
Heemstede – Het warme zo-
merweer heeft inmiddels plaats-
gemaakt voor wat koelere tem-
peraturen. Voor de tuin is de re-
gen een uitkomst en ook zorgt 
de minder fel brandende zon 
ervoor dat eventuele gewas-
schade binnen de perken blijft. 
Met smaakvol ingerichte hoek-
jes en kleurige terrasplanten 
kun je een mooie tuin creëren. 
Dat nu heeft Joke van Leeuwen 
uit de Huizingalaan gedaan, zie 
de foto. Ze vertelt: “Ik hou erg 
van leuke hoekjes en dit jaar zijn 
roze en blauw favoriet. Ik veran-
der nog wel eens van opstel-
ling en nu ben ik alweer nieu-
we planten aan het kopen, voor 

als het ‘zomergoed’ lelijk wordt. 
Topstuk”, zegt Joke, “vind ik de 
olijfboom achterin, in de scha-
duw daarvan is ons leeshoekje. 
We genieten er iedere dag van”, 
aldus de tuinbezitster tot slot en 
dat is heel aannemelijk. 

De tuinenwedstrijd, mede ge-
organiseerd door Tuincentrum 
De Oosteinde, duurt overigens 
nog de hele maand. Stuurt u 
dus uw tuinfoto op als u dat 
nog niet heeft gedaan terwijl u 
dat van plan was. Wie weet valt 
uw tuin zo in de smaak bij de 
jury (William Dobbe van ‘de 
Oosteinde’) dat u een mooi 
geldbedrag in ontvangst mag 

nemen. En dan gelijk even een 
kijkje nemen in het prachtige 
tuincentrum aan de Zandlaan 
22 te Hillegom. Niet alleen vindt 
u hier een keur aan planten voor 
binnen en buiten, maar ook zijn 
er allerhande (decoratie-)ar-
tikelen voor de tuin, in huis en 
de keuken. U kijkt uw ogen uit 
en zeker voor een cadeau-idee 
bent u hier ook aan het juiste 
adres!
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v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

4 gemarineerde
speklappen +

4 BBQ-worstjes

6.00
SAMEN

S E L E C T W I N D O W S

SKG

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

HAARLEM - BLOEMENDAAL - AMSTERDAM

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Jeugdweekend HBC met 
het spektakel Zeskamp

Heemstede – Vrijdagavond ko-
men ongeveer honderdvijftig 
kinderen van 5 tot 14 jaar naar 
hun eigen vertrouwde HBC ter-
rein aan de Cruquiusweg om in 
vijfentwintig tenten te slapen, 
alhoewel daar meestal wei-
nig van terecht komt. Je kan er 
lekker lol maken, want dat is 
al zesentwintig jaar traditie tij-
dens de jeugdkampen van HBC. 
De begeleiding is in goede han-
den, de zestig ervaren begelei-

ders  kennen hun pappenhei-
mers goed. 
Ze zijn zelf jong geweest en 
een aantal heeft vroeger het 
beproefde programma mee-
gemaakt. Met veel voetbal 
en verschillende activiteiten. 
Alle jeugdvoetballertjes, inclu-
sief de meisjes en G-voetbal-
lers, doen mee met alle acti-
viteiten. Ook met het absolu-
te spektakel wat de Zeskamp 
op zondagmiddag altijd weer is. 

In verschillende onderdelen 
wordt fanatiek, maar sportief 
gestreden om de Eerste Plaats 
in het HBC Jeugdweekend. 

Eens per jaar ziet het HBC-
terrein er heel anders uit. 
Benieuwd hoe? Kom zondag-
middag een kijkje nemen op het 
HBC terrein aan de Cruquiusweg. 
Om 13.00 uur is iedereen wak-
ker. Allang!
Ton van den Brink

➢ All-in kantoor
(v.a. 1 maand)

➢ Vergaderkamers
	 (€20,- p/u)

Havenstraat 87 - Tel. 023-7114405

C E N T E RWedstrijd duurt nog tot eind augustus

Zonnige tuin met veel 
blauw en een leeshoekje
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Piratenspeurtocht voor stoere    
           meisjes & jongens

Heemstede - Heb jij de nieuwe 
piratenspeurtocht van Pannen-
koekenhuis De Konijnenberg al 
gelopen? Een leuke tip voor de 
laatste week van de schoolva-
kantie! De speurtocht door het 
Groenendaalse Bos vertelt het 
verhaal van Piraat Woeste Wim 
die op zoek is naar Karel Konijn.
Via allerlei leuke opdrachten 
vind je Karel Konijn weer in De  
Konijnenberg. Hier kun je ook 

smullen van je Piraten pannen-
koek met stoere piratenkadoo-
tjes.
Vraag bij het pannenkoekenhuis 
naar het speurtochtboekje 1,50 
euro en de piratenbandana’s 75 
eurocent voor jongens en meis-
jes.Voor meer info: Pannenkoe-
kenhuis De Konijnenberg, He-
renweg 33, 2105 MB Heemste-
de 023-5848096 www.dekonij-
nenberg.nl

Heemstede - “De zomerbloeiende phlox is een tuinplant 
die in zeer veel borders aangeplant is. Het is een rijk bloei-
ende makkelijk te houden plant. Phloxen worden ongeveer 
80 cm hoog. Een phlox laat zich prima vermeerderen mid-
dels scheuren/delen. Na de bloei kunnen ze teruggeknipt 
worden tot ± 10 cm. Je krijgt dan een lichte 2e bloei en/
of weer fris groen. Wij hebben 7 soorten in de tuin in ver-
schillende kleuren. Een lust voor het oog en ze ruiken ook 
nog heerlijk! Mijn favoriete phlox paniculata is Laura die 
op de foto te zien is”, aldus Corrien Visser van de Blekers-
vaartweg.

De Phlox

Waarachtig prachtig!
Regio -Eigenlijk moet het de-
ze week, dieren van de week 
heten! We hebben een super-
leuk stel in de opvang zitten die 
dringend op zoek zijn naar een 
nieuw huis. Niet dat ze het niet 
naar hun zin hebben, maar het 
is zo zonde dat er nu potentie-
le nieuwe eigenaren rondlopen 
die nu nog niet genieten van 
deze twee heerlijke katers. Hoe 
sneller ze opgehaald worden, 
hoe langer plezier je met ze kan 
hebben. Tweety en Sjimmie zijn 
beide vrij grote katers. Twee-
ty is twaalf jaar en Sjimmie elf.  
Ze zijn hier gekomen omdat hun 
eigenaar is overleden. Helaas 
voor deze twee schatten moes-

ten ze naar het asiel en wach-
ten dan nu ook op hun nieuwe 
baas. Tweety, de rode kater, is 
een stuk bijdehanter dan Sjim-
mie. Sjim kijkt liever eerst even 
de kat uit de boom. Maar bei-
den zijn het lieve aanhankelij-
ke katten. Ze willen graag naar 
buiten en ze kunnen goed met 
andere katten overweg.
Tweety is een beetje te dik en 
moet dus op dieet en lekker 
bewegen……
Kom kennismaken in het asiel 
aan de keesomstraat 5 open 
van maandag tot en met zater-
dag tussen 11.00 en 16.00 tel 
0235713888 of kijk op www.die-
rentehuiskennemerland.nl.

