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Heemstede – Bij het zien van deze tuinfoto krijgt de redactie een blij gevoel. Zo denkt de inzen-
der en tuinbezitter er ook over: “1 foto!... meer is niet nodig om duidelijk te maken hoe blij ik hier-
van word”, aldus mevrouw Jansonius van de Heemsteedse Dreef 55. Het is een Engelse tuin vertelt 
ze die gelegen is aan een drukke weg. Toch zal zij, ondanks de drukke route, rust vinden in haar tuin. 
Ook gaat er aardig wat werk in zitten om de tuin zo mooi te houden. “Iedere dag werken, maar dat 
loont... Het is puur genieten!”
Afsluitend deelt de Heemsteedse nog een compliment uit: “Leuk om aan de wedstrijd mee te doen, 
vooral dóórgaan.” Dat doet de Heemsteder zeker, en wel tot eind augustus. De vele inzendingen 
maken nog altijd kans op publicatie op de voorpagina maar nieuwe foto’s zijn altijd welkom!
redactie@heemsteder.nl

Barbecue met nieuwe bewoners Waterpark
Heemstede – Het  klikt tussen 
de bewoners van het nieuwe ap-
partementencomplex aan de van 
den Eijndekade. Zaterdag, nog 
net in de vakantietijd een barbe-
cue organiseren voor de nieuwe 
bewoners en als er dan enthou-
siaste 51 bezoekers van 60 ap-
partementen  op komen dagen, 
dan duidt dat al op een zekere 
saamhorigheid. Zaterdag kwa-
men de bewoners van de gebou-
wen Compagnie, Tulp, Linde en 
Heide bijeen om  nader kennis 
te maken met elkaar bij een bar-
becue, die georganiseerd was 
door Ko Millenaar, voorzitter van 
de Vereniging van Eigenaren. Hij 
kreeg assistentie van zes dames 
aan wie hij voorlopig alle nog te 
boeken feesten gerust kan over-
laten. Ze kozen gelijk voor een 
barbecue van culinair slager Ad 
Vreeburg van de Camplaan, een 
bekende van veel nieuwe be-
woners. Hij maakte er een waar 

ambachtelijk en culinair feest 
van, aldus enkele ras-barbecu-
ers. Rens Booman, een van die 
dames die verstand heeft van 
een feestje bouwen, vertel-
de dat de eerste kennismaking 
met de nieuwe bewoners al be-
gin dit jaar plaatsvond in het 
Theehuis. De eigenaar van het 
Theehuis aan de Ringvaart naast 
het Cruquiusmuseum is ook 
medebewoner van het complex 
Waterpark en had iedereen uit-
genodigd voor een nieuwjaars- 
borrel.
Tijdens de barbecue bleken de 
nieuwe bewoners zeer tevre-
den over hun nieuwe huis. Elke 
nieuwbouw heeft zijn gebreken, 
maar aannemer Thunnissen  om 
de hoek weet op een plezierige 
wijze met klachten om te gaan. 
Alle bewoners dachten, in de-
ze appartementen komen alle-
maal oude mensen. De oudste 
is 73  en de jongste 21, er blij-

ken juist veel mensen van mid-
delbare leeftijd te wonen. Met 
inderdaad wel geraniums op de 
balkons, maar omdat ze zo mooi 
bloeien en niet om erachter te 
zitten. Tevreden mensen die de 
grote lichte woonkamers roe-
men, de veiligheid noemen als 
plus, alhoewel de eerste zigeu-
nervrouwen met flipperplaatje 
al geprobeerd hebben om ap-
partementen binnen te komen. 
Omdat de gemeente buurtfeest-
jes stimuleert heeft  Rens Boom-
an nog geprobeerd om de sub-
sidie hiervoor te verkrijgen, haar 
aanvraag was echter na de slui-
tingsdatum 1 mei. Te laat, maar 
op het raadhuis vond men dit 
initiatief bij de oplevering van  
een nieuw complex zo bijzonder 
dat deze aanvraag alsnog be-
handeld wordt op 19 augustus. 
Lukt het, dan krijgt dit initiatief 
nog een leuk vervolg.
Ton van den Brink
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Spar Glipperdreef overvallen
Heemstede – In de vroege mor-
gen van maandag 16 augustus 
omstreeks 5.30 uur is een gewa-
pende overval gepleegd op de 
Spar-supermarkt aan de Glip-
perdreef. Drie mannen wacht-
ten een medewerker op en be-
dreigden hem. Nadat het drie-
tal de medewerker gedwongen 
hadden de kluis te openen werd 
de man gekneveld. De over-
vallers maakten een onbeken-
de buit en lieten de man achter. 
Omstreeks 6.35 uur vonden col-
lega’s het slachtoffer en werd de 

politie gealarmeerd. Een uitge-
breid onderzoek is gestart.

Van de overvallers is bekend dat 
zij donker gekleed gingen en ge-
maskerd waren. Hoe zij zich uit 
de voeten maakten en welk ver-
voermiddel zij gebruikten, daar-
over is (nog) niets bekend. 

Een ieder die, ook vóór de over-
val, iets heeft gezien wat hier-
mee in verband kan worden ge-
bracht wordt verzocht te bellen 
met de politie via 0900 – 8844.
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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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

De koe bij de horens vatten…
Op de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 au-
gustus is onze koe ‘Fretta’ uit onze tuin aan de 
Herenweg gestolen. Het was een cadeau in juli 
voor de 50-ste verjaardag van mijn man. Dezelfde 
ochtend belde er een mevrouw aan de deur en 
die zei dat ze Fretta had zien drijven in de Leidse-
vaart.
Met man en macht is de decoratieve koe aan de kant 
gebracht en met een aanhanger weer naar huis 
gebracht. Mensen waren allemaal zeer aardig om 
ons te helpen. Het was een zware klus omdat de 
koe inmiddels was volgelopen met water. Brand-

weer en politie konden niks voor ons betekenen.
Wij denken dat het vandalen zijn geweest die haar 
zo van het fietserbruggetje aan de Manpadslaan 
hebben gegooid. De hele actie trok een hoop be-
kijks bij passerende auto’s.

De koe staat nu vast aan een betonblok. Jammer 
dat het zo moet! En jammer dat mensen niet van 
andermans spullen af kunnen blijven! 
 
Fam. Van der Feltz,
Herenweg, Heemstede

INGEZONDEN

Slingerende 
snorfietser
Heemstede – Op de Kleine 
Houtweg in Haarlem slingerde 
vrijdag 13 augustus omstreeks 
04.15 uur een snorfietser. Zon-
der licht, signaleerde de poli-
tie. Toen agenten de snorfietser 
langs de kant van de weg wilden 
aanhouden, ging hij er met bijrij-
der vandoor. Na een korte ach-
tervolging kon de jongen, 17 jaar 
oud en inwoner van Heemstede, 
toch staande worden gehou-
den. De knaap bleek gedronken 
te hebben. De politie nam hem 
mee naar het politiebureau waar 
hij naast een tijdelijk rijverbod 
twee bekeuringen kreeg.

Al een kwart eeuw naar de 
markt in Heemstede
Heemstede - Op woensdag 15 
september bestaat de Heem-
steedse weekmarkt 25 jaar! Dit 
moet natuurlijk op gepaste wijze 
worden gevierd. In samenwer-
king met de gemeente stellen de 
marktkooplieden van de week-
markt op de Valkenburgerlaan 
in Heemstede een programma 
op. De hele dag zijn er verschil-
lende activiteiten en promoties 
op de weekmarkt; hieronder 

alvast een tipje van de sluier. 

Standwerkersconcours
Op deze dag is de markt het to-
neel van een standwerkerscon-
cours. De cabaretiers van de 
markt brengen hun producten 
en verhaal met veel originaliteit, 
humor en spreekvaardigheid. 

Proeverij
Tijdens de markt loopt een ‘kel-
ner’ rond met een presenta-
tie van de lekkernijen die op de 
markt worden aangeboden. Ie-
dereen kan de heerlijke hapjes 
proeven, van mango tot oesters 
en van bonbons tot een lekker 
stukje kaas.

Prijzencircus 
Bij aankoop van een product op 
de feestdag ontvangt de klant 
een bon. Met deze bon kan hij/
zij meedoen aan een prijzen-
circus dat wordt gehouden aan 

het eind van de marktdag. De 
te winnen prijzen zijn een fiets, 
een LCD-televisie, een Nespres-
so-apparaat of een mooie drie-
wieler voor de kleintjes! 

