iedere les weer heel anders
is met veel variaties in borsthoog water. Dus zeer geschikt
voor niet zwemmers. AquaEnergy is nieuw. Ook hier lessen van
LesMills maar in diep water. Lijkt
op aquajoggen, maar niet alleen
met de benen, maar ook met de
armen, buik, borst en billen. Met
dezelfde herkenning en opbouw
in de lessen waarmee Les Mills
zijn bekendheid kreeg. Met een
aanstekelijke mix van muziek en
beweging.
Seniorenfit
In de periode tot 31 augustus kunt u alles uitproberen in

zwembad Groenendaal. In de
nieuwe folder die in Heemstede
wordt verspreid, is een bon opgenomen waarmee u gratis een
les Aquasport of seniorenfit kunt
proberen. Het verplicht tot niets,
maar u loopt dik de kans om de
smaak te pakken te krijgen. Niks
mis mee want na de kennismaking kunt u gelijk een voordeelabonnement nemen, waarmee
u voor maanden goedkoper uitbent.
Senioren kunnen hiervan profiteren door senioren fit gratis uit
te proberen op dinsdag, donderdag en vrijdag om 11 uur
en om half twaalf een half uur
les gegeven wordt. Voor senioren is bewegen belangrijk, want
hoe ouder mensen worden, hoe
minder ze bewegen, terwijl het
juist van vitaal belang is. U voorkomt ermee dat u stijf wordt, uw
botten broos worden en uw algemene conditie terugloopt.
Daarnaast is bewegen goed
voor de spijsvertering, goed voor
de bloeddruk en geeft cholesterol minder kans. Water is de
ideale plek om te bewegen.
Door de opwaartse druk in het
water is de belasting op de gewrichten klein, terwijl de inspanning door de weerstaand van
het water toch groot is. Heel geschikt voor mensen met rugklachten, reuma of wat moeilijker ter been zijn.
In Sportcentrum Groenendaal
kunt u gezellig met leeftijdgenoten in een ontspannen sfeer
werken aan uw conditie in aangenaam water van 32 graden in
ondiep water, dus ook geschikt
voor mensen die niet goed kunnen zwemmen.
Een losse les kost 3,40 en een
kaart voor twaalf keer 34 euro.
Ook hier dus voordeel!
Maak nu tot 31 augustus op en
zeer voordelige manier kennis
met zwemmen in al zijn vormen
en iedereen van jong tot oud, in
het zwembad Groenendaal aan
de Sportparklaan.
Ton van den Brink
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Heemsteders uitstekend op
Hoofddorps tenniscourt
Heemstede – Op het jaarlijkse ITF-tennistoernooi dat werd
gehouden op het Arnolduspark
in Hoofddorp leverde een viertal Heemsteedse spelers een
prachtige prestatie. In hun categorie (gem. dubbel 70 t/m 74
jaar) werd in een poule met 5
dubbels gespeeld, dus iedereen
4 partijen. De dubbels op de foto
was de finale, want zij hadden
de andere partijen al gewonnen.
Finale uitslag: 5-7, 7-5, 6-2.
Het toernooi is niet alleen in deze regio bekend, maar men komt
uit het hele land. Het is een I.T.F.
(intern.tennis federatie), 2e
graads tennistoenooi. Hierbij zijn

ook punten voor de ranglijst te
verdienen.
Het was de eerste keer op het
Arnolduspark in Hoofddorp,
daarvoor een aantal jaren bij de
Ruïne van Brederode en daarvoor is het regio-toernooi begonnen bij W.O.C. in Overveen.
Er zijn verschillende leeftijdscategorieën. Bijvoorbeeld 35 t/m
39, 40 t/m 44 en zelfs 85+!
Meer uitslagen op: www.toernooiklapper.nl dan IJmond aanklikken en dan zoeken naar
Health City Dutch Senior Championships.
Peter Roodhart, Thea Rosenhart,
Bep Holster en Alle de Jong.

Slechte weer deert jeugdhbc’ers niet

Foto: Jaco den Boer

Heemstede – Afgelopen vrijdagavond begon voor zo’n ruim
160 jeugdleden van de voetbalafdeling van HBC het jeugdweekend. Het laatste weekend voor de kinderen weer naar
school moeten staan er weer
tenten op de accommodatie van
HBC. Twee nachten slapen, eigenlijk meer keet schoppen en
overdag lekker met sport bezig
zijn. En de vaders en moeders
van de kleine voetballers moeten het een weekend zonder lawaaischoppers doen. Het begon
vrijdagavond al veelbelovend.
Een groot kanon was midden op
het hoofdveld opgesteld. Als dat
de sfeer van het weekend zou
gaan worden kon het wel eens
druk gaan worden op de EHBOpost. Maar dat schiettuig was er
alleen voor het afvuren van een
grote hoeveelheid confetti een
bezigheid waar Henk Kinkhouwer zich persoonlijk mee belaste. De hoofdtribune was tot de
laatste plaats gevuld met ouders
die de woorden van de jeugdvoorzitter aanhoorden. Na het
afvuren van het kanon en het laten ploffen van een zooitje ballonnen kon het weekend beginnen. Met partijtjes voetbal en op

Trimclub Groenendaalse Bos
weer van start

Heemstede - De mannentrimclub E.M.W.G., die al bestaat vanaf 1970, komt op zaterdag 6 september aanstaande om 8 uur in
de morgen weer bijeen voor de wekelijkse trimactiviteit in het
Groenendaalse Bos.
De trimmers verzamelen op de parkeerplaats bij het restaurant.
Daar probeert de club onder leiding van een trainer gedurende een vol uur de spieren tot meerdere activiteit te bewegen.
Het uur wordt steeds afgesloten met een balspel, dat op eigen
wijze wordt uitgevoerd. De club bestaat uit een 30-tal trimmers
uit de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Bennebroek/Hillegom, variërend in leeftijd van 40 tot 70 jaar, zodat het trainingschema daarop ook is aangepast. Wie eens een trainingsmorgen
wil meemaken en/of voortaan wil deelnemen is van harte welkom op de eerste trainingsdag, op 6 september. Informatie over
E.M.W.G. via 023-5581819.
Knallende opening HBC jeugdweekend.
zaterdag een trip met vier bussen naar Duinrel. Het kermisgebeuren van zaterdagavond werd
in verband met de overvloedige regenval verplaatst naar zondagmorgen. De BBQ ging wel
door waarna de kinderen terug
gingen naar de 25 op het veld
geplaatste tenten om te proberen de ruim 60 leiders wakker te houden. Op zondag was
er een zeskamp die in verband
met de weersomstandigheden

was ingekort tot een driekamp.
Het laatste onderdeel hiervan
vond onder toezicht plaats van
de ouders die hun kinderen onbeschadigd maar wel slaperig weer kwamen ophalen. “Het
aantal deelnemende kinderen is
ten opzichte van 25 jaar geleden
verdubbeld”, was de verheugde constatering van de voorzitter
van de commissie van het jeugdweekend, Dennis van Leeuwen.
Het is te hopen dat het schoolverzuim als gevolg van het hectische weekend van de kinderen
binnen de perken is gebleven.

Winnaars Stuif-Stuif!
Heemstede – Vrijdag, op de
laatste dag van de Stuif-Stuif
(een vakantie dagbesteding voor
kinderen) is de finale van de talentenjacht gewonnen door de
Heemsteedse Nini-Anne met
haar vriendin Priscilla. Een hele prestatie want zij moesten
het opnemen tegen acht andere dagwinnaars. Nini-Anne en
Priscilla zongen een nummer uit
‘Highschool Musical’ en deden
dat zo goed dat de jury unaniem
was in haar beslissing. Zij wonnen hiermee 60 Pleo’s dat zijn de
gele en blauwe stuifmuntjes die
bij veel activiteiten te verdienen
zijn, de muntjes zijn in te wisselen voor mooie prijzen. Op www.
stuifstuif.nl vind je informatie
over de komende stuiven.

Beker-programma VEW gewijzigd
Heemstede - In de programmering, vermeld in de Heemsteder van afgelopen week, vinden
4 veranderingen plaats:

en sportief programma in elkaar.
Vanaf 10.00 uur tot ongeveer
15.00 uur wordt de jeugd bezig
gehouden.

Zaterdag 16 augustus
VEW- THB
11.30 uur
Woensdag 20 augustus
Zandvoort(zat)- VEW 19.30 uur
(kan evt. verplaatst worden naar
19/8 of 21/8).
Donderdag 28 augustus
Terrasvogels-1- VEW-1 19.00 uur
Zaterdag 30 augustus
VEW-1- Schoten-1
17.00 uur
Olympia-2- VEW-2
17.00 uur.

VEW is twee jaar geleden al gestart met de z.g. Mini-competitie. Jongens en meisjes vanaf 4
jaar spelen een onderlinge competitie en worden op woensdagmiddag getraind door Henny van
Rooyen en Debbie Stout.