Dier van de week: Tweety

Waar is mijn fietskarretje?
Heemstede - Op vrijdag 7 augustus is mijn blauwe fietskarre-
tje door iemand meegenomen. Het stond aan de waterkant van 
Vondelkade waar we het even hadden achtergelaten. Het is voor 
mijn oude hond en we zijn erg gedupeerd. Het heeft een speciale 
aanpassing aan de fiets nodig, dus diegene die het karretje heeft 
meegenomen heeft er niks aan! Misschien gevonden door kinde-
ren en omdat het niet op slot stond meegenomen? 06-28575364 
is mijn telefoon en ik ben erg blij als de kar weer terug is en ik mijn 
hond weer achter de fiets kan meenemen.
Vera Bruggeman

INGEZONDEN
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Wie is toch Tante Maria in Armenië?
Heemstede – Het actiecomi-
te Help Tante Maria in Armenië 
zet zich in voor de vervanging 
van w.c.’s en wastafels in kleu-
terschool no. 8 in Jerevan en het 
opknappen van de gehele sani-
taire ruimte.
Voor degenen die zich afvragen 
wie Tante Maria (Maria Goris) is, 
die zich zo inzet voor het lenigen 
van de grootste noden in Arme-
nië volgt hier het antwoord.
Maria is een Nederlandse vrouw 
van begin 50 jaar. Zij is verpleeg-
kundige en spreekt en leest in-
middels vloeiend Armeens. Ge-
boren in een rooms-katholiek 
gezin, is zij op haar 17e jaar pro-
testant geworden en later dia-
cones. Als zodanig heeft zij een 
aantal jaren in Nederland ge-
werkt, maar zij wilde zich toch 
meer inzetten voor grotere no-
den. Via de Christlicher Hilfs-
bund in Duitsland kwam zij te-
recht in Libanon en heeft zij zich 
ingezet om de gevolgen van de 
oorlog daar te helpen verlich-
ten.
Toen de toestand wat stabieler 
werd heeft de Christlicher Hilfs-
bund zich uit Libanon terugge-
trokken.
Maria was tijdens haar ver-
blijf in Libanon in contact geko-
men met de grote Armeense ge-
meenschap daar, waar zij veel 
verhalen hoorde over de enor-
me problemen in Armenië na de 
val van het communisme en de 
schrikbarende armoede in dat 
land. Zij heeft toen besloten om 
zich daarvoor te gaan inzetten.

Zij is naar Jerevan (de hoofd-
stad) gegaan en heeft zich aller-
eerst het lot aangetrokken van 
de vele weeskinderen, voor wie 
geen opvang bestond. Zij heeft 
het weeshuis Zatik tot stand 
gebracht, waaraan het Heem-
steedse actiecomité, samen met 
‘De Wilde Ganzen’ heeft  bijge-
dragen door de aanschaf van 
bedden, matrassen, winterkle-
ding en schoenen.
In 2004 heeft Maria zich losge-
maakt van de Christlicher Hilfs-
bund en heeft zij haar eigen or-
ganisatie opgericht : Little Bridge 
met als motto ‘Een brug bouwen 
van land tot land,van mens tot 
mens, van hart tot hart’.
Het is een kleinschalige organi-
satie. Maria heeft zich omringd 
met mensen die absoluut be-
trouwbaar zijn. 
De aanvragen die bij haar wor-
den ingediend, bekijkt ze zeer 
nauwkeurig. Een vast criterium 
bij de beoordeling is voor haar 

of mensen bereid zijn om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen 
en de handen uit de mouwen 
te steken. Pas dan wil ze onder-
steunende hulp geven.
Ze heeft zo langzamerhand een 
enorme ervaring opgebouwd op 
dit gebied.

De huidige situatie in de kleu-
terschool waar het actiecomité 
geld voor inzamelt, is erbarme-
lijk: verroeste afvoerbuizen, ka-
potte waterleidingen en afbrok-
kelend tegelwerk. Het geheel is 
zeer onhygiënisch en zelfs ge-
vaarlijk voor de kleintjes.
De kleuterschool heeft 4 kinder-
groepen en elke groep heeft zijn 
eigen toilet- en wasruimte. Om 
alles te renoveren is 16.000 eu-
ro nodig. Wilde Ganzen heeft het 
gironummer opengesteld voor 
dit project, t.w.
Postgiro 40.000 t.n.v. Wilde Gan-
zen, Hilversum.
onder vermelding van ‘actie Help 
Tante Maria’.
Deze actie is op Heemstede ge-
richt en kent een aantal promi-
nente Heemsteders die het ini-
tiatief ondersteunen, t.w. Mr. 
H.C.J.L. Borghouts, Commissaris 
van de Koningin, mevrouw drs. 
M.J.C. Heeremans, burgemees-
ter van Heemstede, Boudewijn 
de Groot, zanger, Erik van Muis-
winkel, cabaretier en Paul Witte-
man, televisiepresentator.

Het Actiecomité Help Tante Ma-
ria in Armenië heeft als telefoo-
nummer: 023-5283962.

Wat weet u over boekbinden?

Francoise Vogelenzang (1958) 
volgde een opleiding voor boek-
binder in Genk, België. Daar 
heeft zij alle kneepjes van het 
vak geleerd: binden, werken met 
leer, restaureren en papier her-
stellen. Kortom: het oude am-
bachtelijke boekbinden. De ten-
toongestelde boeken zijn alle-
maal gemaakt tijdens de oplei-
ding in Genk en zijn veelal ver-
vaardigd met leren kaften.
Begin 2009 richtte zij haar be-
drijf Kaft & Kartonnage op, waar 

zij lessen en workshops ver-
zorgt. Tijdens de lessen karton-
nage  worden kunstzinnige do-
zen gemaakt. Naast de work-
shops houdt zij zich bezig met 
het restaureren van oude boe-
ken. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl. Per 31 
augustus worden de openings-
tijden van Bibliotheek Heemste-
de gewijzigd. Zie voor de actue-
le openingstijden de website van 
de bibliotheek www.sbhaarlem.
nl  of bel 023-5286996.

Heemstede - Van maandag 17 augustus tot donderdag 1 ok-
tober 2009 exposeert Francoise Vogelenzang haar boeken 
in Bibliotheek Heemstede. Iedereen is van harte welkom om 
deze gratis tentoonstelling te bezoeken tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek.

Kijk, een ree in het bos 
van Leyduin...
Heemstede - Gaat u donder-
dagavond 20 augustus mee op 
zoek naar reeën? Op Land-
goed Leyduin leven ongeveer 
twintig reeën en ze zijn vooral 
in de schemering op zoek naar 
voedsel. Het kan zo maar voor-
komen dat je ineens… zonder 
dat je het door hebt oog in oog 
met een ree staat.
Het is best spannend om ‘s 
avonds op wandelexcursie te 
gaan op landgoed Leyduin, 
een zeer oud bos met hoge 
bomen. Het aantal damherten 
neemt gestaag toe, vorig jaar 
waren het er nog tien, nu zijn 
het er veertien. Dit komt om-
dat enkele damherten overlo-
pen vanuit het duingebied. 
Boswachter Jeroen Engelhart 
van Landschap Noord-Hol-
land nodigt u uit om op don-
derdag 20 augustus om 19.00 
tot 20.30 uur mee te gaan tij-
dens deze wandelexcursie die 
ongeveer anderhalf uur duurt. 
Wees niet teleurgesteld als u 
de reeën niet ziet, want er is 
van alles over ze te vertellen! 

Bijvoorbeeld over het eetpa-
troon van de ree. Een ree is vrij 
selectief met eten en knabbelt 
aan de meest voedzame delen 
van een plant. ‘s Zomers voedt 
hij zich ook met groene blaad-
jes, in de herfst meer met ei-
kels en in de winter meer met 
knoppen en twijgen. 
Aanmelden is verplicht en kan 
bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, 
tel.088-0064455. De kosten 
van deelname bedragen 5,50 
euro, Beschermers van Land-
schap Noord-Holland betalen 
3,50 euro en kinderen tot 12 
jaar 2,50 euro. Neem een ver-
rekijker mee!
Verzamelen om 19.00 uur op 
het parkeerterrein bij de in-
gang van Leyduin aan de 
Manpadslaan te Vogelenzang, 
ten zuiden van station Heem-
stede/Aerdenhout. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Al-
le buitenactiviteiten in Noord-
Holland staan op www.natuur-
wegwijzer.nl
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t.Festiviteiten in en rond het raadhuis
Heemstede speelt open kaart
Heemstede - De gemeen-
te Heemstede organiseert haar 
open dag op zaterdag 12 sep-
tember. In en om het raadhuis 
zijn dan tal van activiteiten. De 
dag valt samen met open monu-
mentendag. Het thema van de 
open dag is ‘Open kaart’.  Be-
langstellenden zijn hartelijk wel-
kom van 10.30 tot 16.30 uur, na-
tuurlijk aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede. 