En verder…
Er is een terras waar men kan 
genieten van een gratis kop-
je koffie of thee. Kinderen kun-
nen worden geschminkt en het 
geheel wordt opgeluisterd met 
muziek van de éénmansforma-
tie: “Ben the Banjoman”.

De markt neemt als voorzie-
ning een belangrijke plaats in 
in Heemstede. Bovendien ko-
men de bezoekers niet alleen 
uit Heemstede, ook inwoners uit 
omliggende gemeente vinden 
hun weg naar de weekmarkt. De 
markt wordt in Heemstede iede-
re woensdag gehouden van 9.00 
tot 16.00 uur op de Valkenbur-
gerlaan (vlakbij het raadhuis).

Mishandeling 
op Glipperdreef
Heemstede – Een 16-jarige 
jongen uit Heemstede is za-
terdag 14 augustus omstreeks 
22.00 uur aangehouden voor 
mishandeling. Hij wordt ervan 
verdacht kort daarvoor een 26-
jarige rotterdammer op de Glip-
perdreef te hebben mishandeld. 
Hij is voor nader onderzoek in-
gesloten.

Verkeerslicht 
vernielen, leuk?
Heemstede – Twee 17-jarige 
knapen hebben in de nacht van 
woensdag 11 op donderdag 12 
augustus een verkeerslicht ver-
nield op de Heemsteedse Dreef. 
Politieagenten trof het duo bij 
het licht aan. De een zat bij de 
ander op de nek. Wellicht vond 
het tweetal het een leuke grap 
om het stoplicht kapot te ma-
ken, doch de politie keek daar 
heel anders tegenaan. Het twee-
tal, afkomstig uit Bennebroek en 
Heemstede, is aangehouden en 
overgebracht naar een politie-
bureau. Vanwege de leeftijd van 
de verdachten zijn de ouders in 
kennis gesteld van de aanhou-
ding van hun zonen.

Dienst
Protestantse Gemeente
Heemstede - Zondag 22 
augustus: Oude Kerk Wil-
helminaplein: 10.00 u. ds. 
W. van Galen
Kennemerduin: geen dienst 
Pinksterkerk: geen dienst
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Jonge tassenliefhebster: “Origineel aanbod”

Gulden middenweg met online 
tassenwinkel ‘My New Bag’
Regio – Sinds 16 maart jl. is tas-
senwinkel www.mynewbag.nl 
online. November 2009 richt-
te de 23-jarige Eline Sweers ‘My 
New Bag’ op vanwege een ‘tas-
sendilemma’ waar zij jarenlang 
tegenaan loopt: tassen zijn te 
duur (Gucci, Mulberry) of van 
mindere kwaliteit (H&M, Weh-
kamp). 
Haar zoektocht via grote mode-
beurzen en fashionsteden in Ita-
lië, Duitsland, België, Engeland, 
China en Nederland gaf de op-
lossing voor dit tassendilemma. 
Eline zocht alle tassen met grote 
zorg uit om een hoogwaardige 
kwaliteit te kunnen waarborgen. 
My New Bag biedt een breed 
assortiment tassen, van goed-
kope handtassen tot luxe hand-

tassen van (imitatie-)leer. Op de 
website staat een grote collec-
tie tassen van leer en imitatie-
leer met verkoopprijzen van 20 
tot 125 euro.

Trendy of klassiek
Mynewbag.nl onderscheidt 
zich van grote postorderbedrij-
ven door een uniek en origineel 
aanbod tassen en de persoonlij-
ke service. Daarbij is zij anders 
dan kleine webwinkels, omdat 
de complete website aan elke 
tas een hele pagina besteedt in-
clusief meerdere inzoombare fo-
to’s en uitgebreide beschrijving. 
De site richt zich op jongedames 
die met hun zakgeld een trendy 
tas willen kopen, maar ook op 
dames op leeftijd, die een klas-

sieke leren tas willen aanschaf-
fen. Voor heren zijn er cadeau-
bonnen: zij hebben vaak geen 
idee welke tas hun partner mooi 
vindt. Om het zoeken naar een 
tas te vergemakkelijken, is er 
een zoekoptie op de site om te 
selecteren op kleur, materiaal 
en grootte. Elke bestelling wordt 
snel en secuur afgehandeld en 
tassen worden binnen twee tot 
vijf werkdagen geleverd. Beta-
ling geschiedt met iDeal en met 
creditcard via PayPal.

Thuisparties
Er worden ook Thuisparties ge-
organiseerd voor groepen vanaf 
15 personen. Deze duren ander-
half uur en vinden plaats bij de 
aanvrager thuis. 

Toer langs ziekenhuizen

Door een darm lopen

Opblaasbare darm
Met behulp van deze darm 
wordt het belang van vroege 
opsporing van darmkanker on-
der de aandacht gebracht. Vroe-
ge opsporing van darmkanker 
geeft namelijk meer kans op ge-
nezing. Ook wordt hiermee ge-
probeerd het onderwerp beter 
bespreekbaar te maken. Uit pu-
blieksonderzoek van de Maag 
Lever Darm Stichting blijkt na-
melijk dat ruim 18 procent  van 
de ondervraagden nog steeds 
moeite heeft met praten over 
darmklachten, zelfs met de ei-
gen huisarts. En dat 28 % niet 
naar de huisarts gaat bij een 
verandering in de ontlasting, ter-
wijl dit een alarmsignaal kan zijn 
voor darmkanker. Op de website 
www.darmkanker.info kan ieder-
een alle informatie vinden over 
darmkanker, zoals de alarmsig-
nalen, behandelmethoden en ri-
sicofactoren. 

Andere activiteiten
van ziekenhuis
Op 24 augustus zijn er enke-
le informatie stands waar ver-
pleegkundigen en een patiën-

tenvereniging tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur uw eventuele vra-
gen kunnen beantwoorden.

Darmkanker
Darmkanker is in Nederland de 
op één na meest voorkomen-
de vorm van kanker. In Ne-
derland worden elk jaar bijna 
12.000 mensen getroffen door 
darmkanker en overlijden er bij-
na 5.000 mensen aan de gevol-
gen van darmkanker. Als darm-
kanker in een vroeg stadium 
wordt opgespoord, is deze ern-
stige ziekte goed te behandelen 
en bestaat er een behoorlijke 
kans op genezing. Helaas hangt 
rond darmkanker nog altijd een 
taboesfeer. Mensen vinden het 
niet prettig om te praten over al-
les wat te maken heeft met de 
stoelgang. Dit is een van de re-
denen waardoor patiënten vaak 
pas in een (te) laat stadium naar 
hun arts gaan. Om meer aan-
dacht te vragen voor darmkan-
ker, het belang van vroege op-
sporing en een alerte houding te 
benadrukken reist sinds maart 
2010 de opblaasbare darm langs 
de ziekenhuizen.

Regio - Een grote opblaasbare darm toert langs de Neder-
landse ziekenhuizen om het belang van vroege opsporing van 
darmkanker onder de aandacht te brengen. Mensen kunnen 
door de darm heen lopen en zien hoe darmpoliepen en ande-
re darmafwijkingen eruit zien. Van 23 augustus tot 27 augus-
tus kunt u de opblaasbare darm bezoeken in het Spaarne zie-
kenhuis Hoofddorp.

INGEZONDEN

Watersnood Polen en PPL
Op zondagavond 8 augustus jl. opende het NOS-journaal met beel-
den uit Bogatynia in Polen, een plaats met de grootste bruinkoolmij-
nen. Bogatynia ligt ongeveer 40 km van Lesna, maar ook Lesna is 
hevig getroffen. Een paar hevige vloedgolven van water komende uit 
Tsjechië veroorzaakten een ware chaos in Lesna. En dat precies op 
de afsluitende avond van de succesvolle Kinderweek van stichting 
PPL. We hebben inmiddels wel contact met de directeur van de Soci-
ale Dienst van Lesna. Hij vraagt ons nog niets, want hij heeft ook nog 
geen beeld van de schade, maar het is wel duidelijk dat de gemeen-
schap van Lesna weer hard is terug geworpen. Je hoeft geen koffie-
prut-kijker te zijn om te bedenken dat onze ‘klantenkring’ in Lesna 
onverwacht is uitgebreid!
Helpt u ons helpen?! Dat kan op rekening van ING Bank: 67.44.26.312 
t.n.v Stichting Polen Project Lesna o.v.v. Watersnood

Stichting PPL, Chris Theyse, secretaris
www.foundationppl.nl

Provincienieuws
Impuls bio-energie 

De provincie hoopt dat door de 
‘Uitvoeringsregeling Bio-ener-
gie uit Landschapsbeheer 2010’ 
landschapsbeheerders na gaan 
denken over de bijdrage die zij 
kunnen leveren aan het opwek-
ken van duurzame energie. Bij 
het beheren van landschappen 
komt veel biomassa vrij, dat ge-
bruikt kan worden om duurzame 
energie op te wekken. Nu wordt 
afval vaak nog naar de compost-
hoop gebracht en moet men 
daarvoor betalen. Terwijl er juist 
ook geld verdiend kan worden 
aan afval, door het om te zetten 
in bio-energie. 