Heemsteedse jeugd welkom
op zaterdag 23 augustus!
Rondom de bekerwedstrijd
VEW- DSOV houdt VEW een
open dag voor de Heemsteedse jeugd. Alle activiteiten hebben betrekking op het voetballen. Trainer Wim van Marsbergen en voorzitter jeugdzaken
Gerben Jukema zetten een leuk

Bridgeseizoen begint
Heemstede - Op 1 september
start bij Bridgevereniging ‘Inspanning Met Plezier’ (IMP) het
bridgeseizoen. Er is nog ruimte
voor enthousiaste bridgers. Gespeeld wordt op maandagavond

Op de Open Dag zijn jongens en
meisjes in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar van harte welkom. In de
oudere groepen 14 t/m 18 jaar
zijn alleen jongens welkom of er
moet een , net als in het afgelopen seizoen, een meisjes elf- of
zevental opstaan.
Inlichtingen zijn natuurlijk te
verkrijgen op de open dag of telefonisch: Gerben Jukema 0715425104, Henny van Rooyen
023- 5336239 en Onno Stoltenborg 023- 5637856.
van september tot en met mei. In
september kunnen belangstellenden een of twee keer meebridgen. Aanmelden bij Rietje
van Dijk, telefoon 023-5332597.
Bridgeclub IMP is gevestigd in
Gebouw De Toekomst aan de
Cruquiusweg 39 Heemstede.
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Historisch beter dan ‘oud’

VOHB wordt HVHB

Italiaans leven doe je buiten
Heemstede – Behalve in Nederland, daar kan je
van het Italiaanse leven genieten in het door slagregens en wolkbreuken geteisterde Heemstede
door in de intieme ruimte van het theater de Luifel weg te dromen met Sophia Loren in een klassiek romantische film. In het zomerprogramma van
Casca was ook een film te zien over een stuk drama op Sicilië waar Italianen chaos, temperament
en kindvriendelijkheid kunnen verenigen. Nu eens
geen chianti onder de lommerrijke kastanjeboom,
maar ‘genieten’ van die wolkbreuk die in Italië net
zo gemakkelijk kan neerstorten als in Heemstede,

Golfslag
Niets vermoedend en onbevangen meld je bij
de redactie van het in de gemeente en omgeving meest gelezen weekblad De Heemsteder.
“Laat mij maar eens in al die geruchten over
de lokale radio duiken”, is de opmerking waar
helaas na enkele dagen geconstateerd moet
worden dat een voettocht naar Palermo een
eitje was geweest in vergelijking met de problemen die op deze bij nader inzien onnozele opmerking de weg van de schrijver kruisten.
Om tot een objectieve beoordeling te komen
werd een afspraak gemaakt. Aan de ene zijde
van deze schier onoverzichtelijke aangelegenheid de stichter van ‘De Branding’, Simon Paagman en aan de andere kant Rutger Koolhaas als
woordvoerder van de nieuwe voorzitter van de
stichting Yan de Graaf. Het eerste gesprek vond
plaats in het gewezen belastingkantoor in Haarlem en nu het nieuwe en tijdelijke onderkomen
van de lokale omroep. Het moet gezegd worden dat de ruimte in vergelijking tot het oude
onderkomen, de zusterflat aan de Wagenaarlaan, professioneel oogt en woordvoerder Koolhaas geeft dan ook een rondleiding en laat met
trots de twee studio’s en redactieruimte zien
om daarna in de kantine uitleg te geven over de
ontstane problemen. Boeteclausules, ledenaantallen, geen uitzendingen vanuit de gemeente,
onrechtmatige uitzettingen van stichtingbestuurders, het aantal van inmiddels bedankte
leden... het komt allemaal aan de orde.
Het zal zeker niet verbazend te noemen zijn dat
de uitleg door Koolhaas niet in het voordeel van

waar in korte tijd 82 millimeter viel waar 61 millimeter voor de gemiddelde maand augustus genoeg is. Maar vrijdag was het Italiaanse dag bij
Casca èn de natste ooit. Waar na een flinke stortbui in Italië de zon weer direct alle zorgen doet
vergeten, daar staat bij Casca de kok Raymond
klaar om de gasten te verwennen met Italiaanse
specialiteiten die hij zo graag klaarmaakt. Pasta`s,
pesto salades en heerlijke wijnen op een feestelijk
buffet opgemaakt in de kleuren wit, groen en rood.
Op de piazza Casca d`Italia.
Ton van den Brink

Baklucht

de ‘tegenpartij’ spreekt. Die ‘tegenpartij’ laat bij
monde van Simon Paagman weten dat het allemaal anders is. Het meningsverschil is ondertussen zo hoog op gelopen dat er van beide
kanten advocaten aan het werk zijn gezet die
elkaar middels zeer ingewikkelde brieven proberen te overtuigen het gelijk aan hun kant te
hebben.
Het hoogtepunt voor de schrijver van dit artikel was wel het verbod van Rutger Koolhaas
om het interview afgelopen woensdag te plaatsen. Het dient geen enkel belang om uitvoerig en gespecificeerd op de discussiepunten in
te gaan maar het is opmerkelijk dat er van de
kant van Koolhaas geen gebruik werd gemaakt
om het artikel voor wat betreft zijn inbreng te
corrigeren, maar alleen in ging op de uitlatingen van Paagman. Een mogelijkheid die door
de gewezen radioman wel werd aangegrepen
om duidelijkheid in het verhaal te brengen. Het
commentaar van Koolhaas om het stuk niet te
plaatsen was dat het een te negatieve benadering gaf van de huidige situatie. Uw verslaggever had het stuk voor het versturen naar betrokkenen aan iemand laten lezen die totaal niet
op de hoogte was van de problemen. Slechts
na de goedkeuring, onpartijdig, ging het stuk
naar Koolhaas en Paagman. Met het eerder geschetste resultaat als gevolg. Om de volledige
onpartijdigheid aan te tonen stemt de schrijver
van dit stuk in het vervolg wel af op RTV NoordHolland.
Wim Bak.

Heemstede - Met deze kop begint het zomernummer van HeerlijkHeden, het kwartaalblad van
de historische vereniging. Tot
voor kort stond de vereniging bekend als Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek,
afgekort
VOHB. Het VOHB-bestuur heeft
na lang wikken en wegen een
nieuwe naam gelanceerd en wel
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. Afgekort HVHB.
Eén van de argumenten is dat
het historische aspect in de activiteiten van de vereniging in de
naam tot uiting moet komen. Het
element ‘oud’ lijkt minder relevant. Bovendien ontstaat er zó
ook meer aansluiting met aanverwante organisaties.
In het nieuwe kwartaalblad
is er een interessante bijdrage opgenomen over het -intussen al weer voormalige- postkantoor aan de Binnenweg. De
hele geschiedenis van de postbezorging in Heemstede vanaf midden 19e eeuw tot nu en
de opeenvolgende postkantoren aan de Raadhuisstraat en
de Binnenweg worden uitgebreid behandeld. Mooie afbeeldingen laten zien hoe de sfeer in
het Heemsteedse centrum toen
was. Er wordt een nieuwe serie
gestart met als thema ‘Grafmonumenten met een verhaal’. Het
eerste artikel gaat over de KLMpiloot Jan Duimelaar. Op 14 november 1938 kwam hij vlakbij
huis om bij een vliegtuigonge-

luk, doordat zijn toetstel op de
terugweg van Berlijn bij de landing ongelukkig terecht kwam
en in de Riekerpolder verongelukte. Een interview met een nazaat van mevrouw R. (Roos) C.A.
de Voogt-de Vogel (1868-1949)
geeft een boeiend inzicht in het
leven van een bewonderenswaardige vrouw. De Kinderbond
was één van haar aandachtsgebieden, maar ook het onderwijs
en de reclassering. Een indrukwekkende lijst van haar activiteiten is bij het artikel opgenomen. Een ander stempel dat zij
en haar verwanten op Heemstede drukten lag in de architectonische sfeer. Doordat zij bepaald
niet onbemiddeld waren konden
zij een paar karakteristieke huizen laten bouwen: Van Merlenlaan 4 en 6 (1909) en Crayenestersingel 57 (1924), die nog
steeds overeind staan. De Camplaan in vroeger tijden komt tot
leven in een artikel, waarmee
huis voor huis de bestemming
en de eigenaardigheden van
de bewoners worden beschreven, aangevuld met foto’s uit het
historische archief van de vereniging. In een bijdrage van de
commissie Karakterbehoud is te
lezen dat gemeente begonnen
is met de behandeling van de
voorstellen van de HVHB voor
uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.
Meer informatie: www.oudheemstedebennebroek.nl

Fietsen langs Geniedijk en:

Rondreis door Equador bij SWOB
Bennebroek – Op dinsdag 19
augustus wordt een fietstocht
georganiseerd bij de SWOB.
Voor de sportieve fietsende senioren is er weer een leuke tocht
uitgezet van ongeveer 30 tot 35
km. Deze keer wordt de groep
fietsers geleid over een prachtig aangelegd fietspad langs de
Geniedijk. Dit fietspad loopt van
Vijfhuizen naar Rijsenhout.
Al fietsend wordt u verrast door
de grote hoeveelheden schapen
die hier rustig grazend hun leventje leiden. De tocht wordt
verder vervolgd over het nieuw
aangelegde fietspad van Rijsenhout naar Hoofddorp.
De SWOB ziet uit naar een goede opkomst en goed fiets weer.
Bij slecht weer gaat de tocht niet
door. Vertrek om 10.00 uur. Verzamelen voor het SWOB-gebouw, Bennebroekerlaan 3a.