Open monumentendag 
In de Burgerzaal van het raad-
huis is een unieke overzichts-
tentoonstelling met landkaarten 
van en archeologische vondsten 
uit Heemstede door de eeuwen 
heen. Tevens verzorgt de stich-
ting Living History een toneel-
stuk over inwoners van de oud-
ste wijk uit Heemstede te weten: 
Indische wijk, Wilhelminaplein 
en het Oude Slot. Daarnaast is 
de bijzondere tentoonstelling 
van 100 jaar tradities in Neder-
land te bezichtigen in de ‘rozen-
tuin’ naast het raadhuis. Daar 
kan iedere bezoeker boven-
dien zijn of haar eigen (Heem-
steedse) traditie aan toevoegen. 
Langs alle monumenten wordt 
een fietstocht uitgezet. De tocht 

is t.z.t. verkrijgbaar op het ge-
meentehuis en via de website. 

Cultureel programma:
11.00 – 16.30 uur
Als onderdeel van Heemstede 
Open Kaart mag een uitgebreid 
muziek- dans- en zangprogram-
ma niet ontbreken. (een nadere 
invulling van de tijden volgt):

Groot Podium op plein voor het 
raadhuis met optredens van o.a.:
-  toneelgroep Living History
-  dansgroep N-joydance; 
-  schoolband Hageveld
-  mannenkoor Whale City sound 
-  Harmonie St Michaël 
-  percussiegroep Absurdo

Klein podium in Burgerzaal met 
optredens van o.a.: 
-  kinderverhalenvertelster Lilaluna 
-  Heemsteeds Jeugdorkest 
-  De Teisterband
-  Heemsteeds Philharmonisch 

Orkest
-  Heemsteeds Koper Kwintet 

        
Open huis 10.30 – 16.00 uur
Met het thema “Open kaart” en 
deze open dag geven wij de be-
zoekers inzicht in wat de ge-
meente en de gemeentelij-

ke organisatie te bieden heeft. 
De hele dag staan de deuren 
open voor rondleidingen door 
het raadhuis en uitleg over ge-
meentelijke projecten. Inwoners 
kunnen bovendien kennisma-
ken met de sociaal-maatschap-
pelijke, culturele en sportvoor-
zieningen in Heemstede op de 
organisatiemarkt voor het raad-
huis. Traditiegetrouw is de kin-
derboerderij weer aanwezig en 
zitten de medewerkers klaar om 
de kinderen te schminken.

Kunst op de markt 
10.30 – 15.30 uur
Een deel van de markt wordt 
uitsluitend ingericht voor Heem-
steedse kunstenaars. Voor 
‘Kunst op de markt’ zijn zowel 
professionele als amateurkun-
stenaars uitgenodigd om deel 
te nemen. De meeste exposan-
ten weten een wisselwerking te 
creëren tussen hun kunst en het 
publiek. 

Natuurlijk wordt er op de dag 
zelf voorzien in een hapje en 
een drankje. Iedereen is van 
harte welkom. De meest actuele 
informatie is te vinden op www.
heemstede.nl.

Beulentocht
Regio – De Haarlemse Kano Vereniging organiseert 29 augustus 
de Beulentocht. Een tocht voor de geoefende kanovaarder over de 
ringvaart, lengte 67 km. Info op: www.HKVHaarlem.nl
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Heemstede - Wat is het lek-
kerste ijsje bij van Dam in de 
Raadhuisstraat 60? Op Hyves, 
de digitale hangplek, zegt veer-
tig procent van de jeugd dat de 
Hemelse Modder, een ijscreatie 
met chocolade, gewoon de lek-
kerste is. Niet verwonderlijk van 
de chocolaterie Van Dam die 
de hele zomer ijs verkoopt. Hij 
heeft inmiddels een naam op-
gebouwd die  bekend is in de 
hele regio en de vakwereld vol 
bewondering over spreekt.  Kin-
deren van 15 jaar weten niet be-
ter of ijssalon van Dam was er 
altijd al. Ze zijn opgegroeid met 
het ijsje van meneer van Dam bij 
de Dorpspomp. Opgegroeid met 
Heemsteentjes, Hemelse Mod-
der, Stracciatella, Passie of de 
Smaak van de Chef. Ze kennen 
alle fruitsmaken van citroen, ki-
wi, meloen tot aardbij en de va-
nille, roomijsjes en de soorten 
die Nico, de chef ijsmaker van 
Van Dam allemaal voor dit sei-
zoen bedacht heeft. Carola, de 
souschef ijs maken, doet niet 

voor hem onder. Ze zijn allebei 
bezeten van ijs maken en blijven 
proeven, testen en ook beurzen 
bezoeken om het lekkerste ijs 
van de regio te maken. Dat ze 
daarin slagen bewijzen de lange 
rijen klanten die op zomerse da-
gen nog wel eens op de Raad-
huisstaat te zien zijn. Om uit te 
komen bij de lieftallige meisjes 
die achter de toonbank staan 
te scheppen. Met elke dinsdag 
en donderdag gratis slagroom, 
voor de kinderen een cadeautje 
of een ballon. Welke ijssalon is 
zo gek om dat te doen? Willem 
van Dam doet het! Dertig na-
men staan er op de lijst van me-
dewerkers bij van Dam. Ze pas-
sen allemaal in het team dat ijs 
maakt of schept en de chocola-
terie bedient. 

Ooit de lekkerste?
Willem van Dam maakt de 
roomijs van de verse melk die 
hij betrekt van de Heemsteedse 
boer van der Hulst bij Hageveld. 
De melk gaat direct in de nieu-

we pasteuriseermachine en de 
temperatuur daalt in een mum 
van tijd van vijfentachtig gra-
den naar vier. Daardoor blijft al-
les steriel en kan de composiet 
een nacht rijpen. 
Sorbetijs heeft water als basis en 
die kennen we als het ijs met de 
vele fruitsmaken en is dus beter 
voor de lijn. Waarom het ijs van 
Van Dam nu zo uitzonderlijk lek-
ker is, komt mede door het ge-
bruik van echt fruit, zelf gemaak-
te caramel die Carola kookt van 
suiker en verrijkt met vanille en 
slagroom. De Heemsteentjes 
maken ze zelf in de chocolate-
rie en de brokjes gaan in het ijs. 
Hhhmmm!! Zwart ijs heeft Ni-
co ontdekt op een vakbeurs in 
Rimini, de donkere cacaomassa 
haalt hij uit België waar die fa-
briek ‘Holland’ heet. 
Willem van Dam vindt het prach-
tig dat Heemstede zijn ijsjes bij 
hem komt halen, hij hoeft niet 
de grootste te worden, liever 
niet, wel de beste! 
Ton van den Brink

IJssalon van Dam 
echt de lekkerste?

Voor het voetlicht... Dichtstorten Special:
Nicole de Vries Robbé

Het leven is soms een spel
(Voor Elsa)

Een naam zwijgt.
Vertelt geen geschiedenis.

Vertelt geen feiten.
Een naam doet gissen.

Maar vandaag vond ik
een kleine waarheid.

In het oosten van de wereld
bestaat een spel.

De hoofdpersoon vecht
niet voor de zege

maar voor kracht.

Een vrouw.
Een gladiator.

Nog niet noemde ik haar naam:

Elsa

For Paul
Ik ben maar even

achter de boom gaan
zitten.

Die houdt zware wind wel 
tegen.

Bliksemschichten lieten 
scheurtjes

in takken achter, verder 
niets.

Ik omarm hem,
nu kan het nog.

Misschien zal hij eens te 
groot zijn

om nog te omvatten.
Dan zoek ik een andere 

boom,
net zo een als jij.