Waarom biomassa?
Het opwekken van energie uit 
biomassa is één van de speer-

punten waarmee Noord-Holland 
werkt aan verduurzaming van 
onze energievoorziening.
Tot op heden worden in Noord-
Holland relatief weinig bio-ener-
gieprojecten gerealiseerd. Dat 
is zonde, omdat bio-energie 
een grote bijdrage kan leveren 
aan het verduurzamen van onze 
energievoorziening.
Daarmee moet niet alleen het 
klimaatprobleem worden te-
gengegaan, maar ook de ener-
gierekening van mensen op 
lange termijn betaalbaar blij-
ven.

Voor wie?
De uitvoeringsregeling richt zich 
op beheerders van landschap-
pen in Noord-Holland. Aanvra-

Regio - De provincie Noord-Holland stimuleert bio-ener-
gie. Projecten die duurzame energie opwekken door het ver-
werken van reststromen uit het landschap kunnen maximaal 
50.000 euro subsidie ontvangen. Met de regeling wil de pro-
vincie landschapsbeheerders stimuleren om reststromen, die 
vrijkomen bij het beheren van landschappen, te gebruiken als 
bron van duurzame energie.

gen kunnen worden ingediend 
door waterschappen, natuurbe-
heerders, gemeenten, waterlei-
dingbedrijven, recreatieschap-
pen, of ondernemingen geves-
tigd op het grondgebied van een 
recreatieschap.Zij kunnen sub-
sidie aanvragen voor een haal-
baarheidsonderzoek of voor 
daadwerkelijke realisatie van 
een project. 

Aanvragen?
De regeling maakt onderdeel uit 
van het Uitvoeringsprogramma 
Biomassa, dat op 5 juli door Pro-
vinciale Staten van Noord-Hol-
land is vastgesteld. Aanvragen 
voor subsidie kunnen tot uiter-
lijk 1 november 2010 ingediend 
worden. In totaal stelt Noord-
Holland maximaal 250.000 eu-
ro beschikbaar. Als er meer aan-
vragen zijn dan er budget be-
schikbaar is, worden de aanvra-
gen gerangschikt. Daarbij wordt 
gekeken naar zaken als de haal-
baarheid van het project en de 
bijdrage van het project aan pro-
ductie van duurzame energie of 
CO-2 emissiereductie, maar ook 
naar de verwachte voorbeeld-
werking en het bredere duur-
zaamheidseffect van het project.

Informatie voor  slechtzienden
Regio - De Nederlandse 
Vereniging van Blinden en 
Slechtzienden heeft in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp eens in de maand een 
informatiestand op de 
polikliniek oogheelkunde (volg-
route 40). 

Op donderdag 26 augustus is er 
tussen 9.00 en 12.30 uur een lid 
van de vereniging aanwezig om 
iedereen die meer wil weten 
over hoe om te gaan met een 
visuele handicap en informatie 
wil over praktische hulpmidde-
len zoals de luisterbibliotheek, 

sport en computergebruik te 
woord te staan.

Tevens is er informatie te ver-
krijgen over lotgenotencontact, 
sport en contactbijeenkomsten. 

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met patiën-
tenvoorlichting van het Spaarne 
Ziekenhuis. Tel. (023) 890 83 60.
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Oude ‘rugzakjes’ toeren door de regio
Heemstede - Zaterdag 21 au-
gustus a.s. vieren de Bennebroe-
kers Marly en Guus Beliën en de 
Heemstedenaren Riet en Martin 
Brink dat ze al 25 c.q. 15 jaar fa-
natiek vrijwilligerswerk voor  de 

Fiat 500 club doen. Zij vormen 
de vaste kern van  de clubblad-
redactie van “De Club van 500” 
en daarom laten ze ruim 100 
liefhebbers van de klassieke Fi-
at 500 door de Haarlemmermeer 

en Zuid Kennemerland toeren. 
De Fiat 500 Club telt ruim twee-
duizend leden die allemaal één 
doel hebben: Het op de weg 
houden van hun kleine vanaf 
1957 geproduceerde markante 
wagentje.
Maar naast het koesteren van de 
oude autotechniek heeft de ver-
eniging nog een ander belang-
rijk doel, zo zegt rit-organisator 
Guus Beliën: “De leden die aan 
onze clubritten meedoen weten 
dat ze stukjes Nederland te zien 
krijgen die nog niet iedereen 
kent. Ikzelf heb, net als veel an-
dere leden, de meest bijzondere 
plaatsen van ons eigen land ont-
dekt dankzij de ritten van onze 
“Club van 500”. De club streeft 
ernaar niet de platgetreden pa-
den van de bekendste toeris-
tische attracties te berijden en 
doet dus unieke en niet zo voor 
de hand liggende plekken in on-
ze regio aan. 
Rond lunchtijd zullen de weglui-
zen in Halfweg een bezoek bren-
gen aan het stoomgemaal. Een-
maal op stoom produceert de 
machine in het gemaal 500 pk 
drijfkracht en alleen al dat getal 
brengt de Rugzakrijders natuur-
lijk in vervoering. Later op de 
dag wordt nog even het NZH-
museum aan de Haarlemse 
Leidschevaart aangedaan waar 
rond de legendarische “Blauwe 
tram” uit het begin van de vori-
ge eeuw van alles over het regi-
onale verdwenen tram- en bus-
vervoer te zien is. De Fiat 500 rij-
ders uit het hele land starten ’s 
morgens rond 10.00 uur in Hil-
legom bij het Fordmuseum waar  
de toertocht is ook weer tussen 
16.00 en 17.00 uur eindigt.

Regio - Op zaterdag 21 en 
zondag 22 augustus aan-
staande organiseren de 
tuinverenigingen Eigen Tuin, 
Ons Buiten en Poelpolder-
vreugde - gelegen aan de 
Boerhaavelaan in Haar-
lem -  weer traditioneel ‘De 
Open Tuindagen’. Tijdens de 
open dagen is er op de drie 
tuincomplexen van alles te 
doen.

Eigen Tuin
Net als andere jaren worden 
ook ditmaal de dahlia’s, ge-
plukt op het complex van Ei-
gen Tuin, tentoongesteld. Het 
belooft dit jaar een uitzonder-
lijke tentoonstelling te worden. 
De organisatie koos voor een 
tentoonstelling met als thema 
‘het strand’.
Marijke de Bruin is aanwe-
zig met creatieve handarbeid. 
Hoe maak je bijvoorbeeld van 
plastic tassen een schitterende 
hoed? Huisimker Pim Lemmers 
uit Heemstede verkoopt allerlei 
producten afkomstig van bij-
en, waaronder honing van het 
complex. En kinderen kunnen 
van bijenwas kaarsen rollen. 
Tevens is er een loterij. Koffie 
en thee zijn gratis.

Ons Buiten
Op dit complex wordt een rom-
melmarkt door eigen leden 
gehouden. Daarnaast worden 
ingezonden stukken van leden 
met groente en fruit geshowd. 
Op zondag is er een grote 
loterij. Kinderen kunnen tijdens 
het weekeinde bloemschikken, 
onderverdeeld in twee catego-
rieën: 4 tot 8 jaar en 9 tot 12 
jaar. Op een van de dagen is er 
levende muziek.

Poelpoldervreugde
Op zaterdag is er hier levende 
muziek van 14 tot 15 uur. Op 
zondag is er een live-optreden 
van Wendy Molee.
Tevens een rommelmarkt ten 
bate van de kinderpot. Voor de 
kinderen is er pony rijden en 
schminken. Als afsluiting is er 
op zondag een grote loterij.
 
De opening zal dit jaar plaats-
vinden op het complex van Ei-
gen Tuin om 11.00 uur en 
wordt verricht door de heer B. 
Schneiders, burgemeester van 
Haarlem.

Op beide dagen zijn de com-
plexen geopend van 11.00 uur 
tot 17.00 uur.