Verteltheater
Heemstede - Op zondag 17 augustus wordt het nieuwe vertelseizoen bij LilaLuna geopend
met het grappige en spannende
verhaal Karel Kraai in Afrika. De
voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Kom luiste-

Equador
Op donderdag 21 augustus een
activiteit van een geheel andere orde. Dan gaat het tijdens de
Koffie Plus-ochtend over Equador. Door dit Zuid-Amerikaans
land hebben Evert en Kitty van
Pel met hun kinderen een rondreis gemaakt. Zij laten u genieten van hun belevenissen in het
tropische regenwoud, het contact met de lokale bevolking, de
trektochten door het Andesgebergte en nog veel meer.
De presentatie wordt gehouden
om 10.30 uur. Locatie in de leeszaal van de bibliotheek in Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 3a. De kosten zijn 3 euro
p.p. incl. koffie/thee. Reserveren
is noodzakelijk i.v.m. het beperkte aantal zitplaatsen. Tel. 584 53
00. De SWOB is op werkdagen
bereikbaar van 9.00 – 11.30 uur.
ren en genieten in het sprookjesachtige theater aan de Ir. Lelylaan
10 in Heemstede. Aanvang: 14.30
uur. Kosten: 6,50 euro voor kinderen; 7,50 euro per volwassene (incl. drinken en iets lekkers). Kaartjes reserveren op 023-5475892 of
via info@lilaluna.nl. Meer informatie: www.lilaluna.nl.
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Deze schitterende
De Ruyterlaan 58 ‘kleurentuin’ is te vinden in Benneb
. Trotse bezitter is
mevrouw H.H. Ho roek, aan de
ekstra-Keizer.

De tuin van Fer Haak en zijn vrouw noemen zij hun ‘buitenkamer’. Fer schrijft: “Bij de uitwerking van het idee zijn we uitgegaan van een Mediterrane tuin. Op verschillende plaatsen kun
je zitten of (bij zwoele nachten) slapen. Daarnaast is er een
mogelijkheid om te koken op de barbecue. In het hart is een
waterpartij aangelegd met aquatinten en spiegelglas in verschillende kleuren (a la Gaudi) met een volledig mozaïek waar
mijn vrouw Ansje drie zomers aan heeft gewerkt.”

J.C. Brouwer is tro
je ook de tuin va ts op de tuin van opa en oma. Ui
n
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J.C. Brouwer wo familie of buren insturen! De op raard mag
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a
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Casca’s Plexat: the place to be!

Heemstede – De riolering op de Kerklaan kon
de hoosbui van afgelopen donderdag duidelijk
niet aan. Ingestuurd door: Beatrijs Hietbrink.

Cursus Medical Health Program
Heemstede - Bekend met afvallen, maar....
ook met aankomen? Veranderingen van eetgewoontes vraagt om veranderingen in eetgedrag. Het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede helpt om dit keer wel te slagen!
Weet jij wat je eet? De reclames zetten ons vaak
op het verkeerde been wat eten betreft. En hoe
kiezen we dan tussen die ruim 10.000 tot 15.000
producten die we in de supermarkt aantreffen?
Weet wat je eet! Keuzes worden zoveel makkelijker! Wel eens van een Bia-meter gehoord? De
Bia-meter geeft inzicht in lichaamssamenstelling. De meting ondersteunt het afvallen om alleen gewicht te verliezen in overtollig vet en te
komen tot een verbeterde lichaamssamenstelling. Zoveel meer energie! Is al dat bewegen nou
wel zo gezond? Ja, bewegen heeft een positieve invloed op je lichaam en geest. Dus je gaat
je fitter voelen! Samen een beweegplan maken
dat bij je past!

Interesse?
Houden deze vragen je bezig? Graag je eet- en
leefstijl willen veranderen, maar het lukt elke
keer niet? Kom dan langs voor meer informatie. Op dinsdag 26 augustus 2008 om 19.30 u
houden wij vrijblijvend een informatieavond in
Zorgcentrum het Overbos, Burg. Van Lennepweg 35 te Heemstede.
Ben je nieuwsgierig en wil je graag weten hoe
jouw lichaamssamenstelling ervoor staat? Dat
kan ... voor 10 euro kan je een Bia-meting laten doen.
Ga je meedoen aan het programma, dan krijg
je dat tientje gewoon weer retour! Vragen of wil
je je opgeven?
Bel naar het Instituut voor Fysiotherapie Heemstede en vraag naar Gerlinda Star, Cyril Spronck,
Henk van Galen of Pim Breeuwer. Tel: (023)
5281906 of mail: info@fysio-heemstede.nl

Brand Hillegom in Heemstede
te zien

Heemstede – De grote brand die afgelopen maandag woedde in
Hillegom, veroorzaakte grote rookwolken die tot in Heemstede te
zien waren. De foto die Tinelou van der Elsken maakte laat dat goed
zien. De brand brak ‘s middags uit in een bedrijfsverzamelgebouw
aan het bedrijventerrein Hillegommerbeek. Niemand raakte gewond.
Over de oorzaak tast men nog in het duister.
Foto: Tinelou van der Elsken.

Gebedsdag
Heemstede – Stichting
Recht Zonder Onderscheid
organiseert dinsdag 2 september een bustocht naar
Den Haag in het kader van
de jaarlijkse gebedsdag. De
bus voert vanuit Heemstede
en regio naar het Plein in Den
Haag alwaar wordt gebeden
voor het ongeboren leven. In
de middag krijgen Kamerleden een document aangeboden waarin steun wordt omschreven voor bescherming
van het ongeboren kind. De
stichting pleit voor palliatieve zorg in de plaats van euthanasie. De dag begint om
11.00 uur en wordt afgesloten om 14.30 uur met een H.
Mis in de Jacobuskerk in de
Parkstraat te Den Haag. De
leiding is in handen van dr
E. De Jong van het bisdom
Roermond. Kosten van de
bus zijn een vrijwillige bijdrage. Opgave van deelname:
023-5635861

Heemstede - Naast alle (wekelijkse) cursussen en clubs voor
kinderen en jongeren is er bij
Casca een plek waar je ook zo
maar eens binnen kunt lopen:
Plexat. Kinderen kunnen er elkaar ontmoeten, beetje kletsen of
op de bank hangen, poolen, airhockey of met de Wii spelcomputer spelen (op een groot scherm),
alles kan en mag. Als je tussen
de 6 en 10 jaar bent is er elke
maand de Kinderdisco, lekker
swingen of een beetje schuifelen
op jouw eigen muziek. Ouders
kunnen even binnen kijken, maar
daarna: eruit! De kinderen krijgen een kaartje met hun thuistelefoonnummer erop genoteerd
en mogen limo halen en één keer
een zakje snoepjes. Ouders kunnen hun kind dus met een gerust
hart achterlaten. De kinderdisco kost altijd 2,- euro. De eerste
kinderdisco is weer op zaterdag
4 oktober van 19.00 tot 21.00 uur,
andere data zijn op te vragen bij
Casca: 023-548 38 28 keuze 1 of
via de berichtgeving in de weekkranten.
Tienercafé Blue Moon is na
schooltijd op dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.30 uur open
voor kinderen van 10 tot 14 jaar.
De kinderen kunnen dan gewoon binnenlopen en meedoen
aan sport en spel, taartjes bakken of een film maken of één van
de andere bovenstaande activiteiten. De entree hiervoor is altijd gratis! Blue Moon Kindercafé start weer op dinsdag 19 augustus.
Ook de wat oudere kinderen van
11 tot 14 jaar hebben hun eigen
avond bij Casca: ’t Is weer Vrijdag…. de vrijdagavond van 20.00
tot 22.00 uur geeft Plexat jou de
kans om je weekend supervet te
beginnen. Soms is er een bosspel, een disco, een game-avond,
soms wordt er een film gemaakt
of is er een ‘girls-only’avond, er
is gewoon van alles te doen! Je
kunt één keer komen, maar pas

op: als je eenmaal binnen bent,
ga je niet meer weg! ’t Is weer
Vrijdag kost 2,00 euro per avond
en start weer op vrijdag 22 augustus.
Jongeren van 15 jaar en ouder
hebben hun eigen ‘place to be’
op woensdagavond bij de Weekbreek. Gewoon lekker relaxen en
chillen zonder dat iemand er last
van heeft. Poolbiljarten, kaarten,
muziek luisteren of dvd-tje kijken, beetje voetballen of basketballen, doe gewoon waar je zin in
hebt. De Weekbreek is gratis en
start op woensdag 20 augustus.
Als je zelf een leuk idee hebt
voor een avond mag dat natuurlijk ook! NX’n is de avond
voor jou! Wil je een feestje, een
film(marathon)avond organiseren, stand-up-comedy of een
netwerkgame-avond, laat het
Casca weten!
Jonge mensen mét en zonder
een verstandelijke beperking
kunnen samen lekker dansen in
de Mix-It Disco. Deze is bijna
elke maand in de Princehof, Glipperweg 57, Heemstede. De zaal
wordt altijd aan de hand van een
thema versierd en het is dé plek
om elkaar te ontmoeten. De eerste Mix-It Disco is weer op zaterdag 20 september.
Door het jaar heen worden door
Casca nog meer jeugd-activiteiten georganiseerd: straatspeelavonden, sporttoernooien, exposities, de liefdesmarkt rond Valentijnsdag, vakantie-activiteiten,
gewoon supergezellig en dikke
pret. Al deze kinder- en jeugdactiviteiten staan in onze jaarbrochure die in juni huis-aan-huis
verspreid is. Mocht u deze niet
hebben ontvangen, dan kunt u
de brochure altijd even ophalen
bij één van de Casca locaties: de
Luifel, Herenweg 96, het Honk,
Molenwerfslaan 11, de Princehof,
Glipperweg 57, of bij de bibliotheek. Voor meer informatie kunt
u bellen van ma t/m vrij van 9-12
uur: tel 023 - 548 38 28.