Maar liever niet.

Wer sucht
(voor Eva)

Tussen vier muren
ruw, wit

vindt zij haar weg.

Engelen staan gereed,
blazen de kaarsen aan.

Een zwarte kat
rolt zich om.

Vanuit aarde ontstaat
haar gedachte
haar droom.

Zij vond
omdat ze zocht.

Race-auto’s op kleine schaal
Heemstede - In het weekend 
van 15 en 16 augustus worden 
Nederlandse Kampioenschap-
pen gehouden op het terrein 
van MACH aan de Cruquiusweg 
45. Het gaat om races voor au-
to’s schaal 1:10 type Brandstof. 
De Model Auto Club Heemstede 
(MACH) organiseert ze samen 
met de Nederlandse Organisatie 
Model Auto Clubs (NOMAC).
Zaterdag is de vrije training van 

10  tot 17 uur en zondag de wed-
strijd van 10 tot 17 uur (prijs-uit-
reiking ca. 17 uur). Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. 
Informatie: 06-10401375 (Hans 
Verbrugge).‘Bennebroek in Verhalen’

Bennebroek - Tijdens deze och-
tend georganiseerd door Wel-
zijn Bloemendaal, locatie Ben-
nebroek kunt u genieten van ou-
de filmbeelden over Bennebroek 
zoals het er vroeger uitzag. Her-
innert u zich nog hoe Benne-
broek vroeger was? Hoe het er-
uit zag? En de melkboer aan de 
deur, boodschappen doen op de 
lat, maandag wasdag en vrijdag 
verse vis? Iedereen had nog tijd 
voor elkaar en waren er prak-
tisch nog geen auto’s.
Sybil van Dam en Hans Visser 
nemen u graag mee naar de 
tijd van toen, met mooie verha-
len en bijzondere beelden van 
lang geleden. De koffieplus-och-
tend wordt gehouden op don-

derdag 20 augustus in het voor-
malige gemeentehuis van Ben-
nebroek en begint om 10.30 uur. 
De kosten zijn 3,- euro p.p., in-
cl. een kopje thee of koffie. I.v.m. 
het beperkte aantal zitplaatsen 
is aanmelden voor deze koffie-
plus-ochtend noodzakelijk: 023-
584 53 00. Als u na deze ochtend 
nog lang niet bent uitgepraat 
over het Bennebroek van toen, 
dan kunt u zich aanmelden voor 
de 8 bijeenkomsten van ‘Benne-
broek in Verhalen’ die op 10 sep-
tember gaan starten in Benne-
broek. Voor meer informatie over 
deze bijeenkomsten kunt u con-
tact opnemen met Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek: 
tel. 023-584 53 00.

Spelen in een 
jeugdorkest?
Bennebroek - Muziekvereni-
ging Kunst Na Arbeid zoekt 
jong talent! Jongens en meis-
jes vanaf 9 jaar die aan mu-
ziek willen doen hebben nu 
een kans. Je kunt een van de 
instrumenten leren bespelen 
bijvoorbeeld de trompet, saxo-
foon of gitaar. Er wordt indivi-
dueel les gegeven en in groe-
pen. Het is ook mogelijk om na 
enige lessen in een jeugdor-
kest te spelen. Voor informa-
tie kijk op de site www.KNA.
nl of bel je met Guus Beliën, 
tel: 023-5845906.

Laatste films Zomerbios 
Heemstede - In de zomerva-
kantie heeft Casca een speci-
aal zomerbios-programma. In 
de filmzaal van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, worden 
nog twee prachtige, ontroerende 
films gedraaid op 19 en 20 au-
gustus. 
Op woensdagavond 19 augustus 
is er een dramafilm, aanvang: 
20.00 uur, entree: 5,00 euro.
Op donderdagmorgen 20 augus-
tus is er een romantische avon-
tuur/dramafilm. 
Aanvang: 10.30 uur - ± 14.15 

uur, entree alleen film: 5,00 eu-
ro, inclusief lunch: 9,- euro, 65+ 
8,- euro.
Reserveren graag uiterlijk dins-
dag 18 augustus in verband met 
de lunch.
Beide films zijn voor volwasse-
nen. 
Voor meer informatie over de 
titel en het onderwerp van de 
films of bespreken kunt u bel-
len met Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede: 023-548 
38 28 – 1 op werkdagen van 9 
– 12 uur.
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102-Jarige onder de gasten!

Zonnebloem Zomer Vijfdaagse naar Elswout
Regio - De vakantietijd is voor 
de gasten van de Zonnebloem 
altijd een periode waarin ze 
minder bezoek krijgen van de 
Zonnebloemvrijwilligers. Daar-
om heeft de Zonnebloem re-
gio Zuid Kennemerland al eni-
ge jaren een Zonnebloem Zo-
mer Vijfdaagse. De gasten kun-
nen zich opgeven voor een van 
de vijf activiteiten: Bezoek aan 
de Historisch Museum Haar-
lemmermeer, IJmuider Zee-en 
Havenmuseum, Landgoed Els-
wout, Dagje Zandvoort en de 
Amsterdamse waterleidingdui-
nen. De organisatie van een van 
die dagen is dan in handen van 
de plaatselijke afdeling. De af-
delingen uit Heemstede liepen 
woensdag mee met ongeveer 
20 gasten en evenveel duwers 
van de rolstoelen op het Land-
goed Elswout, waar ze uitleg 
kregen van de Staatsbosbeheer 
medewerkers Tom in de Bosch 
en Wilma van den Heuvel. 

Over oude en jonge beuken 
en linden, de tondelzwammen 
en het vroegere gebruik van 
die paddestoelen, de rijke ge-
schiedenis van het landgoed en 
waarom dit een rijksmonument 
werd. Afgesloten werd met een 
gezellig kopje koffie met groot 
gebak bij het Wapen van Ken-
nemerland, heerlijk buiten met 
uitzicht op Haarlem en wat voor 
de gasten misschien nog be-
langrijker is, praten! Een uurtje 
bijkletsen onder elkaar, waar-
bij de oudste, mevrouw Kel-

lenbach uit de Bodaan met haar 
102 jaar het hoogste woord had 
en nog veel vertelde over de 
omgeving van Elswout. Hon-
derd jaar worden is niet moei-
lijk, alles met mate doen en ge-
nieten van die grote punt gebak 
van de Zonnebloem! Aldus me-

vrouw Kellenbach die in oktober 
graag de burgemeester ziet ko-
men als ze 103 wordt! Met deze 
Zomervijfdaagse komen de gas-
ten van de Zonnebloem de va-
kantieperiode toch wat gemak-
kelijker door.
Ton van den Brink

Senioren applaudiseren luid voor chefkok
Bennebroek - Ter onderbreking van de rustige 
zomerperiode organiseerde Welzijn Bloemendaal, 
locatie Bennebroek op woensdag 29 juli jl. een 
feestelijk koud buffet voor ruim 60 zelfstandig wo-

nende senioren. De gasten werden verwend met 
een smaakvol buffet in een gezellige ambiance. 
Na afloop was er luid applaus voor de chefkok en 
zijn keukenbrigade.

Brand in 
slooppand

Heemstede - Rond 14.15 uur, 
maandag 10 augustus, is brand 
uitgebroken in een slooppand 
aan de Ir. Lelylaan. In de voor-
malige gymzaal is een groep 
jeugd vermoedelijk bezig ge-
weest met het stoken van een 
vuurtje. De brandweer heeft 
het brandje geblust. De politie 
onderzoekt wie verantwoorde-
lijk zijn voor de brand.

Schoenafdruk verraadt dader
Heemstede - De politie kreeg 
zaterdagnacht 9 augustus een 
melding dat op de Charlot-
te van Pallandtlaan jongeren 
auto’s aan het vernielen waren. 
Er was in ieder geval tegen een 
auto geschopt.
Na een zoektocht bleek één van 
de vermoedelijke daders zich 

in een woning aan het Mina 
Druckerhof te bevinden. Zijn 
schoenafdruk kwam overeen 
met de afdruk op de auto. Re-
den voor de agenten om de ver-
dachte, een 15-jarige Haarlem-
mer aan te houden. Hij is inge-
sloten en de politie onderzoekt 
de zaak.