Van alles te doen op 
‘Open Tuindagen’

Softbal
Verdediging van RCH 
Pinguins bezwijkt in slotfase
Heemstede - Dat het tegen 
Olympia-3, de kampioen van 
vorig jaar en de huidige nr. 2 op 
de ranglijst, moeilijk zou worden 
was vooraf duidelijk, te meer 
waar opnieuw een paar vas-
te krachten in de line-up van 
RCH-Pinguïns ontbraken. Toch 
leek lange tijd een verrassing in 
de maak, want de Racing maak-
te goed gebruik van een paar 
Haarlemse veldfouten en defen-
sief had pitcher Daniëlle Kuipers 
de touwtjes goed in handen. Tot 
aan de 6e inning.

Al direct in de Heemsteed-
se openingsslagbeurt liet 
Daniëlle blijken er zin in te heb-
ben. Na een honkslag en 2 ge-
stolen honken werd zij binnen-
geslagen door Annemarie van 
’t Klooster en mocht zij zelf de 
heuvel op om de voorsprong te 
verdedigen, maar in de 2e in-
ning moest zij de gelijkmaker 
toestaan na 3 honkslagen. In 
de 4e omloop kwam RCH/P op-
nieuw op voorsprong na honk-

slagen van Annemarie van ’t 
Klooster en Bianca de Graaff en 
in de 6e inning werd het zelfs 3-
1 na 3 misgrepen in het Haar-
lemse veld. 

Maar er was ook nog een 2e 
helft van die 6e slagbeurt. Da-
niëlle, die in de 5 voorafgaan-
de innings maar liefst 9 x 3 slag 
had gegooid, geen enkele maal 
4 wijd en slechts 1 run moest 
incasseren op 7 honkslagen, 
werd plotseling geconfronteerd 
met een ontketende Haarlem-
se slagploeg. Zelfs slagvrouwen, 
die tot dat moment kansloos aan 

de kant waren gezet, bleken de 
knuppel vaardig te kunnen han-
teren. Na 5 honkslagen, 1 x 4 
wijd, een wilde worp en 2 fou-
ten van het Heemsteedse infield, 
was de thuisplaat maar liefst 6 
x getoucheerd en waren er 10 
speelsters van de thuisploeg 
aan slag geweest. De 11e slag-
vrouw werd eindelijk de 3e nul 
op de eerste de beste actie van 
reliefpitcher Nina Dijkstra. 

Een te hoog uitgevallen 7-3 ne-
derlaag was het gevolg, alsme-
de een zorgelijke stand op de 
ranglijst: 
1. Olympia-31 13-19 (62-41)
2. Alcmaria-31 12-18 (84-35)
3. DSS-31 12-16 (67-39)
4. Kinheim-21 12-12 (69-52)
5. Herons-21 13- 9 (44-75)
6. RCH-Pinguïns 13-7 (51-81)
7. Kinheim-1  13-7 (50-104)

Dienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 22 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 karakter.  
Voorganger is ds. dhr. J. Aarnoudse. De zang wordt ondersteund 
door het Dameskoor van de Joannes de Doperparochie uit Hoofd-
dorp. (avondmaalviering)

Open Dag bij 
Volkstuinverening Groenendaal
Heemstede - Op zaterdag 28 
augustus houdt Volkstuinver-
eniging Groenendaal van 14.00 
tot 17.00 uur een Open Dag voor 
leden en niet-leden. Locatie is 
volkstuincomplex Manpadslaan 
(Manpadslaan 6 te Heemstede).

Tijdens deze Open Dag kunt 
u vrijblijvend tuinen bezichti-
gen, kennis uitwisselen en/of of 
(tuin)vragen stellen. 
De door de leden zelf geteelde/
gekweekte oogst is te bewonde-
ren op de oogst-showtafel.
Imker Pim Lemmers zal aanwe-
zig zijn met honing(producten), 
net als aardbeienkweker Erwin 
van Duivenvoorden met aard-

beiplanten en ambachtelijke IJs-
specialist “Pronto”  met bramen-
ijs gemaakt met bramen van de 
volkstuin. Tegen een kleine ver-
goeding is koffie, thee, zelfge-
maakte zoete/hartige taart  en 
pompoensoep verkrijgbaar en 
kunt u wijnproeven van wijn ge-
maakt met druiven van de volks-
tuin.

Volkstuinvereniging Groe-
nendaal bestaat ruim 52 jaar 
en heeft de beschikking over 
4 complexen verspreid over 
Heemstede.  De vereniging telt 
280 leden.
Inlichtingen: Mik van der Bor  
(tel. 023- 5282651)
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Heemstede – Bijna klaar is 
de vernieuwde Binnenweg; er 
wordt gewerkt naar het hoog-
tepunt! Dat punt is natuurlijk 
de officiele opening die in sep-
tember plaatsvindt. Voor het 
zover is worden de laatste me-
ters klinkers gelegd en volgen 
de spreekwoordelijke puntjes 
op de ‘i’. Bij deze een actiefoto 
van dinsdag 17 augustus, 9.30 
uur. Gedenkwaardig (foto-)mo-
ment voor de Binnenwegon-
dernemers! Foto: E. Luiten

Een verhaal om verteld te worden...
Op een dag, 5 jaar geleden, ging ik naar mijn werk in Haarlem, het 
CWI. In de parkeergarage trof ik een knul die me aansprak in het 
Engels of ik hem wat geld kon geven. Ik ben niet het type dat met-
een zijn knip trekt en zei tegen hem: “Zeker voor een shot?” “Nee”, 
antwoordde hij. “Hij was aan t zwerven geraakt en wild wat eten. 
Ik zei dat ik dan wat te eten voor hem zou kopen en heb toen wat 
broodjes gekocht. Ik vroeg of hij mee wilde lopen. We raakten wat 
aan de praat in het Engels. Hij vertelde dat hij uit Roemenië kwam. 
Via internet had hij een baan gekregen in een hotel in Amsterdam. 
Kost en inwoning en wat zakgeld. Echter de afspraken werden niet 
nagekomen en hij was na 3 maanden weggelopen zonder iets. Ik zei 
dat ik wel eens wat wilde rondkijken voor wat werk. Dat was april 
2005. Ik vond iets voor een paar weken net genoeg om een ticket 
via interline te kunnen kopen, 40 uur de bus in.
 
De jongen, Alex heette hij, en ik hadden telefoonnummer en e-mail 
uitgewisseld. Toen hij thuis was heeft hij me een sms gestuurd en 
we hielden op die manier wat contact. Als hij belde was het vaak om 
wat geld. Na overleg met vrouw besloot ik naar Roemenië te gaan 
om de omstandigheden daar eens te bekijken.  Begin juli ben ik ver-
trokken. Ik kon bij zijn familie overnachten. Lang heb ik daar overi-
gens niet geslapen want het was nogal anders dan ik gewend was.
 
Ik heb wat van het land gezien en Alex is met me mee gegaan. In 
die 10 dagen heb ik heel wat armoede gezien. Ik kwam op het idee 
om hem naar Nederland te halen en een baan voor hem te zoeken. 
Echter in 2005 was Roemenië geen EU-lid. Ik moest een visum re-
gelen en een garantstelling afgeven. Ik ben hard op zoek gegaan en 
ik heb een baan gevonden en een werkvergunning gekregen voor 
26 weken. Hij kon werken bij een hovenier. 
Ik heb veel gesproken en nagedacht wat voor een beroep ik hem 
kon leren.  In totaal is hij 4 maal hier geweest om tijdelijk te werken. 
Nu zit Roemenië in de EU maar een werkvergunning is nog steeds 
een vereiste. Ik kreeg de laatste keer geen vergunning meer, een 
grote teleurstelling.
Ik was er inmiddels achtergekomen dat Alex erg handig is. En ik ben 
hem gaan begeleiden als huisschilder. Eerst mijn eigen huis en zo 
wat verder. In april van dit jaar is hij geregistreerd als zzp-er . 
Een logo, website een boekhouder en een oud autootje... alles heb 
ik weten te regelen. Hij werkt goed en heeft al wat opdrachten ge-
kregen. 
 
Ik wilde dit verhaal graag kwijt om aan te geven dat je veel kunt 
doen en ook bereiken. Het thuisfront in Roemenië heeft nu een 
wasmachine, stromend water en nog een aantal verbeteringen ge-
realiseerd met het in Nederland verdiende geld.
Ik hoop dat via dit stukje meer mensen iets voor ander willen doen.
 