Fotograaf: Geek Zwetsloot.

INGEZONDEN

Onthulling kunstwerk Raadhuisplein
Heemstede - Op woensdag 20 augustus om 16.00 uur wordt voor
het raadhuis in Heemstede een nieuw kunstwerk onthuld van de
kunstenaar Carel Lanters. De officiële onthulling wordt verricht door
de wethouders Sjaak Struijf (cultuur) en Pieter van de Stadt (Ruimtelijke Ordening en Bouwkunde). Belangstellenden zijn van harte
welkom de opening bij te wonen. Maar liefst 63 kunstenaars hebben hun interesse getoond op de kunstopdracht die het college van
B&W uitschreef. Onder toezicht van Kunst en Cultuur Noord-Holland zijn drie kunstenaars geselecteerd. Deze kunstenaars hebben
hun ontwerp gepresenteerd aan omwonenden en raadsleden. Uiteindelijk is unaniem gekozen voor het ontwerp van de kunstenaar
Carel Lanters.
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Afgedankte elektronica
grondstof voor nieuwe pc’s
Regio - In de strijd tegen de klimaatverandering heeft afvalbedrijf De Meerlanden een nieuwe
stap gezet naar een meer duurzame onderneming. Waar afgedankte pc’s voorheen werden
verscheept naar China, brengt
De Meerlanden het computerafval sinds een paar maanden naar
recyclingbedrijf Sims Recycling
Solutions in Eindhoven. Hier
maakt men van dit afval weer
grondstoffen voor nieuwe pc’s.
Onderzoek
Uit recent onderzoek van adviesbureau Crem in opdracht

van Greenpeace blijkt dat meer
dan de helft van de afgedankte
elektronica in Nederland wordt
verscheept naar ontwikkelingslanden in Afrika en Azië.
De Meerlanden bracht de oude
computers voorheen per boot
naar China. In Aziatische landen is de regelgeving omtrent
milieu veel minder streng dan in
Nederland. “Als je dergelijk afval
naar China stuurt, heb je geen
zicht meer op de verwerking van
deze gifhoudende afvalstroom”,
aldus Afval Manager Jan Koolhaas van De Meerlanden.

Ketenbeheer
Begin dit jaar is na een bezoek
aan het Eindhovense Sims Recycling Solutions besloten om
het ICT-afval in Nederland te laten verwerken. Hier wordt de
strenge regelgeving goed nageleefd. Bij Sims worden bijna
alle materialen weer tot grondstof voor nieuwe computers bewerkt. Door zo te handelen zorgt
De Meerlanden ervoor dat de
keten, of cirkel - het symbool
voor recycling -, gesloten is. Dat
het bedrijf in Nederland zit, is
een bijkomend voordeel; het is
veel dichterbij dan China en dat
scheelt dus aanzienlijk in CO2
uitstoot.
Recycling
Het recyclingbedrijf Sims Recycling Solutions in Eindhoven is
onderdeel van de Sims Group.
Het bedrijf streeft naar 100 procent recycling van afvalstromen.
Het doel bij de recycling van afgedankte pc’s en beeldbuizen is
maximale herwinning van beeldbuisglas, ijzer en andere metalen, plastics en edelmetalen
die gebruikt worden als grondstoffen in de vervaardiging van
nieuwe elektronica en de beeldbuisproductie.

Meer winkeliers ondervinden
last van opengebroken straten
Regio - Het aantal winkeliers dat aangeeft last te hebben
van opengebroken straten is fors gestegen. 43% van de
detaillisten heeft in 2007 te maken gehad met opbrekingen. In 2006 was dat nog 32%. Winkeliers in de binnensteden en de hoofdwinkelcentra ondervinden de meeste last.
Daar heeft een op de twee ondernemers met opengebroken straten te maken gehad. Opgebroken straten leiden bij
de helft van de ondernemers tot omzetverlies. Een ander
blijkt uit het ondernemerspanel van het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel (HBD), een onderzoek onder 700 ondernemingen in de detailhandel.
De ondernemers worden over
het algemeen goed geïnformeerd door de gemeente. 65%
van de ondervraagden geeft
aan tijdig op de hoogte gebracht te zijn. Over de maatregelen van de gemeente is
men minder tevreden. Bijna de
helft van de ondernemers is
van mening dat de gemeente
onvoldoende heeft gedaan om
de winkels bereikbaar te houden.
Advies
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft samen met
het Platform Detailhandel een
brochure gemaakt met praktische tips voor ondernemers.
Belangrijk is dat ondernemers
gezamenlijk optrekken bijvoorbeeld als winkeliersvereniging.
Ook adviseren de organisaties

om een dossier aan te leggen
waarin de aankondiging van
de gemeente, een overzicht
van eigen activiteiten om omzet zeker te stellen en de eventuele extra gemaakte kosten
worden vastgelegd. Zonder
een goed dossier is het enorm
lastig om voor compensatie in
aanmerking te komen.
Omzet weg?
De folder ‘weg open, omzet
weg?’ kan gratis worden aangevraagd bij het HBD, telefoon
(070) 338 56 66 of via de site www.hbd.nl. Winkeliersverenigingen kunnen voor ondersteuning bij het overleg met de
gemeente een beroep doen op
een van de lokale adviseurs
van het HBD. Informatie hierover staat op www.hbd.nl/adviesopmaat.

Geld gestolen
op het werk
Regio - Op het politiebureau zijn
woensdagmiddag 6 augustus
twee werknemers van een winkel
aan het Cruquiusplein verhoord.
Het gaat om twee jongens. Een
van 16 jaar en een van 17, beiden
uit Hoofddorp. Zij worden ervan verdacht in dienstbetrekking
geld te hebben verduisterd.
Beide knapen hebben bekend
kleine geldbedragen te hebben gestolen. Zij worden doorgestuurd naar bureau Halt voor
een alternatieve straf.

Kerkdienst in
ziekenhuis
Regio - In het Spaarne Ziekenhuis vindt aanstaande zondag 17 augustus een kerkdienst
plaats met een oecumenisch
karakter. De dienst begint om
10.00 uur en wordt gehouden
in de kerkzaal van het Hoofddorpse ziekenhuis (volg route 55). Voorganger is mevrouw
ds. A. De Vries. Het betreft een
avondmaalviering.

Natuurstages voor jongeren
Regio - Leerlingen van het
voortgezet onderwijs kunnen
binnenkort voor hun maatschappelijke stage kiezen voor werken
in natuur en landschap. Om dat
mogelijk te maken start Landschap Noord-Holland in het najaar van 2008 met het aanbieden van stages voor geïnteresseerde jongeren. De begeleiding
gebeurt deels door vrijwilligers.
Daarom is Landschap NoordHolland in de hele provincie op
zoek naar mensen die jongeren
enthousiast voor de natuur willen maken.
Landschap Noord-Holland biedt
de leerlingen een inspirerende
en uitdagende klus op bijzondere plekken. De leerlingen zullen deze stage als een bijzondere tijd ervaren. Van de vrijwillige
mentoren wordt verwacht dat zij
de leerlingen begeleiden bij hun
maatschappelijke stage. Ervaring met natuur- en landschapsbeheer is een pré maar niet

noodzakelijk. Voordat de nieuwe vrijwillige mentoren aan de
slag gaan met leerlingen, krijgen
zij een opleiding, maar ook daarna worden ze ondersteund door
de medewerkers van Landschap
Noord-Holland.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze scholen bezoeken
om de leerlingen voor te bereiden, de praktische zaken voor
het veldwerk regelen zoals het
vervoer van gereedschap en de
groepjes jongeren begeleiden
tijdens het veldwerk. Landschap
Noord-Holland zorgt voor opleiding op maat, werkkleding, veiligheidslaarzen en een passende
onkostenvergoeding. Het leukste van deze vrijwilligersbaan is
het werken op de mooiste plekken van Noord-Holland en natuurlijk de inspirerende contacten met jongeren. Wilt u meer
informatie of wilt u zich aanmelden, bel dan met René Faber of
Lidy Zeinstra, 0251-362736.