Start Cursus Geheugentraining
Heemstede - Wat ging ik hier 
ook alweer doen…? Wanneer 
was nou die dag dat…? Wat 
moest ik nou mee nemen uit de 
winkel …? Wat heeft hij nou ook 
al weer tegen me gezegd?  Bent 
u soms wat vergeetachtig? Wilt 
u zich zonder moeite herinne-
ren wat belangrijk is?  De cur-
sus Geheugentraining is voor 
mensen met een gezonde ver-
geetachtigheid. Op maandag 
24 augustus van 10.00 tot 12.00 
uur is er een gratis informatie-
ochtend over deze cursus. Wilt u 
zich wel van tevoren opgeven? 
Dat kan bij de receptie van Cas-

ca de Luifel, tel: 023-548 38 28-
1. Op maandag 31 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur start de Cur-
sus Geheugentraining. Voorop-
leiding, leeftijd of functie zijn on-
belangrijk. Samen met docent 
Helen van Vuure traint u het vi-
suele en auditieve geheugen en 
doet u concentratie- en luister-
oefeningen. De cursus bestaat 
uit 8 lessen. Kosten: 41,50 euro. 
Locatie: Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Een folder 
aanvragen of opgeven kan op 
werkdagen van 9-12 uur: 023- 
548 38 28 keuze 1, óók in de 
zomervakantie.

Bennebroek - Welzijn Bloemen-
daal, locatie Bennebroek voor-
heen de SWOB, is op zoek naar 
vrijwilligers die senioren naar 
tijdgebonden afspraken kunnen 
vervoeren. Deze groep senio-
ren is niet meer in staat om van 
het openbaar vervoer gebruik te 
maken en roept onze hulp in 
voor bijvoorbeeld dokters- en/of 
ziekenhuisafspraken. Wanneer u 
1 of meerdere dagen per maand 
beschikbaar bent om op werk-
dagen tussen 9.00 en 17.00 uur 
voor Welzijn Bloemendaal, lo-
catie Bennebroek te kunnen rij-
den, dan zijn wij hier zeer mee 

geholpen. Als vrijwilliger rijdt u 
met uw eigen auto en ontvangt 
u hiervoor een vergoeding. Mis-
schien speelt u al langer met de 
gedachte om zich als vrijwilliger 
de komende tijd te gaan inzet-
ten en kunt u dit voornemen nu 
concreet maken. Met 1 dag per 
maand of een dagdeel per 14 da-
gen helpt u onze stichting uit de 
brand.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek, 
tel. 5845300, geopend op werk-
dagen van 9.00 en 11.30 uur.

Hulpvaardige vrijwilligers gezocht

Kerkdienst PKN
Heemstede – Op zondag 16 
augustus houdt de Protestant-
se Gemeente Heemstede (PKN) 
een dienst in de kapel Nieuw 
Vredenhof aan de Van Olden-
barneveldtlaan te Haarlem. Deze 

wordt voorgegaan door ds. Arie 
Molendijk. In Kennemerduin, de 
Pinksterkerk en de Oude Kerk 
vinden geen diensten plaats. 
T/m 16 augustus is er in Heem-
stede geen crèche en kinderne-
vendienst. Zie ook www.kerk-
pleinheemstede.nl



Emiel Landkroon.

Heemstede - In de cursus 
Geldcrisis en Beleggen kunt u 
als leek kennismaken met de ri-
sico’s van sparen en beleggen, 
aandelen, obligaties, opties, 
vastgoed en beleggingsfondsen. 
Door docent Ron Jedema wordt 
ook ingegaan op de wetgeving 
en fiscale aspecten. 
De cursus van 4 lessen start op 
dinsdag 27 oktober van 19.30 tot 
21.00 uur. U kunt zich nu al op-
geven op werkdagen van 9-12 

uur bij de receptie van Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
of tel: 023-548 38 28 -1. 
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Frisse wind door Zandvoortse Reddingsbrigade
Regio - In juli is er een nieuw 
whoZnext-team in de gemeente 
Zandvoort van start gegaan. Het 
WhoZnext-team “Windkracht 8” 
(acht jongeren nemen deel aan 
het team), gaat binnen ander-
half jaar binnen de Zandvoort-
se Reddingsbrigade drie evene-
menten en activiteiten organise-
ren voor de jeugdleden van de 
Reddingsbrigade en de buurt/
omgeving. Zo zal het team in de 
Jeugdvakantiesportweek een 
driedaagse cursus verzorgen 
voor leerlingen van de basis-
scholen in Zandvoort. Onder de 
naam “Redder in 3 dagen” leren 
kinderen vanaf acht jaar tijdens 
deze cursus op een speelse wij-
ze de fijne kneepjes van het red-
den. Het WhoZnextteam krijgt 
een budget van de gemeente 
Zandvoort van 250 euro. 

Startbijeenkomst
De aftrap van het WhoZnextteam 
vond plaats tijdens een startbij-
eenkomst op de post van de 
reddingsbrigade, georganiseerd 
door Sportservice Heemstede-
Zandvoort. Na een uitleg over 
het WhoZnextproject gingen de 
jongeren samen met hun coach 
brainstormen over de te organi-

seren activiteiten. Uit de vele ori-
ginele ideeen werd er één geko-
zen om tijdens de starttraining 
aan de hand van een stappen-
plan mee aan de slag te gaan.  
Aan het eind van de avond heeft 
het team aan het bestuur de 
plannen voor de eerste activiteit 
gepresenteerd. Het bestuur rea-
geerde enthousiast op de idee-
en en inzet van de jongeren.

Activiteiten
Het eerste evenement dat 
‘Windkracht 8’ zal gaan organi-
seren is een cursus in het ka-
der van de Jeugdvakantiesport-
week die in de herfstvakantie 
plaats zal vinden in Zandvoort. 
Het WhoZnextteam zal de or-
ganisatie van de cursus ‘Redder 
in 3 dagen’ op zich nemen. Aan 
de cursus kunnen basisschool-
leerlingen uit Zandvoort van-
af 8 jaar met tenminste zwem-
diploma A deelnemen. Van dins-
dag 20 oktober t/m donderdag 
22 oktober wordt er elke middag 
een les georganiseerd in de om-
geving van de strandposten van 
de Reddingsbrigade en in het 
zwembad. 
Het jongerenteam zit vol ideeen 
om nog meer activiteiten te or-

ganiseren. Zo staat er binnen-
kort voor de leden van de Red-
dingsbrigade een avontuurlijke 
speurtocht op het programma. 

Wat is het Project whoZnext? 
Het project whoZnext is be-
doeld voor sportieve jonge-
ren (14 t/m 20 jaar). Doelstel-
ling van whoZnext is om jonge-
ren meer bij de sport te betrek-
ken. Met whoZnext kunnen jon-
geren hun stem laten horen en 
bovendien zelf bepalen hoe hun 
activiteit vorm wordt gegeven. 
Uiteindelijk doel is om daarmee 
het sportaanbod in de gemeen-
te Zandvoort voor de jongeren 
aantrekkelijker en jeugdvriende-
lijker te laten maken. Met who-
Znext kunnen de jongeren van 
alles verwachten: zoals het leren 
maken van een persbericht, het 
afnemen van interviews, het ma-
ken van promotie en het voeren 
van gesprekken met sponsors. 
Een mooie gelegenheid voor de 
jongeren om hun kennis en er-
varing op deze gebieden uit te 
breiden.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Hubert Ha-
bers, tel: 023-5319475 of Steffen 
van der Pol, tel: 023-5740116.