Harrij Hartman
Jan van de Bergstraat 91, Heemstede

INGEZONDEN

Heemstede - Vorige week tegen het begin van de 
avond zag mevrouw Saskia Stoker een ‘vreemde 
snuiter’ in het notenkooitje van de vogels zitten. 
De Heemsteedse maakte direct deze foto. “In mijn 
omgeving vond iedereen dit zo bijzonder dat ze dit 
wel een plekje waard vonden in de Heemsteder”, 
vertelt ze. En verder: “Het vogelkooitje hangt aan 
een herderstaf, midden in de border van de tuin. 
Deze eigenwijze muis is tegen de herderstaf recht 
omhoog gelopen om bij het snoepgoed te komen.”
Ook een bijzonder tafereel gefotografeerd? Deel 
de foto met Heemstede en Bennebroek: redactie@
heemsteder.nl

Vreemde snuiter in vogelkooi

Brasserie Sanz aangesloten bij 
Winkeliersverreniging Jan van Goyen
Heemstede – Brasserie Sanz 
uit de Jan van Goyenstraat is 
lid geworden van de winkeliers-
vereniging van de straat. Dat 
houdt in dat het gezellige res-
taurant het saamhorigheids-
gevoel van de winkelstraat een 
warm hart toedraagt en kan 
deelnemen met allerlei activitei-
ten die gezamenlijk worden ge-
presenteerd. De eerstvolgende 
is trouwens de Brocantemarkt 

die zondag 29 augustus plaats-
vindt.
Bij Brasserie Sanz kun je hoog-
waardig eten voor een schap-
pelijke prijs. De sfeer is onge-
dwongen, de service vriendelijk 
en professioneel. De keuken is 
Frans georiënteerd met zo nu en 
dan buitenlandse invloeden. El-
ke dag kun je bij Sanz terecht, 
het hele jaar door. Parkeren is 
kosteloos en onbeperkt. Reser-

veren? Bel: 023-5291892. Een 
van de ‘toppers’ van deze sfeer-
volle brasserie is het 6-gangen 
verrassingsmenu: lekker lang 
genieten voor maar 29,50 euro 
per persoon. Het menu is wisse-
lend zodat Sanz je blijft verras-
sen. Ook kun je hier terecht voor 
catering en thuisservice.
Kijk ook eens op www.janvan-
goyenstraat.nl Sanz heeft ook 
een eigen website: www.sanz.nl

Nieuwe gemeentegids komt uit
Heemstede - De gemeente en 
uitgeverij Akse Media zijn in-
middels begonnen met de voor-
bereidingen voor de nieuwe ge-
meentegids Heemstede.
De gids bevat belangrijke infor-
matie van de gemeente Heem-
stede, alle adressen van vereni-
gingen, instellingen, organisa-
ties en instanties die in en om 
Heemstede actief zijn en wordt 
eind januari 2011 door TNT Post 
gratis huis-aan-huis en bij be-
drijven verspreid. Ook ‘de Heem-
steder’ kunt u in deze gids vin-
den. Vanaf heden kunnen on-
dernemers en instellingen be-
naderd worden door de verte-
genwoordiger van Akse Media, 
Ruud Overweg, om in de gids te 
adverteren. Hij kan u in een kort 
persoonlijk gesprek een aan-
bevelingsbrief van de gemeen-
te tonen waaruit blijkt dat hij als 
enige advertenties mag werven 
voor de gemeentegids Heemste-
de  Wilt u alvast informatie over 
adverteren in de gemeentegids? 

Stuur dan een mail naar info@
aksemedia.nl, onder vermelding 
van gemeentegids Heemstede.
Binnenkort zullen ook instellin-
gen en verenigingen met een re-
dactionele vermelding benaderd 
worden om de juistheid van de 
gegevens te controleren. Aan ie-
der die een e-mailadres in de 
vermelding heeft, wordt een au-
tomatische mailing verzonden 
met een unieke, persoonlijke in-
logcode waarmee de eigen ge-
gevens op elk gewenst moment 
via internet aangepast kunnen 
worden. Degenen zonder e-
mailadres in de vermelding zul-
len de komende weken telefo-
nisch of schriftelijk benaderd 
worden. Wilt u zelf al wijzigingen 
doorgeven, of stond u nog niet 
in de gids en wilt u wel een ver-
melding in de nieuwe gemeen-
tegids? Geef dit dan door aan 
de redactie van Akse Media, tel. 
0223-673010, e-mail: redactie@
aksemedia.nl, onder vermelding 
van gemeentegids Heemstede.

Politie lost zaak op door anonieme tip
Daders brandstichting kinderboerderij piepjong
Heemstede –  Met de aanhou-
ding op vrijdag 13 augustus van 
twee meisjes van 16 en 18 jaar 
oud, is een onderzoek naar de 
brandstichting in de kinderboer-
derij aan de Burgemeester van 
Rappardlaan afgerond.
Het rechercheonderzoek kwam 
in een stroomversnelling door 
een binnengekomen anonieme 
tip bij de politie. Daarin werd 
verklaard dat een 16- en 18-ja-
rig meisje betrokken waren bij 
de brandstichting. Ze bleken 

ook achter twee woninginbra-
ken te zitten, gepleegd in Heem-
stede op 12 juli.
De twee aangehouden meisjes, 
afkomstig uit Haarlem en Voge-
lenzang, hebben beiden bekend. 
Zij verklaarden zowel de vernie-
lingen te hebben gepleegd in 
de kinderboerderij op 20 janu-
ari als de brandstichting in de 
hooiopslagplaats van de kinder-
boerderij op 29 januari. Daarbij 
kwamen enkele bijenvolken om. 
Verder bekenden zij te hebben 

ingebroken in twee naast elkaar 
gelegen woningen in Heemste-
de. Daarbij maakten de twee 
goederen buit zoals mobiele te-
lefoons, geld en bankpasjes. 

Tegen beide verdachten is pro-
ces-verbaal opgemaakt. De 
jongste dader is na de verhoren 
heengezonden. De oudste is in 
opdracht van de officier van jus-
titie op maandag 16 augustus 
voorgeleid bij de rechter-com-
missaris.

Laatste meters 
Binnenweg...
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Zomertochtje met de KO-Bus
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op het 
tochtje van woensdag 25 augustus a.s.
Op deze middag kan men even onbezorgd een 
middag genieten van  Museum Broekerveiling en 
een rondvaart. Het tochtje, inclusief toegang en 
koffi e met gebak, kost  € 29,50
Voor opgave kan men terecht bij Welzijn Oude-
ren Heemstede, Lieven de Keylaan 24, 
telefoon 023-528 85 10. 

De Pauwehof
Het nieuwe programmaboekje van De Pauwe-
hof is uit!
Het komende seizoen zijn er in De Pauwehof 
voor 55-plussers weer tal van interessante ac-
tiviteiten. 
Op de Open Dag op woensdag 15 september wor-
den de cursussen gepresenteerd en kan men bij 
de docenten terecht voor meer informatie. Voor 
wie zich vast wil verdiepen in het aanbod zijn 
er de programmaboekjes, deze zijn o.a. te ver-
krijgen bij Bibliotheek Heemstede, Loket Heem-

stede en Stichting Welzijn Ouderen Heemstede. 
Bel voor informatie het nummer van De Pau-
wehof, 023-5286022 en spreek een boodschap 
in onder vermelding van naam en telefoonnum-
mer. Of stuur een e-mail naar Pauwehof@gmail.
com. Er wordt dan contact opgenomen door An-
ky Weitkamp, coördinator van de Pauwehof.

Vrijwilligers gevraagd voor nieuw project
Welzijn Ouderen Heemstede wil starten met het 
project: Tijd voor Twee.  Er zijn ouderen die 
weinig contacten hebben en die graag een keer 
een wandeling willen maken of gezellig met ie-
mand een kop koffi e drinken.
Boodschappen kunnen worden bezorgd maar het 
is toch heel fi jn om af en toe samen met een 
vrijwilliger naar de winkel te gaan en te kijken 
wat er allemaal is. WOH zoekt voor dit project 
vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met WOH, tel: 023-5288510.

Samen Eten.‘Eten wat de pot schaft’
Voor de maand augustus bereiden de koks het 
volgende menu: gebonden ossenstaartsoep, ge-

braden kippenpoot, een mix van krieltjes, cham-
pignons, spekjes, worteltjes, doperwtjes en ui, 
appelcompote en als dessert een heerlijke zo-
mervla. De maaltijd wordt besloten met een 
kopje koffi e of thee.
Op dinsdag 31 augustus om 12.30 uur wordt 
men welkom geheten door de gastvrouwen van 
WOH. 
Maaltijdbonnen á € 9,50 zijn tot 25 augustus 
te koop bij de receptie van Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op 
maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

Nabestaandendossier
In deze brochure kunnen alle persoonlijke ge-
gevens worden vastgelegd aangaande zaken die 
men geregeld zou willen zien bij en rondom het 
overlijden. Het Nabestaandendossier is gratis af 
te halen bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24 te Heemstede

website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Zomertochtje met de KO-Bus
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op het 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

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

Wat moet ik nu
  Wat moet ik nu met jou?