Wegen viaducten
Spieringweg (A9) afgesloten
Heemstede - Van vrijdag 15
augustus 21.00 uur tot en met
maandag 18 augustus 05.00 uur
zijn de wegen over de viaducten van de Spieringweg voor het
verkeer afgesloten. Er zijn dan
omleidingen voor het verkeer
van en naar de N205. Gele borden geven de omleidingen aan.
In deze periode wordt de betonlaag gestort, ook wel drukvloer
genoemd. Deze vloer ligt tussen de liggers van de viaducten
en het asfalt. Tijdens het storten
en het uitharden van het beton
moeten de viaducten trillingsvrij zijn. Trillingen kunnen veroorzaakt worden door het verkeer. Om enig risico uit te sluiten is Rijkswaterstaat dan ook
genoodzaakt de wegen over de
viaducten af te sluiten.
Omleidingen
Vanaf vrijdag 15 augustus 21.00
uur tot maandag 05.00 uur is
de verbindingsweg A9 naar de
N205 richting Haarlem afgeslo-

ten. Het verkeer op de A9 komende uit Amstelveen richting
Haarlem rijdt dan via het Rottepolderplein richting Haarlem.
Ook is de verbindingsweg N205
naar de A9 richting Amstelveen
dicht voor het verkeer. Het verkeer komende uit Haarlem richting Amstelveen heeft een omleiding via de Prins Bernhardlaan (Haarlem) en de N200.
Werkzaamheden
Rijkswaterstaat voert tot en met
eind september werkzaamheden
uit aan viaducten op en bij de
A9, de viaducten Spieringweg
en die bij de afslag HaarlemZuid. Er zijn versmalde rijstroken
op de A9 beschikbaar en geldt
een snelheidsbeperking van 90
km per uur. De meeste werkzaamheden zijn in de avond- en
nachturen. Afwisselend zijn verbindingswegen tussen de A9 en
de N205 afgesloten en dient het
verkeer rekening te houden met
omleidingen.
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ArchitecTOUR bespeelt
unieke gebouwen
Regio - De theaterwandeling van Haarlemse Theatergroep Eglentier heeft als vertrekpunt het Hotel Die Raeckse
op de Raaks 1-3 in Haarlem. Op
19, 20, 21, 26, 27 en 28 september om 20.15 uur neemt de theatergroep het publiek mee op
een theatrale wandeling door de
stad. Na de succesvolle Café El
& Ben; The Musical! in datzelfde hotel, kiest de theatergroep
wederom voor deze locatie met
een goede centrale ligging in
het centrum van de stad.
Op veler verzoek speelt Theatergroep Eglentier nogmaals een
theatrale wandeling door het

centrum van Haarlem. In vier architectonisch interessante worden vier verschillende voorstellingen gespeeld. Onder begeleiding van een gids vertrekken de
groepen bezoekers vanuit hotel Die Raeckse op weg naar
een verrassende locatie. Onderweg wordt van alles over de bijzondere architectuur van de gebouwen langs de route verteld.
Maar zoals bij een theatergroep
hoort kun je je afvragen “Wat is
echt en wat is theater?”
“Het spelen op een locatie kan
voor verschillende verrassingen
zorgen. Het publiek wordt soms
letterlijk overvallen en soms
worden ze netjes in een loca-

tie ontvangen. In beide gevallen, proberen we het avontuur
aan te gaan”, zegt Hans Goes,
een van de spelers van Theatergroep Eglentier.
Een van de locaties is de Vishal op de Grote Markt. De Vishal heeft is door zijn specifieke
lichtinval door het dak een plek
om een absurde komische voorstelling neer te zetten. Tijdens
de ArchitecTOUR is de expositie
“Aan het licht gericht”. De spelers van een van de vier voorstellingen maken gebruik van deze
bijzondere expositie en verrassen het publiek met een bijzondere avond.

De andere locaties worden nog
niet prijs gegeven. Steeds zal de
locatie een actieve rol spelen in
de voorstelling. De architectuur
van een ruimte kan zich perfect lenen voor een stuk. Theater
en Architectuur: Theatergroep
Eglentier koppelt het aan elkaar
in de ArchitecTOUR. De vier regisseurs van de verschillende
producties zijn Ko van Leeuwen,
Netty Droog, Marcel Kragt en
Leoni van Veen. De theatergroep
levert met de ArchitecTOUR een
eigen bijdrage aan Haarlem Cultuur 2008.
De voorstellingen zijn op 19, 20,
21, 26, 27 en 28 september 2008
en beginnen allemaal om 20.15
uur. Vertrekpunt en kassa op
de avonden van de voorstellingen is Hotel Die Raeckse, Raaks
1-3 te Haarlem. Kaarten kosten
€ 12,50,- per stuk en zijn te bestellen via info@eglentier.nl of
bij 023-5313115. Meer informatie: www.eglentier.nl

Bosloop goede
training voor
Haarlemmermeer
marathon

Regio - De 11e Haarlemmermeerse Bosloop, op zondag 17
augustus, is een leuk, sportief
evenement voor wandelaars,
nordic walkers en hardlopers.
Deze Bosloop is tevens voorbereidingsloop voor de Haarlemmermeer Marathon (www.
haarlemmermeermarathon.nl)
De afstanden zijn 5, 10, 15 of
20 kilometer voor hardlopers.
Omdat er een tijdslimiet is
van 3 uur betekent dit voor de
wandelaars en de nordic walkers dat zij maximaal 15 kilometer kunnen lopen.
Het Haarlemmermeerse Bos
is de locatie en er wordt gestart om 10.00 uur. Het is een
afwisselend parcours met
verschillende ondergronden.
De start en finish zijn achter
‘Claus Hotel & Event Center’
(2131 MD, 1405) en uw fiets
of auto kunt u daar parkeren.
Er is geen mogelijkheid tot
omkleden.
De kosten voor deelname zijn
2 euro per persoon onafhankelijk van de afstand en de
discipline. De inschrijving is
vanaf 9.15 uur tot 10 minuten voor de start. Voor meer
informatie
www.gzengb.nl
gzengb@bezuijen.demon.nl
of tel. 06-55363510.

Zondag ‘Muzikale hoogstandjes’
in Oude Kerk Spaarndam
Regio - Na hun succesvolle
optreden eind april in de Oude
Kerk heeft de Stichting Vrienden van de Oude Kerk beide
dames gevraagd wederom een
fantastisch muzikaal concert
van een uur te geven.
Aanstaande zondag 17 augustus kunt u dan ook in de Oude Kerk weer genieten van hun
virtuoze spel in een verrassend
nieuw programma met werken
van Beethoven, Grieg en Mendelssohn. De Oude Kerk vindt u
in Spaarndam, aan het Kerkplein
2. De aanvang van het concert
is 15.00 uur, terwijl 14.30 uur de
kerkdeuren al openen. Toegang
bedraagt 7 euro.
Annebeth Webb (1975) begon
op zesjarige leeftijd met vioollessen van Coosje Wijzenbeek.
Zij heeft haar studie voortgezet
in Amerika bij o.a. Sylvia Rosenberg aan de Manhattan School
of Music in New York.
Zij volgde masterclasses bij o.a.
Z.Bron, R.Dubinsky,R.Ricci en
I.Ozim. In nederland studeerde
zij bij Herman Krebbers bij wie
zij in 2001 de Tweede fase opleiding voltooide.Sinds september 2001 speelt zij als tweede violiste bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Als soliste heeft zij opgetreden in de vioolconcerten van
Brahms, Mendelssohn en Mozart met o.a. Arnhem Sinfonietta, het Delft Symfonie orkest en
het Twents Kamerorkest.
Patricia de la Vega (1976) begon haar pianostudie bij Manuel Carra aan het Koninklijk Conservatorium en vervolgde haar
studie in Italie bij Maria Tipo en
in Nederland bij Jan Wijn.
Zij volgde masterclasses bij o.a.

Gyorgy Sebok, Lazar Berman en
Maria Joao Pires. Naast haar solorecitals is zij regelmatig te horen bij gerenommeerde symfonie orkesten en geeft zij veelvuldig kamermuziek concerten.
Zij werd uitverkozen om Spanje te vertegenwoordigen voor de
internationale Steinway Festivals
in Berlijn, Hamburg en Madrid.
Zij gaf in 2005/2006 masterclasses en concerten in Siracusa,
alsmede een tournee in Zwitserland.

Leuke activiteit strandbibliotheek

Mario vol gas vooruit!
Regio - Afgelopen zaterdag was
het druk bij de strandbibliotheek
op het Zandvoortse strand. Mario Kart Wii wordt gebundeld
met een nieuw accessoire: het
‘Wii Wheel’. Door de besturing
met het Wii Wheel beleefden
de deelnemers het racen echt!
Ook kinderen die nog nooit met
de WII hebben gespeeld konden
net als de ervaren spelers eenvoudig samen spelen. Met diverse parkoersen, personages
en voertuigen konden de kinderen met elkaar in de ‘Wii Tent’

met de voetjes in het zand lekker gamen! Met ruim 190 spelers was dit één van de succesvolste activiteiten op het strand
van de bibliotheek.
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EXCURSIES/ACTIVITEITEN IN
HET DUINGEBIED KENNEMERLAND
Foto: Jacq. v. Klaveren.