Regio - In de zomer worden veel 
insecten actief. Dat betekent dat 
deze vliegende lastpakken her-
haaldelijk op bezoek komen. Als 
een insect steekt of bijt, kan dat 
flink wat last bezorgen.
Wespen, bijen en hommels ste-
ken alleen uit verdediging. Als 
een wesp, bij of hommel in het 
nauw wordt gedreven, kan hij 
in de aanval gaan. Sla dus nooit 
naar deze insecten. Om ste-
ken te voorkomen is het beter ‘s 
avonds niet dicht bij een licht-
bron te gaan zitten. Door rook 
van een kaars, fakkel of wierook 
blijven insecten juist op een af-
stand. Witte kleding stoot insec-
ten af. Bovendien is het verstan-
dig geen geparfumeerde cosme-
tica te gebruiken, dit trekt insec-
ten aan. Muggen en horzels vra-
gen om een actievere verdedi-
ging. Gebruik een insectenwe-
rend middel dat Deet bevat.

Behandeling van de steekplek
Wie is gestoken door een insect, 
kan rond de steekplek een ge-
zwollen, rode, jeukende en of 
pijnlijke huid hebben. Deze veel-
al ongevaarlijke reactie verdwijnt 
vaak na een paar dagen. Krab 
niet aan de steekplek. Dit kan in-
fecties veroorzaken. De plek met 
een pleister afplakken, maakt 
krabben onmogelijk. Bij een 
steek van een bij moet de angel 
uit de huid verwijderd worden.
Om een erg grote zwelling te 
voorkomen, kan de steekplek 
het beste worden gekoeld met 
een ijskoude doek, eventueel ge-
drenkt in azijn of citroensap. Ver-

der zijn er bij Kring-apotheek Hil-
debrand veel middeltjes te koop 
waarmee pijn en jeuk van een in-
sectenbeet verzacht kan worden. 
Vraag bijvoorbeeld naar een gel 
met menthol en/of lidocaïne. Een 
dergelijke jeuk- of pijnstillende 
crème kan ook verlichting bie-
den wanneer de huid in aanra-
king is geweest met een brand-
netel of een kwal.
Bij een kind jonger dan twee jaar 
mogen geen menthol bevatten-
de producten worden gebruikt. 
Menthol kan bij jonge kinderen 
benauwdheid veroorzaken. Pas 
goed op dat kinderen de jeukstil-
lende middelen niet aflikken of in 
de ogen krijgen. Laat de midde-
len eerst goed intrekken, daarna 
kan dit geen kwaad meer.

Tien gouden tips tegen
insectenbeten
 1.  Frisdrank en bier trekken 

wespen aan. Laat nooit blik-
jes openstaan en drink nooit 
zonder rietje uit een blikje. Als 
er een wesp in zit, kan deze in 
mond of keel steken.

 2.  Vermijd de omgeving van vuil-
nisbakken en afgevallen fruit, 
wespen zijn daar dol op.

 3.  Vermijd fysiek werk waarbij u 
bezweet raakt. Zweet trekt in-
secten aan.

 4.  Controleer bij het knippen van 
een heg of werk aan oude da-
ken eerst of er geen wespen-
nest is.

 5.  Vermijd de omgeving van bij-
enkorven en bloemperken in 
bloei.

 6.  Draag geen felgekleurde of 

zwarte kleding. Wit, groen en 
lichtbruin zijn het minst aan-
trekkelijk.

 7.  Loop nooit blootsvoets door 
een grasveld. Bijen zijn ver-
zot op de bloempjes van kla-
ver en madeliefjes, en wespen 
kunnen een nest in de grond 
hebben.

 8.  Vermijd sterk geurende deo-
dorant, aftershave en zonne-
brandcrème. Zij trekken bijen 
en wespen aan.

 9.  Vermijd wilde bewegingen 
wanneer er een wesp of bij 
in de buurt is. Sla nooit een 
insect dood dat op het li-
chaam is gaan zetten, schiet 
het eventueel met een vinger 
weg.

10.  Dood geen bij of wesp in de 
buurt van het nest, dit trekt 
soortgenoten aan.

Teken
Een teek zuigt zich vast op de 
huid. Wanneer een teek de in-
houd van een bepaalde klier in 
de wond leegt, kunnen ziek-
tes zoals bijvoorbeeld de ziekte 
van Lyme over worden gebracht. 
Wie een wandeling gaat maken 
in het bos, kan het lichaam het 
beste zo veel mogelijk bedek-
ken en na het wandelen het li-
chaam controleren op teken. Het 
is belangrijk om een teek zo snel 
mogelijk, liefst binnen zes uur, 
op de juiste manier te verwijde-
ren. Het is belangrijk de teek heel 
te houden. Dit kan met een spe-
ciale tekentang of met een pin-
cet. Vraag ernaar bij uw Kring-
apotheek.

Opbrengst 
tekeningen 
voor War Child
Heemstede - Vanaf heden tot 
en met 29 augustus kunt u in Het 
Kunstbedrijf de expositie Preciu-
os paradox bekijken. In de gale-
rie exposeren Emiel Landkroon 
en Dorieke.
Emiel Landkroon exposeert met 
tekeningen die als onderwerp 
‘kind en emotie’ hebben.
De opbrengst van zijn werk gaat 
naar War Child omdat Emiel zeer 
begaan is met het verdriet van 
kinderen in oorlogsgebieden .
Adres: Raadhuisstraat 56a.

Zeilrace met catamarans
Regio - Catamaranzeilers varen 
jaarlijks rond de NAM 22-boei 
voor Katwijk. Zaterdag 22 au-
gustus klinkt het startschot voor 
deze ongeveer 50 kilometer lan-
ge race en de inschrijvingen zijn 
geopend.
De wedstrijd is van oorsprong 
ontstaan uit een lange afstands-
race van Zandvoort (via Noord-
wijk) naar het REM-eiland en te-
rug. Na het verwijderen van het 
REM-eiland is er als alternatief 
de NAM 22 boei voor Katwijk 
gekozen. De route hier naartoe 
wordt ‘be-boeid’ vanuit Katwijk. 
Afhankelijk van de windrichting 
wordt er vanuit Zandvoort, via 
Noordwijk en Katwijk naar de 
5 kilometer uit de kust liggen-
de NAM 22 boei, en weer terug 
naar Zandvoort gevaren. Ge-
meten langs een rechte lijn, bij-
na 50 kilometer. De wedstrijd is 
geschikt voor de fanatieke wed-

strijdzeilers, maar zeker ook voor 
de recreatieve enthousiastelin-
gen die een lange afstandpres-
tatie willen neerzetten.
Zaterdag 22 augustus zal de 
NAM-REM Race gevaren wor-
den. De start zal voor het club-
huis van de Watersportvereni-
ging (zuidkant Boulevard Pau-
luslood) rond 12 uur plaatsvin-
den.
Zondag 23 augustus, de Twee-
daagse van Zandvoort, zullen er 
voor de Zandvoortse kust, even-
eens korte baan of semi long 
distance wedstrijden gevaren 
worden. De zondag zal de eerste 
start om ca. 11 uur zijn.
Voor deelnemers is voorinschrij-
ven via internet gewenst. En tij-
dig vooringeschreven deelne-
mers zijn verzekerd van een nat-
je en een droogje.
Info: wvzandvoort.nl of namrem-
race.web-log.nl