Ik weet niet eens of ik van je hou
Je persoonlijkheid  amuseert mij

Ik moest lachen om wat je zei
De tijd samen is goed
Ik bewonder je moed,
Je lef en hoe je bent

Je bent gewoon een leuke vent
Verbaast sta ik over jouw aanpak

Mijn temperament sus je met gemak
Jij neemt de wind uit mijn zeilen

En het gif uit mijn pijlen
Nog steeds weet ik niet wie jij bent
Maar schudt mijn hele fundament
Door jouw onvoorspelbare acties

En mijn eigen onverwachte reacties
Wat moet ik nu met jou?

Ik weet niet eens of ik van je hou

Monique Philippo

DichtstortenHeemsteedse bij beste drie 
columnwedstrijd Libelle

Heemstede – Van de hand van Ingrid de Bruijn uit Heemstede 
verschijnt volgende week in weekblad Libelle een column. Het 
is niet zo maar een column, maar één van de inzendingen die 
door een jury als winnende columns zijn gekozen. Naar aan-
leiding van een workshop stuurden 150 mensen een column 
in. Slechts een aantal daarvan wordt in het populaire week-
blad gepubliceerd. Ingrid heeft voor haar column dementie als 
thema gekozen. Een serieus en moedig item want nog maar 
al te vaak bevindt de ziekte alzheimer zich in een taboeach-
tige sfeer. 

Blote voeten in het park
Met blote voeten wordt ze gevonden, in het park. Verdwaald, weg van 
alles, weg van huis, van de wereld, van haar wereld, maar ook van on-
ze wereld.Ze hoort er niet meer bij. Letterlijk en fi guurlijk, weggestopt 
in een tehuis. Niet dat ze geen bezoek krijgt. Haar kinderen komen el-
ke dag. Het probleem is alleen dat ze dit al snel niet meer weet. Vijf 
minuten nadat haar dochter is vertrokken gaat de telefoon. Mijn porte-
monnee is gestolen. Nee, mam, die heb je net in de la gelegd, weet je 
nog, de la met je ondergoed. Ze weet het niet meer, zoals ze heel veel 
niet meer weet. Ze is het kwijt, zoals ze haar leven kwijt is, haar verle-
den, haar heden en haar toekomst. Niemand kan het haar teruggeven. 
Iedereen wil het haar teruggeven. Toch hoort ze er niet meer bij. Het 
gaat langs haar heen. Het leven gaat langs haar heen. Het bezoek gaat 
langs haar heen, evenals het nieuws, de kranten, de buurvrouw, de 
verpleegster die haar in bad doet, alles beleeft ze, maar nergens is ze 
meer bij. Mam, zal ik morgen komen? “Nee, hoor lieverd, dat hoeft niet 
je bent er toch nu al.” Lief gezegd, lief bedoeld, over vijf minuten weet 
ze het niet meer. In de vijf minuten die ik nodig heb om thuis te komen 
is ze vergeten dat ik ben geweest. Mijn kind gaat haar boodschappen 
brengen. Ze stelt zich voor. Geen idee. Gisteren was hier zo’n aardige 
jongen, die kwam allemaal boodschappen brengen en ik hoefde niet te 
betalen. Ik zeg niets, krijg tranen in mijn ogen. “Mam, het was je klein-
zoon.” Toch zeg ik niets, dankbaar omdat ze zich op dat moment wel 
weet te herinneren dat er boodschappen zijn gebracht. Mijn zoon is 
verdrietig. “Ik ga niet meer naar oma mam, het heeft geen zin.” “Jawel 
schat, het heeft wel zin, het heeft heel veel zin.” “Ze weet het niet meer 
mam, ze kent me niet, ze denkt dat ik iemand van de boodschappen 
service ben, ze gaf me een fooi.” Oh, denk ik gerustgesteld, ze heeft 
haar portemonnee weer gevonden. Gelukkig, of niet? Die avond gaat 
de telefoon, ze is gevonden

Ingrid de Bruijn, (www.ingriddebruijn.nl).

Word collectant voor Fonds 
verstandelijk gehandicapten!
Heemstede - Dit najaar start 
de landelijke collecteweek van 
het Fonds verstandelijk gehan-
dicapten op 26 september 2010. 
Om van de collecte een succes 
te kunnen maken is het Fonds 
afhankelijk van vrijwilligers die 
in hun eigen buurt willen collec-
teren. Het Fonds is nog dringend 
op zoek naar een aantal vrijwil-
ligers in Heemstede. U bent dan 
1 à 2 avonden (17.30-19.30 uur) 
op pad in de week van 26 sep-
tember tot en met 2 oktober. 
Met het verzamelde geld steunt 

het Fonds mensen met een ver-
standelijke handicap. Het geld 
wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd 
in het opzetten van een klein-
schalige woonvorm, een cursus 
‘gedichten schrijven’ om beter te 
leren communiceren of educa-
tieve boekjes voor licht gehan-
dicapten om hun zelfstandig-
heid te vergroten. Bent u bereid 
om geld in te zamelen? Neem 
contact op met het wijkhoofd in 
Heemstede: Heleen van Loenen, 
06-26478889. www.fondsver-
standelijkgehandicapten.nl

Burgerlijke 
Stand 

Heemstede 
(v.a. 27 juli t/m 12 augustus 2010)

Huwelijken:
A.J. Hulshof & K. Tobeas

Geboorte:
Lieve I.C.W. van Oirschot, 
dochter v. F.C. van Oirschot & 
S.C. Janssen
Lola M.A. Coenraads, doch-
ter v. B.J. Coenraads & J.J.J. 
van Limpt



Heemstede – Met een fotoca-
mera trekt ze er op uit, de na-
tuur in. An Luthart, al jaren-
lang beeldend kunstenaar, ver-
taalt prachtige plekken in de na-
tuur naar een geschilderde situ-
atie op doek. Ze schildert tot in 
de fijnste finesses zodat elk de-
tail tot leven komt. Mooi voor-
beeld daarvan is een collec-
tie van duinlandschappen met 
prachtige in het oog springen-
de bomen, uitgedost met grillige 
takken. Ze maakte ook een aan-
tal werkelijk schitterende drielui-
ken. Haar werk bleef ook buiten 
Heemstede, waar zijn woont, niet 
onopgemerkt. Galerie Beeld-
kracht (beeldkracht.com) heeft 
haar onder contract en zo waai-
ert An’s kunst via gerenommeer-
de kunstbeurzen door heel het 
land alsook over de grens. Een 
mooie kans voor de Heemsteed-
se wiens werk niet alleen door 
liefhebbers van realistische fijn-
schilderkunst wordt gewaar-
deerd maar ook door schilders-
in-de-dop die bij An de eerste 
onzekere penseelstreken op het 
doek proberen. Want An ver-
zorgt jaarlijks teken- en schil-
derlessen. Ze managet het om 
naast haar werk (een schilderij 
per maand) vrouwen en mannen 
gevoel voor kunst bij te brengen. 
Gevoel dat ze zelf al in zich heb-
ben maar door net dat duwtje in 
de rug te geven en wat zijdeling-
se subtiele sturing door zoveel 
jaren ervaring komen cursisten 
met een rijk gevoel uit De Kunst-
flat, zoals het huis en atelier van 
An zo mooi heet. 
Lesgeven vindt ze heerlijk. In de 
cursusruimte staan enkele wer-
ken die op de Open Dag worden 
getoond. Het is prachtig, veelzij-
dig. “Hier kun je werken in di-
verse technieken”, zegt An. Olie-
verf, acrylverf, houtskool, aqua-

rel maar ook een combinatie van 
technieken. Zelf heeft An on-
langs heel apart werk gemaakt. 
“Ik noem het tussendoortjes.” 
Het lijkt bijna oneerbiedig maar 
het houdt in dat deze bijna re-
ligieuze schilderijtjes op paneel 
achter houten deurtjes een af-
wisseling zijn van de doorgaans 
grote fijngeschilderde natuur-
beelden. 
Niet alleen de technieken zijn di-
vers en gemengd; ook het lesge-
zelschap is dat. “Er komen zowel 
vrouwen als mannen, maar toch 
zijn die laatste in de minder-
heid. Een artikel in de Heemste-
der met als kop ‘waar blijven de 
mannen?’ sloeg gelukkig goed 
aan zodat het gezelschap cur-
sisten werd uitgebreid met man-
nen. “Wel gezellig voor het even-
wicht en het plezier, want dat is 
ook belangrijk tenslotte.” An ver-
telt dat ze voor de lessen alles uit 
de kast haalt. En met een over-
zichtelijk aantal mensen blijft het 
knus: nooit meer dan zes leer-
gierige kunstenaars-in-de-dop. 
Of je beginnend bent of al wat 
gevorderd; in de Kunstflat leer je 
altijd weer meer. Naast techniek 
wordt je ook kunstgeschiedenis 
bijgebracht. De kast van An puilt 
uit met allerlei boeken over schil-
ders uit alle windstreken. Haar 
eigen werk hangt in de cursus-
ruimte en door het huis, dus aan 
inspiratie geen gebrek. Haar ei-
gen 20-jarige ervaring stelt ook 
de cursist in staat om alles uit 
zichzelf te halen. “Ik wil ze voor-
al leren hun fantasie te ontwik-
kelen en samen schilderen be-
tekent bovendien dat je van el-
kaar leert. Wil je dat ook ontdek-
ken? Kom op ontdekkingsreis in 
de Kunstflat.” 
Tijdens de twee Open Dagen 
(zaterdag 28 en zondag 29 au-
gustus) kun je kennismaken met 
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Open Dagen: 28 en 29 augustus