Fietsexcursie

Bloeiende
duinvalleien

Regio - Op zondag 17
augustus kunt u met de
boswachter meeﬁetsen
naar de mooiste duinvallei van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland en volop genieten van de bijzondere planten die daar bloeien. Parnassia, ogentroost,
vleugeltjesbloem en duingentianen hebben na deze excursie geen geheimen
meer voor u: u weet hoe ze
eruit zien, waarom ze zo
bijzonder zijn en wat er allemaal voor nodig is zodat u
ze jaar na jaar in onze duinen kunt bewonderen.
Deze ﬁetsexcursie is geschikt vanaf 12 jaar, duurt
ongeveer 2 uur en begint
om 15.00 uur bij het informatiepaneel op de parkeerplaats bij ingang Parnassia in Bloemendaal aan
Zee. Kosten: volwassenen
2,50 euro en kinderen/65+
1,50 euro. Aanmelding via
het Nationaal Park ZuidKennemerland www.npzk.nl
of telefonisch 023-541 11 29
(niet op ma).

Met paard en wagen
door het duin

Regio - Op zaterdag 23 augustus krijgt u de unieke
kans om in een open wagen, getrokken door een koppel prachtige paarden, door het duin te rijden. Deze
(familie)activiteit is ook geschikt voor mensen die niet
goed ter been zijn. Per rit is er, naast 12 zitplaatsen,
ook 1 rolstoelplaats. Onderweg vertelt de koetsier af en
toe iets over het gebied en wat u er zoal tegenkomt. De
rest van de rit kunt u ontspannen genieten van het landschap dat langzaam en steeds anders aan u voorbij trekt.
Voor de ouderen onder ons een ervaring die ongetwijfeld herinneringen aan vroeger oproept. Voor de kinderen een kennismaking met hoe het toen ging en een kans
om het duin op een nieuwe, bijzondere manier te beleven. Voor gedegen bescherming tegen eventuele kou, regen en wind wordt zo nodig gezorgd. U verzamelt bij het
Informatiepaneel van ingang Koevlak van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. De boswachter brengt u met
een korte wandeling naar de plek waar paard en wagen
klaarstaan. Deelnamekosten bedragen 8,50 euro per persoon. De tocht duurt circa anderhalf uur. Er zijn twee
vertrektijden: 10.00 en 12.00 uur. Let op: VOL=VOL!
Aanmelden: via de website van het Nationaal Park ZuidKennemerland www.npzk.nl of telefonisch (niet op ma.)
bij duincentrum de Zandwaaier 023 5411129.

Speuren naar sporen
Regio - Woensdag 27 augustus om 15.00 uur
vertrekken de excursieleiders van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland voor een spannende
speurtocht door de duinen. Kinderen vanaf 5
jaar en volwassenen zijn uitgenodigd! Onderweg worden sporen van dieren gezocht die in
de duinen leven. Met de komst van de grote grazers in de duinen, wordt de speurtocht

steeds spannender! Neem je verrekijker en
je loep mee en doe kleding aan die tegen een
stootje kan!
De excursie start om 15.00 uurbij ingang Middenduin, Duinlustweg in Overveen. Verplicht
aanmelden via het Nationaal Park Zuid-Kennemerland www.npzk.nl of telefonisch: 023541 11 29 (niet op ma). Duur: 1,5 uur. Kosten 2,50 euro per volwassene en 1,50 euro
per kind/65+.

Struinen door de duinen

Regio - Voor spannende tochten hoef je niet ver te
gaan: vanaf de duiningang ben je al gauw op allerlei geheime mooie plekjes. Normaal moet iedereen op de paden blijven, om de dieren niet te verstoren. Deze keer wordt een uitzondering gemaakt:
we mogen ook van de paden af, dwars door de duinen. Doe dus goede schoenen en een lange broek aan.
Onderweg komen we bessenzoekende vogels, roofvogels en misschien wel reeën tegen. De gids laat
vanalles zien en beantwoordt uw vragen.De wandeling
start op zondag 31 augustus om 11.00 uur bij ingang
Duin en Kruidberg aan de Duin en Kruidbergerweg te
Santpoort Noord (ter hoogte van nr 74). De excursie
duurt ongeveer 2 uur en kost voor volwassenen 2,50
euro en voor kinderen/65+ 1,50 euro. Aanmelden via
www.npzk.nl of telefonisch bij Duincentrum De Zandwaaier 023-5411129 (niet op ma).

Wildexcursie

Reeën en damherten

Regio - Ga mee in de avondschemering op wildexcursie.
Tijdens de excursies gaat u
met de boswachter op zoek
naar reeën en damherten.
Om wild te zien moet je
stil zijn, geduld hebben en
een dosis geluk. Combineer
dit met een boswachter die
veel van de in het gebied
levende dieren af weet en
mooi weer en het kan bijna niet misgaan. In het gebied leven vossen, reeën,
damherten, konijnen en hazen. Wat doen deze dieren
wat eten ze? Met deze en

andere vragen kunt u bij
de boswachter terecht. Doe
donkere kleding aan die niet
kraakt! De wandeling start
op woensdag 20 augustus
om 20.00 uur bij ingang
Duin en Kruidberg (aan de
Duin en Kruidbergerweg te
Santpoort Noord, ter hoogte van nr 74). De excursie duurt ongeveer 1,5 uur
en kost 4,- euro per persoon. Vol = vol. Verplicht
aanmelden via www.npzk.nl
of telefonisch bij Duincentrum De Zandwaaier 0235411129 (niet op ma).

Vleermuizen spotten op ‘Elswout’

Regio - Vrijdagavond 15 augustus om 21.30 uur kun je
op Landgoed Elswout mee met excursieleiders van het
Nationaal Park voor een vleermuisexcursie. Alleen voor
kinderen (en ouders) die niet bang zijn voor het donker!
Eerst vertelt de gids je over de verschillende vleermuizen die op het landgoed wonen. Daarna is het inmiddels
goed donker en ga je met behulp van ’ batdetectors’
vleermuizen opsporen en horen. Met een beetje geluk
krijg je ze ook nog te zien! Spannend en leuk voor iedereen vanaf 8 jaar. Tip: doe stevige schoenen aan. Populaire excursies, tijdig aanmelden dus! De tocht duurt ongeveer twee uur. Deelname aan deze excursie kost 2,50
euro per volwassene en 1,50 euro per kind/65+. U verzamelt op het landgoed Elswout aan de Elswoutslaan in
Overveen, bij het informatiepaneel op de parkeerplaats
naast de hoofdingang. Aanmelden via het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland www.npzk.nl of telefonisch bij Duincentrum De Zandwaaier (023) 5411129 (niet op ma.).
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Hooien in het
Spaarnwouderveen
Regio - Leef je uit in de natuur! Natuurliefhebbers die het
leuk vinden om de handen uit
de mouwen te steken in de natuur kunnen hun hart ophalen.
Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met
Landschap Noord-Holland op
zaterdag 30 augustus een werkdag in het Spaarnwouderveen/
De Batterij nabij Halfweg. Een
dag lekker buiten werken in de
natuur met een groep enthousiaste mensen!
Hier zullen de handen flink uit
de mouwen gestoken worden.
Deelnemers gaan hier in het
Spaarnwouderveen/De Batterij hooien en ander licht onderhoudswerk verrichten. Regelmatig wordt hier door de beheerders gemaaid en gehooid.
Dit gebeurt om de bijzondere

Bridgeclub HZW
gaat beginnen

plantenvegetatie hier in stand te
houden. Vast zal er ook nog wel
een andere zaag- of natuurklus
op het programma staan. En dit
alles om de natuurwaarde van
dit mooie natuurgebiedje te vergroten!
De Batterij is een verdedigingswerk uit 1799 en bovenop leuk
begroeid met meidoorns. Daaromheen ligt het eigenlijke veen.
Ooit was hier een dijkdoorbraak, toen het IJ nog een groot
en woest water was. Het plasje van toen is nu opgevuld met
veen. Hier groeit alles wat daar
op thuis hoort. Van de weg af zie
je meteen een ruig berkenbos.
Wat verderop staat veel grauwe wilg. Op het open gedeelte is
een heideveentje, waar planten
zoals liggend walstro, dophei en

smalle stekelvaren groeien. Toch
verrassend hier onder de rook
van de voormalige suikerfabriek.
Een waar landschapsjuweeltje…
U bent van harte welkom de handen uit de mouwen te steken.
Verzamelen is om 9.30 uur bij de
kruising van de Spaarndammerdijk met de Oude Notweg/Batterijweg. De werkdag duurt tot

15.30 uur. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen koffie/thee/lunch mee. IVN
zorgt voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een
lekkere vlaai voor bij de koffie.
Aanmelden, informatie en een
routebeschrijving bij Marc van
Schie, 023-5351239 of via publiciteit@ivnzk.nl. Of kijk op www.
ivnzk.nl .

Foto: Jeroen Engelhart

Festival World at your
beach in Zandvoort

Reeën zoeken in Leyduin
Regio - Het is best spannend
om als het schemerachtig is,
naar reeën te zoeken op landgoed Leyduin, een zeer oud bos
met hoge bomen. Zachtjes praten en zo stil mogelijk door het
bos lopen en dan ineens sta je
zonder dat je het door hebt oog
in oog met een ree.
Op vrijdag 22 augustus neemt
boswachter Jeroen Engelhart
van Landschap Noord-Holland u
mee op excursie. Op Landgoed
Leyduin leven ongeveer vijftig
reeën en omdat ze in de avond
op zoek gaan naar voedsel is er
een kans dat ze dan goed te zien
zijn. Er leven ook ongeveer 10
damherten in het bos. Deze zijn
wat minder schuw.