Cursus Geldcrisis en Beleggen

Au! gestoken!
Tips bij insectensteken en -beten
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Regio - Dit jaar bevindt de klein-
ste officiële dierentuin van Ne-
derland zich al 45 jaar in Haar-
lem. De Artisklas is niet alleen 
de kleinste dierentuin maar ook 
de enige officiële dierentuin van 
Nederland die alleen maar met 
vrijwilligers werkt.
De Artisklas bestaat al sinds 
1964 en is opgericht door een 
toenmalig medewerker van ‘gro-
te broer’ Artis om de jeugd in 
Haarlem-Noord iets over dieren 
te leren. In de loop der jaren is 
de Artisklas (na eerst een stich-
ting te zijn geworden) behoor-
lijk uitgebreid en bestaat nu uit 
4 punthuisjes en een groot bui-
tenterrein. 
In Artisklas zie je verschillen-

de dieren die je bij de grote die-
rentuin niet of nauwelijks tegen 
komt, zoals poolvossen, lemmin-
gen en stinkdieren.
Naast deze diersoorten huisvest 
de Artisklas ook nog andere die-
ren zoals stekelvarkens, nan-
does, kerkuilen en mangoesten. 
Ook bevindt zich hier het eer-
ste en enige diorama van Haar-
lem, met diverse opgezette die-
ren, schedels, en dieren op sterk 
water. Uniek is ook het overwoe-
kerde huis waar verschillende 
levende insecten, reptielen en 
amfibieën gehuisvest worden.
Op dit moment wordt er 200 
vierkante meter terrein bijge-
bouwd. Hier zullen sommi-
ge reeds aanwezige dieren een 

nieuwe verblijf krijgen maar er 
zal ook ruimte gemaakt worden 
voor enkele nieuwe bewoners.
Nieuwsgierig geworden naar 
deze unieke dierentuin? Kom 
dan langs.
De Artisklas bevindt zich in het 
Schoterbos in Haarlem-Noord 
op het Arthur van Schendel-
pad 1,
Naast ‘Stayokay’. Kijk ook op: 
http://artisklas-haarlem.nl of 
bel: 023-5250493.
De Artisklas is alleen op zater-
dag en zondag geopendvan 1 
april tot 30 september van 13.00 
tot 17.00 uur en van 1 oktober tot 
30 maart van 13.00 tot 16.00 uur. 
Volwassenen betalen 1,50 euro 
en kinderen 1,00 euro.
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Uitgesproken vrolijk of emotioneel...

Meezingen met Balkanliederen
Regio - Het ensemble Lorodel-
ba bestaat uit zangers en instru-
mentalisten en biedt een reper-
toire van muziek uit de Balkan-
landen, zoals voormalig Joe-
goslavië, Bulgarije, Roemenië, 
Rusland, Oekraïne, Slowakije en 
Polen. Het koor en orkest staan 
onder de professionele leiding 
van de van origine Roemeense 

dirigent Mihai Scarlat. Er wordt 
a capella of samen met het 
ensemble gezongen. De orkest-
leden bespelen naast de be-
kende instrumenten ook speci-
fieke Roemeense instrumenten, 
waaronder de panfluit, taragot 
en trompetviool.

De sfeer van de Balkan, prach-

tige liederen uit Oost-Europa en 
gezelligheid, dat is waar Loro-
delba voor staat. De liederen zijn 
uitgesproken vrolijk of emotio-
neel. U hoeft de taal niet mach-
tig te zijn om te begrijpen waar 
de verhalen over gaan en u mee 
te laten voeren op de klanken.
Geoefend wordt er elke dins-
dagavond van 19.30 tot 22.00 

Hupse Kee 
geeft concert
Regio - Zaterdag 22 augus-
tus geeft het vakantiekoor Hup-
se Kee een concert in de Doops-
gezinde kerk te Haarlem. Het re-
pertoire voor dit concert werd 
ingestudeerd tijdens een stu-
dieweek in de zomervakantie in 
Mennorode op de Veluwe.
Zestig zangeressen uit het land 
deden mee aan deze koorweek. 
Onder leiding van Leny van 
Schaik studeerden ze mooie en 
leuke muziek in. Zaterdag 22 au-
gustus is de reünie met aanslui-
tend een concert dat om 17.00 
uur begint.
De Doopsgezinde Kerk bevindt 
zich aan de Frankestraat 24 
Haarlem; de toegang is gratis. 
Inlichtingen: 023-5312396.

Loopt u ook graag met uw puzzelhobby te koop, stuur dan de oplossing naar: 

De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer, ovv: ‘puzzel augustus’.

Dierentuin in je eigen regio

Kerkdienst Spaarne 
ziekenhuis
Regio - Zondag 16 augustus om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst plaats. 
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zowel 
patiënten alsook bezoek. 
Voorganger is mevrouw ds. P. 
Renes. De zang wordt onder-
steund door cantor dhr. E. Vriens 
(avondmaalviering).

uur in Zorgcentrum Boerhaave 
in Haarlem. Muziek kunnen le-
zen is wel handig, maar niet 
noodzakelijk. Ook de taal hoeft 
geen probleem te zijn, want 
veel teksten zijn fonetisch op-
geschreven. De koorleden wil-
len graag hun kennis overdra-
gen aan nieuw aanstormend ta-
lent. Alle stemsoorten zijn van 
harte welkom.

Wilt u meer inlichtingen, neem 
dan contact op met Els Jansen,
telefoon  023-528 32 64 of mail 
jansenels1@gmail.com



Gemeente houdt open huis

12 september:
Heemstede Open Kaart

Met van 10.30 tot 16.30 uur festiviteiten in en om het raadhuis!
Meer informatie:www.heemstede.nl

Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Iemand voordragen voor
een lintje?
Doe het voor 1 september!
Kent u iemand die volgens u een lintje 

verdient? De gemeente Heemstede no-

digt u van harte uit deze kandidaat voor te 

dragen. Maar doe het op tijd. Voor de lint-

jesregen van 2010 moet uw voordracht 

voor 1 september binnen zijn. 

Informatie over het aanvragen van een 

koninklijke onderscheiding vindt u op 

www.heemstede.nl > Gemeente Heemstede 

> Onderscheiding aanvragen > Koninklijke 

onderscheidingen. Of neem contact op 

met Karen Sonneveld van de gemeente 

Heemstede, telefoon (023) 548 56 70.

Reconstructie Herenweg

•  Vuurwerkverkoop/opslag 
Binnenweg 110

•  Werk aan de weg

• Wet werk en bijstand

• Verkeersbesluit

•  Verordening winkeltijden 
Heemstede

• Bouwplannen

In deze HeemstedeNieuws:

Bromfi etscertifi caat? 
Omruilen voor 1 oktober!
Heeft u een bromfi etscertifi caat? Dan kunt 

u deze tot 1 oktober 2009 omwisselen 

voor een bromfi etsrijbewijs. Na deze datum 

is omwisseling niet meer mogelijk. Om dan 

voor een bromfi etsrijbewijs in aanmerking 

te komen moet u (opnieuw) theorie-

examen doen. Kom daarom vóór 1 oktober 

naar het gemeentehuis om uw bromfi ets-

certifi caat om te ruilen. Neem hiervoor uw 

bromfi etscertifi caat, een recente goedgelij-

kende pasfoto met neutrale blik en een 

legitimatiebewijs mee. Het rijbewijs is na 

vijf werkdagen klaar.

Als u naast uw bromfi etscertifi caat ook een 

rijbewijs met de categorieën A en/of B 

heeft, dan hoeft u uw bromfi etscertifi caat 

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

wijs ook geldig om een bromfi ets, snorfi ets 

of brommobiel te besturen.

Aanleiding
Tegelijk met het nieuwe rijbewijs op credit-

cardformaat werd op 1 oktober 2006 in 

Nederland het bromfi etsrijbewijs ingevoerd. 

Houders van het bromfi etscertifi caat kregen 

3 jaar de tijd om dit certifi caat om te ruilen

voor een rijbewijs. Die periode is op 1 okto-

ber 2009 verstreken. 

De Herenweg is een belangrijke ver-
keersslagader in Heemstede. Van het na-
jaar 2010 tot 2013 wordt deze weg opge-
knapt en opnieuw ingericht. De hoofdlij-
nen van deze reconstructie staan in een 
‘uitgangspuntennotitie’. U kunt hierover 
nog tot 19 augustus uw mening of ziens-
wijze geven.

Bij de reconstructie van de Herenweg 

wordt naast het opknappen van het weg-

dek ook veel aandacht gegeven aan het 

verbeteren van de verkeersveiligheid, de 

oversteekmogelijkheden en de fi etsvoor-

zieningen. Hiervoor is als eerste de 

‘Uitgangs-puntennotitie reconstructie 

Herenweg’ gemaakt, die in oktober 2009 

wordt vastgesteld. Daarna komen er detail-

ontwerpen van de nieuwe inrichting, waar-

over u op een later tijdstip eveneens uw 

mening kunt geven.