Op ontdekkingsreis in
De Kunstflat van An Luthart

Hortensia zomerse eyecatcher
Regio - In de nazomer is het 
vaak heerlijk weer en kunnen 
we buiten nog volop genieten. 
In veel tuinen staan hortensia’s 
volop in bloei. De romantische 
en landelijke uitstraling van de-
ze bloemen kun je ook prima in 

huis halen. Juist vanwege hun 
imposante bloemen hebben een 
paar snijhortensia’s binnen al 
een groot effect. En… de hor-
tensia is hot! Vanaf augustus zijn 
er hortensia’s in warme kleuren 
verkrijgbaar bij bloemisten. Tot 

Groots effect met één hortensia.

An Luthart en haar werk. Zin in 
schilderen? Je bent van harte 
welkom. De cursussen gaan van 
start op 13 september. Meer info 
ook op: www.anluthart.nl of 023-
5280655.
Joke van der Zee

Project Kerk en Stage nu 
in heel Noord-Holland
Vanaf 2011 zijn alle leerlingen 
in het voortgezet onderwijs ver-
plicht een maatschappelijke sta-
ge te doen van maximaal 72 
uur, afhankelijk van het school-
type. Diverse scholen en diver-
se leerlingen zijn, vooruitlopend 
op deze verplichting, al begon-
nen met de maatschappelijke 
stage. Hiermee dient zich een 
nieuwe groep vrijwilligers aan. 
In en rond de kerken is veel én 
verschillend vrijwilligerswerk te 
doen. Zij kunnen nieuwe vrijwil-
ligers goed gebruiken.
 
Stages bij de kerk
Jongeren lopen stage door te 
helpen bij bijvoorbeeld de voed-
selbank, het bezoeken van zie-
ken, het invullen van formulie-
ren, het inzamelen van kleding, 
het organiseren van een actie 
voor mensen in een ontwikke-
lingsland, een tentoonstelling, 
een kinderclub of bij een soos-
avond voor jongeren. Maar er 
zijn natuurlijk veel meer moge-
lijkheden om leerlingen voor een 
korte tijd vrijwilligerswerk te la-
ten doen.
In het tweede jaar is er een Ba-
siscursus Kerk en Stage. Een se-
rie van drie bijeenkomsten waar-
in vrijwilligersgroepen in en rond 
de kerken geïnformeerd wordt 
over alles wat zij moet weten 
over de maatschappelijke stage. 
Daarnaast is er ook begeleiding 

om de stap te maken naar het 
daadwerkelijk creëren van een 
stageplek.
Tussen de tweede en derde bij-
eenkomst doen leerlingen de 
maatschappelijke stage. In de 
derde bijeenkomst kijken we 
terug op de ervaringen met de 
maatschappelijke stage en naar 
verbeterpunten. 
 
Nieuw: Kerk en Stage krant
Er is een speciale krant ge-
maakt met veel praktische infor-
matie voor iedereen die aan de 
slag wil met maatschappelijke 
stage. Deze krant zal na de zo-
mer breed verspreid worden in 
Noord-Holland. Meer exempla-
ren zijn te bestellen via de web-
site www.kerkenstage.nl 
 Kerk en Stage is een tweeja-
rig project en is een initiatief van 
de Oecumenische Stichting voor 
Maatschappelijk Activerings-
werk (OSMA). OSMA is een or-
gaan van de Provinciale Raad 
van Kerken in Noord-Holland. 
In dit tweede jaar willen de OS-
MA en de medewerkers van het 
project zoveel mogelijk vrijwilli-
gersgroepen van kerken in heel 
Noord-Holland stimuleren een 
stageplek te bieden. 
 
Meer weten?
Dan kunt u contact opnemen 
met Siep Rienstra, 06-15179366 
/ s.rienstra@pkn.nl.

november is zo een warme nazo-
mer gegarandeerd!

Seizoensbloem
De nazomer is hét seizoen voor 
de hortensia met warme tinten. 
De bloemen zijn er in kleuren als 
blauw, roze, groen, donkerrood/
paars en met bijzondere kleur-
schakeringen. Tot november zijn 
de ‘warme’ hortensia’s volop ver-
krijgbaar bij bloemisten.

Verrassend
Hortensia’s hebben een lange en 
stevige steel waardoor de bloem 
makkelijk toe te passen is. Bij-
voorbeeld in een hoge, smalle 
vaas. Een natuurlijk effect krijg 
je door er een paar takjes uit de 
tuin aan toe te voegen. Wanneer 
je de stelen van hortensia’s ex-
tra kort afsnijdt, zorg je voor een 
verrassend effect. 

Minimale verzorging
Met minimale verzorging geniet 
je verrassend lang van horten-
sia’s. Snij de stelen schuin af en 
voeg een scheutje snijbloemen-
voedsel toe aan het water. Wan-
neer je de vaas niet in de volle 
zon zet, kunnen hortensia’s wel 
twee weken lang bloeien.
Meer info, tips en inspiratie op 
www.hydrangeaworld.com
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Heemstede – Wat gebeurt er 
met de boerderij Dinkelhoe-
ve aan de Herenweg? Sommige 
inwoners van Heemstede ma-
ken zich zorgen over dit boeren- 
bedrijf, ze zien geen koeien meer 
op de hoeve. Klopt helemaal 
want de koeien zijn verhuisd 
naar een schitterend nieuw on-
derkomen achter de waterzui-
veringsinstallatie, waar ze alle 
ruimte hebben.
Buiten op de weilanden tussen 

de Meerlanden, de Apenrots en 
de Ringvaart, kunnen de veertig 
koeien los lopen op 40 hectare 
weiland achter Hageveld. Bin-
nen  in de grote stal  heeft elke 
koe minimaal tien vierkante me-
ter ruimte. Een moderne stal met 
alle ruimte om te kunnen mel-
ken en de “groene” koeien zich 
thuis voelen. Zo thuis dat ze na 
het melken graag binnen gaan 
liggen om te herkauwen en als 
ze trek krijgen vanzelf weer naar 

buiten trekken. Met deze moder-
ne stal voldoet de boerderij aan 
de eisen om biologische melk te 
produceren.
Antoon Milatz is nog één van de 
twee nog werkende boeren in 
Heemstede. Sinds  tien jaar bi-
ologisch, waar dus geen kunst-
mest en chemisch- synthetische 
bestrijdingsmiddelen, bijvoor-
beeld ten behoeve het bestrijden 
van onkruid, worden gebruikt.
Daardoor zijn biologische pro-
ducten gezonder dan uit de 
gangbare landbouw. Milatz levert 
de biologische melk aan bakkerij 
Van Vessem, aan een  groeiende 
klantenkring van inwoners van 
Heemstede, die zelf verse melk 
‘tappen’ uit een melkafgifte- 
automaat op de Dinkelhoeve op 
de Herenweg 61. Campina Lim-
men, een melkfabriek gevestigd 
in een heuse stopboerderij mid-
den in het dorp Limmen, die  de 
biologische melk van inmiddels 
honderd biologische boeren ver-
werkt, haalt elke drie dagen de 
melk bij Milatz en maakt er de 
zuivelproducten van als yoghurt, 
karnemelk, kaas en vla. Op de 

Dinkelhoeve wonen nog veer-
tien kalfjes, de landbouwmachi-
nes staan er en als hobby hou-
den Antoon en Karen vier paar-
den . Ook leuk voor de kinderen. 