Opening
van dierentehuis
Regio - De Dierenbescherming
afdeling Haarlem en omstreken
opent vrijdag 22 augustus haar
nieuwe pand aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Na de opening is er gelegenheid tot bezichtiging van het pand en de dieren.
Meer informatie op: www. haarlem.dierenbescherming.nl

Aanmelden is verplicht en kan
bij de InformatieWinkel van
Landschap Noord-Holland, tel.
0251-362 762. De kosten bedragen 3,50 euro, Beschermers van
Landschap Noord-Holland betalen 2,50 euro en kinderen tot 12
jaar 1,20 euro. Het advies is om
een verrekijker mee te nemen.
Verzamelen om 19.00 uur op het
parkeerterrein bij de ingang van
Leyduin aan de Manpadslaan te
Heemstede, ten zuiden van station Heemstede/Aerdenhout.
Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl

Anglicaanse Evensong
Regio – In de Grote of St.
Bavokerk aan de Oude Groenmarkt in Haarlem vindt zondag 17 augustus een optreden plaats van Haarlem Voices. Dit ensemble zal een Anglicaanse Evensong uitvoeren. Sarah Barett heeft de leiding over het koor, dat 19.00
uur begint. De toegang is vrij.

Regio - ‘The World At Your
Beach’ is een gratis toegankelijk
wereldmuziek- en theaterfestival
in Zandvoort aan Zee. Het vindt
plaats op zondag 17 augustus
tussen 12.00 en 24.00 uur. Eén
van de klapstukken is ongetwijfeld Bernie’s Lounge, afkomstig
uit Amsterdam. De muziek bestaat uit een combinatie van afro,
latin, funk en balkan invloeden.
Degene die een live show heeft
kunnen bewonderen beseft dat
deze musici er moeiteloos in slagen elke starre vorm van muzikale hokjesgeest te ontlopen. Een
Bernie’s Lounge show gaat over
pure energie en een creatieve
vonk die overslaat tussen publiek
en band. Bernie’s Lounge heeft
inmiddels bewezen een absolute
festivaltopper te zijn en is daarom prima op zijn plaats bij ‘The
World At Your Beach’. Bernie’s
Lounge speelt vanaf 17.45 uur op
het Holland Casino Podium.
Sofrito Na’ Más! is een tienkoppige vrolijke Amsterdamse salsaband. Ze spelen swingende salsa, cumbia, cha cha cha, bomba, mozambique en meringue:
een zeer gevarieerd programma!
Naast nummers van o.a. Willie
Colón, Celia Cruz, Oscar d´Leon
en Gloria Estefan brengt Sofrito
ook eigen composities ten gehore. Sofrito Na’ Más speelt in Skyline vanaf 14.30 uur.
Zangeres Rina Mushonga komt
het allerbest tot haar recht wanneer ze ingetogen zingt. De lich-

Regio - Bridgeclub HZW Haarlem is een dynamische en gezellige bridgeclub met allerlei extra activiteiten. Zoals de Stampotdrive, waaraan ook nietleden kunnen deelnemen, en
waar na het bridgen gezamenlijk een stamppotmaaltijd wordt
gegeten. Daarnaast op het programma het jaarlijkse weekend,
de barbecue, de cursus in januari en februari, de Kerstdrive evenals de Paasdrive. Op de website
www.bridgeclub-hzw.nl staat allerlei informatie. Voor de leden is
er de wekelijkse uitslag en persoonlijke score te volgen.
Het nieuwe bridgeseizoen 20082009 start op 4 september met
de Algemene Ledenvergadering
en op 11 september de eerste
speelavond. De vaste speelavond
is donderdag vanaf 19.30 uur in
het HZW-gebouw, Kamerlingh
Onnesstraat 83. Nieuwe leden
zijn, na een ledenstop van enkele jaren, weer van harte welkom,
ook thuisbridgers en beginnende
bridgers. Informatie en aanmelden: via de website of bij mw Talline Thoolen 023-5246292.

INGEZONDEN

Hoofdluis op
Stuif-Stuif

te heesheid geeft haar stem karakter en uit haar melodiekeuze spreekt muzikaal gevoel. De
eerste associatie is Tracey Chapman, maar Mushonga doet ook
denken aan bijvoorbeeld Dayna Kurtz. Ze kan fel uithalen, de
zangnoten omringen met veel
adem of een soepele kopstem inzetten. Rina Mushonga is te horen in Skyline, vanaf 17.30 uur.
Mango’s Beachbar staat deze
dag geheel in teken van de Salsa.
Kom meedoen met de salsalessen, mogelijk gemaakt door SalsaMotion, of kom swingen op de
muziek van de salsa DJ’s!
Kareem Raihani zal vervolgens
het festival op spetterende wijze afsluiten met een wereldse DJ
Set in Bruxelles aan Zee.
Kijk voor meer informatie op
www.theworldatyourbeach.nl

Gisterenavond bereikte ons
het bericht dat bij een kind dat
de Stuif-Stuif heeft bezocht
hoofdluis is geconstateerd. Via
deze weg willen wij graag een
oproep doen aan iedereen die
op de Stuif-Stuif is geweest,
alsmede de leid(st)ers van
de groepen die de Stuif-Stuif
hebben bezocht om hier alert
op te zijn en passende maatregelen te nemen.
Ph.R. (Fulbert) Nijpels,
Coördinator Stuif-Stuif
Stichting DOCK Haarlem
Tel: 023-5430685
06-23251578

Inloopochtend
vrouwen met
borstkanker

Regio - Op woensdag 20 augustus wordt een inloop gehouden
over borstkanker in het Kennemer Gasthuis, van 10 tot 11.30
uur. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling Haarlem van de Borstkanker Vereniging Nederland, in samenwerking met het Kennemer Gasthuis. Vrouwen met borstkanker,
maar ook familieleden zijn van
harte welkom om met elkaar en
met leden van de afdeling Haarlem te praten over hun ervaringen en gevoelens. Voor meer informatie: Tineke van der Ploeg,
tel. 023-5630899, of info.afdelinghaarlem@borstkanker.nl.
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Inrichting oever Dr. Schaepmanlaan
De beschoeiing van de Ringvaart ter
hoogte van de Dr. Schaepmanlaan is aan
vervanging toe. In samenwerking met de
klankbordgroep Dr. Schaepmanlaan is
er een plan gemaakt voor de aanleg van
een gedeeltelijk natuurvriendelijke oever.
Een uitgebreide beschrijving van de
plannen, inclusief tekeningen en afbeeldingen van plantensoorten zijn te vinden
op www.heemstede.nl. Hieronder een
korte toelichting.

tot het gedeelte dat als gazon is ingericht.
In het gazon langs het voetpad zullen
tevens twee bankjes worden geplaatst. Op
bepaalde locaties langs de oever blijft het

Natuurvriendelijk
De oever van de Ringvaart ter hoogte van
de Dr. Schaepmanlaan maakt onderdeel
uit van een grotere ecologische verbindingszone (de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur). Daarom worden delen van
deze oever aangelegd als natuurvriendelijke oevers en wordt de groenstrook heringericht.

De inrichting
De groenstrook met oever tussen de
Dr. Schaepmanlaan en de Ringvaart krijgt
zowel een recreatieve functie als een
natuurfunctie. De recreatieve functie van
de groenstrook beperkt zich in de plannen

goed mogelijk om het water te bereiken.
De natuurfunctie komt tot uiting in de aanleg van oevers die overgaan in een vochtig
grasland/ruigtezone. Deze zone fungeert
als schuil-, broed- en foerageerplaats voor
zowel land- als waterdieren. Achter de beschoeiing die net boven het water uitsteekt,
wordt oeverbegroeiing geplant die ervoor
zal zorgen dat de golfslag van het water
breekt. Door het aanbrengen van gaten
in de beschoeiing kan het overtollige water
terugstromen. Voor de beplanting is gekozen
voor gevarieerde (bloeiende) beplanting,
transparant en niet te hoog.

Het burgerinitiatief

Doe een voorstel
aan de gemeenteraad
Het gemeentebestuur wil inwoners betrekken bij de problemen en oplossingen
in Heemstede. Daarom heeft de raad besloten het ‘burgerinitiatief’ in Heemstede
mogelijk te maken.
Het burgerinitiatief geeft u de mogelijkheid
om een voorstel te doen aan de gemeenteraad. De raad besluit over een voorstel
in een raadsvergadering. Als het wordt
aangenomen wordt het voorstel door de
gemeente uitgevoerd.

Voorbeelden
Het initiatief kan een voorstel zijn over alle zaken
waarover de raad bevoegd is. In buurgemeenten zijn bijvoorbeeld burgerinitiatieven
geweest
over de uitbreiding van de
gemeentelijke monumentenlijst of een oplossing voor
een onveilige verkeerssituatie.

Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Inspraak en inloopavond
Voordat het college van B&W een besluit
neemt over het plan willen wij u graag de
gelegenheid geven uw mening kenbaar
te maken. Hiervoor wordt op donderdag
28 augustus a.s. een inloopavond in de burgerzaal van het raadhuis (Raadhuisplein 1)
georganiseerd. Tussen 19.30 tot 21.00 uur
kunt u de plannen bekijken, hierbij uitleg
krijgen en kunt u reageren. U kunt ook
schriftelijk reageren op de plannen.
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan:
Gemeente Heemstede, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Om uw mening te
kunnen betrekken bij de definitieve besluitvorming, moeten wij uw reactie voor
12 september 2008 ontvangen.

Vervolg
Het plan wordt naar aanleiding van de
reacties mogelijk nog aangepast en voorgelegd aan het college van burgemeester
en wethouders. Als het college instemt
met de plannen wordt aan het begin van
2009 deze beschoeiing vervangen. Op
hetzelfde moment wordt de oeverstrook
heringericht.

Ook deden er burgers een voorstel om een leegstaande
sporthal tijdelijk voor andere
doeleinden te gebruiken.

Wie kunnen meedoen
aan een burgerinitiatief?
Iedereen die stemrecht heeft voor de
lokale verkiezingen in Heemstede én alle
inwoners van 16 en 17 jaar kunnen meedoen aan het burgerinitiatief. Voor elk voorstel aan de gemeenteraad zijn 125 ondersteunende handtekeningen nodig.

Informatie
Meer informatie over het hoe en waarom
van het burgerinitiatief vindt u op onze
website www.heemstede.nl ¤ politiek en
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Hevige
regenval
Hevige regenbuien komen tegenwoordig vaker voor dan vroeger.
Dit kan leiden tot tijdelijke overlast
door water op straat, in tuinen en
kelders. De gemeente krijgt hier
extra telefoontjes over, maar kan
doorgaans niet veel doen. Mocht de
hoeveelheid water tot gevaarlijke
situaties leiden, dan kunt u het best
112 bellen. In de meeste gevallen is
de overlast binnen een uur na de
regenval weer voorbij.
Voor meer informatie over o.a.
regenwater, grondwater en riolering
kijkt u op www.riool.info.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

bestuur ¤ gemeenteraad. Hier vindt u
de formulieren die u kunt gebruiken
om een burgerinitiatief in te dienen.
U kunt ook contact opnemen met de griffie:
raadsgriffier@heemstede.nl of telefoon
(023) 548 56 46.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Start werkzaamheden Spaarne
Ziekenhuis e.o.

• Bestemmingsplan

• Verwijdering
fietswrakken
• Onthulling kunstwerk Raadhuisplein • Kapvergunning
• Serviceloket
• Agenda
Begraafplaats
• Bouwplannen

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.117
2008.207
2008.209
2008.210
2008.212
2008.213

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het plaatsen van lichtreclame
het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak
het plaatsen van een raam in de zijgevel
het uitbreiden van een woonhuis

- Frederik van Eedenplein 5
- Schollevaarlaan 9
- Händellaan 2A
- Burgemeester van Lennepweg 48
- Ooievaarlaan 17
- Pieter Aertszlaan 5

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 6 augustus 2008)
2008.144

het optrekken van de achtergevel

- Alberdingk Thijmlaan 24 + 26

Verleende sloopvergunning (verzonden 8 augustus 2008)
2008.922

Sinds maandag 11 augustus vinden werkzaamheden plaats op het terrein van het
Spaarne Ziekenhuis in Heemstede. Het is
de start van het project waarin het gebied
om en rond het ziekenhuis opnieuw wordt
ingericht.
De eerste werkzaamheden zullen met
name betrekking hebben op het eigen terrein van het Spaarne Ziekenhuis. In een
later stadium wordt de César Francklaan

heringericht en het kruispunt aangepast.
Via HeemstedeNieuws leest u binnenkort
meer over de uitvoering, de gevolgen en de
planning.

Bouwaanvragen
bij u in de buurt?
www.heemstede.nl

Onthulling kunstwerk Raadhuisplein
Op woensdag 20 augustus om 16.00 uur
wordt op het Raadhuisplein 1 een nieuw
kunstwerk onthuld van de kunstenaar
Carel Lanters. De officiële onthulling
wordt verricht door wethouder Cultuur,
Sjaak Struijf en wethouder Ruimtelijke
Ordening en Bouwkunde, Pieter van de
Stadt. U wordt van harte uitgenodigd om
bij deze onthulling aanwezig te zijn en
aansluitend het kunstwerk van dichtbij
te bewonderen.

In het kader van de verbouwing van het
raadhuis heeft het college van burgemeester en wethouders een kunstopdracht voor
het Raadhuisplein uitgeschreven. Maar
liefst 63 kunstenaars hebben hun interesse
getoond. Onder toezicht van Kunst en
Cultuur Noord-Holland zijn drie kunstenaars geselecteerd. Deze kunstenaars
hebben hun ontwerp gepresenteerd aan
omwonenden en raadsleden. Uiteindelijk is
unaniem gekozen voor het ontwerp van de
kunstenaar Carel Lanters.

RECTIFICATIE
Op 6 augustus 2008 hebben wij gepubliceerd dat lichte bouwvergunningen zijn verleend voor:
2008.921
het slopen van het woonhuis,
Heemsteedse Dreef 261,
garageboxen, tankstation en garagebedrijf
Bronsteeweg 36 a + b
2008.922
het slopen van asbestpanelen boven
Billitonstraat 21-41,
de bergingsdeur
Madoerastraat 22-27
Dit is onjuist. Het gaat hier om sloopvergunningen. Bovendien waren de vergunningen
nog niet verleend, maar gaat het om publicatie van de aanvragen. Laatstgenoemde sloopvergunning is innmiddels overigens wel verleend en op 8 augustus 2008 verzonden.
Zie elders in deze publicatie, onder het kopje verleende sloopvergunning.

het slopen van asbestpanelen
boven bergingsdeur

- Billitonstraat 21-41 en
Madoerastraat 22-27

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Verleende vrijstelling bestemmingsplan (verzonden 8 augustus 2008)
2008.032

een verzoek om vrijstelling voor
het verstrekken van consumpties

- Binnenweg 160

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen in beroep bij de rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bestemmingsplan
Starten voorbereidingsprocedure vrijstelling bestemmingsplan
(aanvraag voor 1 juli 2008)
2008.166
het uitbreiden van een woonhuis

- Orchideeënlaan 10

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 14-08-2008 gedurende 6 weken van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op
het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van
de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning
(aanvraag na 1 juli 2008) en ontheffing bestemmingsplan
2008.203

plaatsen erfafscheiding

- Duin en Vaart 25

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 14-08-2008 gedurende 6 weken van 08.30 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1.
Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u
zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 21 augustus
2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een parkeervergunning - openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een berging
aan de Timorstraat 9 - openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de verleende vergunning voor het bouwen van 58 appartementen
en een ondergrondse parkeergarage op het perceel Händellaan 2 - openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
tel. (023) 548 56 07.

Verwijdering fietswrakken
Op donderdag 28 augustus gaat de
gemeente in samenwerking met de politie
fietswrakken verwijderen die zich in de
directe omgeving van het station
Heemstede-Aerdenhout bevinden. Het is
op grond van artikel 5.1.11, lid 3 van de
Algemene plaatselijke verordening verboden om fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud
en in verwaarloosde toestand verkeren, op
de weg te laten staan.

Verwijderde fietswrakken zullen gedurende
drie maanden worden opgeslagen bij
De Meerlanden aan de Cruquiusweg.
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak
terugkrijgen tegen betaling van de kosten
die gemaakt zijn voor de verwijdering en
opslag.
Voor vragen kan men contact opnemen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer (023) 548 58 68.

Controle fietsen en brommers markt
Vanaf woensdag 27 augustus gaat de
gemeente in samenwerking met de politie
controleren op fiets- en brommerverkeer
op het marktterrein. De markt op de
Valkenburgerlaan is afgesloten voor het
verkeer maar regelmatig gebeurt het dat
fietsers en brommers over de markt of over

de stoep hun weg vervolgen. Om dit tegen
te gaan, zal er regelmatig op de woensdag
een actie worden gehouden. Tijdens deze
acties zal verbaliserend opgetreden
worden. Ook worden bestuurders van
foutief geparkeerde voertuigen nabij de
markt bekeurd.

Kapvergunning
Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 7 bomen op de percelen
Gelderlandlaan 1 t/m 29, kadastraal
bekend gemeente Heemstede, sectie B
nr 09087.
Aan de vergunning is het volgende bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden:
De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de

bezwaartermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek
is beslist. (Verzonden 13 augustus 2008).
Het besluit en de bijbehorende stukken
liggen vanaf 13 augustus gedurende
6 weken ter inzage in het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit
bezwaar maken.
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Serviceloket Begraafplaats

Agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften

-

Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan
dit loket informatie opvragen en de brochure
over de begraafplaats verkrijgen. Deze
brochure is ook te downloaden vanaf
www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een
digitaal informatiepaneel te raadplegen
met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe
men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.

Loket Heemstede
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 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur.

Verhuizing doorgeven?
www.heemstede.nl

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken
U kunt 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.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1.
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