Reageren
De uitgangspuntennotie ligt van 18 juni tot 

19 augustus 2009 ter inzage. U kunt hier-

over uw mening/zienswijze aan de ge-

meente kenbaar maken. Na verwerking 

van de inspraakreacties is het de bedoe-

ling dat de gemeenteraad de nota in okto-

ber 2009 vast kan stellen. Voor nadere in-

formatie over de Uitgangspuntennotitie re-

constructie Herenweg kunt u zich wenden 

tot de heer S. Vente van de afdeling Voor-

bereiding Openbare Ruimte, telefoon (023) 

548 57 87. 



HeemstedeNieuws

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

HeemstedeMail
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Aanvragen bouwvergunning
2009.173 het bouwen van een appartementencomplex Händellaan 2a

2009.174 het veranderen van een praktijkruimte naar een Raadhuisstraat 49

 kinderdagverblijf 

2009.018 het vernieuwen/nieuwbouw van een woning Lieven de Keylaan 13

2009.179 het plaatsen van een beschoeiing en vlonder Kraanvogellaan 24

2009.175 het slopen van de kapconstructie, lichte  Binnenweg 165 

 scheidingswanden keuken en de houten berging

2009.177 het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- Lorentzlaan 27

 dakvlak

2009.178 het veranderen van de functie zolder ruimte naar Valkenburgerplein 1 II 

 verblijfsruimte    

Aanvraag sloopvergunning
2009.176 slopen kapconstructie en berging  Binnenweg 165

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur 

en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). 

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan 
2009.161 het bouwen van een erker  Laan van Insulinde 7

De verzoeken liggen vanaf 13 augustus 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

Werk aan de weg 
Winkelgebied Binnenweg 
Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 

1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). 

Over de gehele breedte wordt de bestra-

ting en het straatmeubilair vervangen. 

Tot ongeveer 14 augustus 2009 is de 

Binnenweg tussen de Iepenlaan en 

Berkenlaan afgesloten voor autoverkeer. 

Voetgangers (met de fi ets aan de hand) 

kunnen over loopschotten langs het werk-

gebied. 

Vanwege de beperkte toegankelijkheid van 

de Binnenweg zijn omleidingsroutes inge-

steld. Deze routes worden via bebording 

aangegeven. Uitgebreide informatie over 

het project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt 

u via www.heemstede.nl

Kruising Johan Wagenaarlaan/
Von Brucken Focklaan
Van 10 tot en met 14 augustus 2009 is de 

kruising Johan Wagenaarlaan/Von Brucken 

Focklaan afgesloten voor autoverkeer in 

verband met de aanleg van een verkeers-

drempel. Bestemmingsverkeer moet om-

rijden via de Bernard Zweerslaan.

Van den Eijndekade
Van 12 augustus 2009 tot ongeveer mei 

2010 geldt op de Van den Eijndekade een-

richtingsverkeer. Autoverkeer kan alleen 

vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den 

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens 

geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute 

wordt met borden aangegeven. 

Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in 

twee richtingen van de weg gebruik 

maken.

2009.061   het uitbreiden van vuurwerk-

verkoop/opslag

Wij hebben ontheffing verleend van het 

ter plaatse geldende bestemmingsplan 

‘Centrum’ ten behoeve van het uitbreiden 

van vuurwerkverkoop/opslag van 1000 kg 

naar 2000 kg op het perceel Binnenweg 

110. Een bouwvergunning is niet vereist 

omdat de bouwkundige situatie niet veran-

dert en de ruimte al voldoet.  

De bestaande vuurwerkverkoop/opslag 

van 1000 kg valt onder het overgangsrecht 

van het bestemmingsplan. Voor 2000 kg is 

ontheffing van het bestemmingsplan vereist. 

Omdat 1000 kg al onder het overgangsrecht 

valt is de opslag van vuurwerk planologisch 

geen vraagstuk meer. Het gaat hier vooral 

nog om milieuaspecten en met name de 

veiligheid.

Voor de uitbreiding is een oprichtingsver-

gunning Wet milieubeheer vereist. Ook deze 

hebben wij verleend. Zie daarvoor hier-

onder de publicatie van de Milieudienst 

IJmond.

De ontheffing ligt tijdens werkuren van 

13 augustus tot 25 september 2009 ter in-

zage:

- in de hal van het raadhuis, gelegen aan 

het Raadhuisplein 1 te Heemstede

- gedurende de openingsuren bij de open-

bare bibliotheek aan het Julianaplein 1 te 

Heemstede. De bibliotheek is overigens 

ook buiten kantoortijden geopend

- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, 

Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. 

Fax: (0251) 26 38 88. 

E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Belanghebbenden kunnen tegen de ont-

heffing  in beroep gaan bij de rechtbank 

Haarlem. Zie kader.

Vuurwerkverkoop/opslag Binnenweg 110

Het college van burgemeester en wethouders van 

Heemstede maakt het volgende bekend:

Verleende milieuvergunning
- Midas V.O.F. voor De Roos kantoorvakhandel & vulpen-

speciaalzaak, een oprichtingsvergunning voor een detailhandel in kantoorartikelen, papier, 

luxe schrijf- en lederwaren en tevens de opslag van 2000 kg consumentenvuurwerk, 

gelegen aan de Binnenweg 110 te Heemstede.

Inzage
De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 13 augustus tot 25 september 2009 ter inzage:

- in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede

- gedurende de openingsuren bij de openbare bibliotheek aan het Julianaplein 1 

te Heemstede. De bibliotheek is overigens ook buiten kantoortijden geopend

- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. 

Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 25 september 2009 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 

Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden aan-

gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan wor-

den verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Bekendmaking Wet milieubeheer 

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

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

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

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

Verleende ontheffing bestemmingsplan artikel 3.23 Wro 
(verzonden 12 augustus 2009)

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldpunt overlast

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangege-
ven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw 
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 
zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-
weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-
schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-
legd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Wet werk en bijstand

Aanwijzing van toezichthouders Wet werk en bijstand
(art. 5.2 Algemene wet bestuursrecht)
Op grond van de Verzamelwet SZW hebben gemeenten de mogelijkheid om medewerkers 

aan te wijzen als toezichthouder met betrekking tot onderzoek naar rechtmatigheid van uit-

keringen. In de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

hebben de colleges, met ingang van 1 augustus 2009, de handhavingsmedewerkers en 

sociaal rechercheurs van de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de ge-

meente Haarlem aangewezen als toezichthouders in het kader van art. 5.2. Algemene wet 

bestuursrecht.

Verkeersbesluit

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Linge 10 als gereserveerde gehan-

dicaptenparkeerplaats van vrijdagochtend 09.00 tot zondagavond 21.00 uur ten behoeve 

van de bewoner. (Verzonden 4 augustus 2009).

 

Het besluit ligt vanaf 11 augustus 2009 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft inge-

diend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector be-

stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlo-

pige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Verordening Winkeltijden Heemstede

Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 11 oktober 2009 aan te wijzen als 

dag waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Binnenweg/

Raadhuisstraat’ open mogen zijn.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 

telefoon (023) 548 56 07.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 20 augustus 
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen de terugvordering van een uitkering ingevolge de WWB

 - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart

 - niet openbaar -  
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een privé laad- en loshaven

 - openbaar -    
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

telefoon (023) 548 56 07.

Kapvergunning

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 ceder op het perceel Jan Steenlaan 10, kadastraal bekend gemeente 

Heemstede sectie A. 06494. De boom moet worden gekapt in verband met takbreuk en de 

gevaarlijke situatie die is ontstaan.

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

vergunningsvoorschrift verbonden:

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

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

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

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 augustus 2009 zes weken ter inzage 

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

maken.