De familie Milatz heeft al gene-
raties boren voortgebracht op 
verschillende plaatsen in Heem-
stede. Overgrootvader boerde op 
de Blekersvaartweg, opa had een 
boerderij op de Glip en kwam 
in 1937 naar de Herenweg 61. 
Met de verhuizing van de koei-
en naar de nieuwe locatie ach-
ter Hageveld is het veel gemak-
kelijker werken. Het land is bij 
de stal, even verderop langs de 
Cruquiusweg links en rechts bij 
de brug over de Ringvaart heeft 
Milatz nog drie en drie en een 
halve hectare, allemaal gemak-
kelijk bereikbaar voor de koeien. 
Willen de koeien naar binnen, 
of naar buiten, de dames heb-
ben het nu voor het zeggen, boer 
Milatz  geeft ze de ruimte en u 
weet weer dat de boerderij de 
Dinkelhoeve springlevend is!
Ton van den Brink

Boerderij Milatz 
springlevend
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Regio - Bijzondere natuur in 
de stad Haarlem! Zondag 22 
augustus organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een excur-
sie langs boeiende stadsnatuur 
in het centrum van Haarlem. 
Op zoek naar de bijzonderhe-
den in de Bolwerken en het Ke-
naupark en verrassend groen in 
de oude binnenstad. Tijdens de-
ze rondwandeling van ongeveer 
anderhalf uur wordt de mooiste 
natuur in het centrum van Haar-
lem onder de loep genomen!

Er is in de loop van de tijd veel 
stadsnatuur verloren gegaan 
maar er is ook natuur bijgeko-
men; denk maar aan de varens 

op de kademuren van de Nieu-
we Gracht! Zijn dat Leilindes op 
de Grote Markt? Zit er nog leven 
in het Spaarne en wat zwemt er 
zoal in het Spaarne? En aan de 
drijvende natuurbakken wordt 
ook een bezoek gebracht! Kort-
om veel verrassend ´groen` in 
de oude binnenstad! Er is meer 
mooie natuur in het centrum van 
Haarlem dan je denkt!

Info
Op 22 augustus 2010 11:00 - 
12:30 uur; Plaats: Haarlem
Locatie/vertrekpunt: Vertrek 
voor de AH-supermarkt in het 
station Haarlem. Kosten: Deel-
name is gratis.

Wandelbos Groenendaal
Op donderdag 26 augustus or-
ganiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland i.s.m. de gemeente 
Heemstede een nazomerexcur-
sie ´Bessen, noten en vruchten` 
in wandelbos Groenendaal. De-
ze excursie sluit goed aan bij de 
periode van het jaar. De dagen 
worden weer korter, de nachten 
weer langer en het bos maakt 
zich op voor de herfst.

Bomen en struiken vormen 
vruchten en zaden voor het nieu-
we voorjaar. Dieren als konij-
nen en eekhoorns gebruiken de 
vruchten en zaden om de win-
ter mee door te komen. De bloei 
aan bomen en struiken is afge-
lopen en de vruchten zijn gezet. 

De veel voorkomende zomerei-
ken beginnen hun eikels te ma-
ken, de lijsterbes, sneeuwbes en 
de riebes hun eigen bessen en 
de beuk zijn alom bekende beu-
kennoten. En al deze noten en 
vruchten worden weer gegeten 
door konijnen, vossen en eek-
hoorns. Wie wil zien hoe mooi 
Groenendaal is op een prach-
tige nazomeravond moet zeker 
komen!

Info
26 augustus 2010, 18:30 - 20:00 
uur. Plaats: Heemstede. Vertrek 
om 18.30 uur bij het info-pa-
neel op de grote parkeerplaats 
bij het restaurant Groenendaal.: 
Vertrek om 18.30

Hooien in Spaarnwouderveen
Leef je uit in de natuur! Natuur-
liefhebbers die het leuk vin-
den om de handen uit de mou-
wen te steken in de natuur kun-
nen hun hart ophalen. Het IVN 
Zuid-Kennemerland organiseert 
in samenwerking met Land-
schap Noord-Holland op zater-
dag 28 augustus een werkdag 
in het Spaarnwouderveen/De 
Batterij nabij Halfweg. Een dag 
lekker buiten werken in de na-
tuur met een groep enthousias-
te mensen. 
Hier zullen de handen flink uit 
de mouwen gestoken worden. 
Deelnemers gaan hier in het 
Spaarnwouderveen/De Batte-
rij hooien en ander licht onder-
houdswerk verrichten. Regel-
matig wordt hier door de be-
heerders gemaaid en gehooid. 
Dit gebeurt om de bijzondere 
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 ver-
groten!

De Batterij is een verdedigings-

werk uit 1799 en bovenop leuk 
begroeid met meidoorns. Daar-
omheen 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 hei-
deveentje, waar planten zoals 
liggend walstro, dophei en smal-
le stekelvaren groeien.

Toch verrassend hier onder de 
rook van de voormalige suiker-
fabriek. Een waar landschapsju-
weeltje… Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om een dag in 
de natuur bezig te zijn en een bij-
drage willen leveren aan de na-
tuur zijn van harte welkom! Er-
varing is niet vereist! Het belooft 
een leuke en gezellige werkdag 
te worden. De werkdag duurt tot 
15.30 uur. Zorg zelf voor werk-
kleding, laarzen en neem je ei-
gen koffie/thee/lunch mee. Ge-
zorgd wordt voor gereedschap, 
begeleiding, werkhandschoe-

Gratis workshop gespreks- 
en luistervaardigheden
Heemstede - Sensoor Haarlem 
geeft donderdag 9 september 
een gratis workshop Gespreks- 
en Luistervaar-digheden, be-
doeld voor enthousiaste men-
sen met of zonder baan, met in-
teresse in vrijwilligerswerk, die 
hun CV willen uitbreiden.  Wat 
kunnen de deelnemers aan de-
ze workshop verwachten? Veel 
tips om gesprekken beter te la-
ten verlopen. Adviezen die van 
pas kunnen komen in sollicita-
tiegesprekken of in werksitua-
ties. Maar ook tips om beter te 
leren luisteren. Sensoor Haarlem 
biedt de workshop gratis aan, 
maar niet voor niets! We willen 
namelijk ook vertellen hoe leuk 
en zinvol het is om als vrijwilliger 
bij Sensoor aan de slag te gaan. 
Het volgen van de workshop is 
echter geheel vrijblijvend en 
verplicht tot niets! De praktijk 
wijst uit dat vrijwilligerswerk bij 
Sensoor, juist door training en 
bijscholing, bijdraagt aan per-
soonlijke ontwikkeling en de in-
stroom in het arbeidsproces ver-
gemakkelijkt. Veel werkgevers 
staan bovendien positief tegen-
over het doen van vrijwilligers-

werk. Deelnemers die de opge-
dane kennis meteen in de prak-
tijk willen brengen kunnen - als 
ze dat willen - de basistraining 
voor nieuwe vrijwilligers bij Sen-
soor Haarlem volgen, die eind 
september start.
Aanmelden voor de workshop 
kan tot maandag 6 septem-
ber via het kantoornummer van 
Sensoor Haarlem 023 – 529 19 
09, op werkdagen tussen 9.00 
en 14.00 uur, of per email naar 
haarlem@sensoor.nl. Deelne-
mers krijgen dan alle informatie 
over tijden en locatie. Meer in-
formatie is ook te vinden op de 
website www.sensoor.nl/haar-
lem.
Sensoor Haarlem is werkzaam 
in de regio’s Zuid- en Midden-
Kennemerland en Haarlemmer-
meer. De vrijwilligers van Sens-
oor Haarlem zijn dag en nacht 
bereikbaar voor mensen met 
vragen en moeilijkheden, of voor 
mensen in crisissituaties. De 
veertig medewerkers zorgen er 
samen voor dat er 7 dagen per 
week, 24 uur per dag een be-
roep op de hulpdienst kan wor-
den gedaan.

nen en een lekkere vlaai voor bij 
de koffie.

Info
28 augustus 2010 09:30 - 15:30 
uur
Plaats: Recreatiegebied Spaarn-
woude nabij Halfweg
Locatie/vertrekpunt: Verzamelen 
om 9.30 uur bij de kruising van 
de Spaarndammerdijk met de 
Oude Notweg/Batterijweg. 
Kosten: Deelname gratis!

Haarlem, Heemstede en Spaarwouderveen

Excursies IVN Zuid-Kennemerland
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Pijpenla

De tuinenwedstrijd is in volle gang (u kunt blijven insturen!) en de meest bijzondere krijgen 
een plaat(s)je op de voorpagina van de Heemsteder. Het is echter zo moeilijk kiezen! Vandaar 
deze week een extra pagina tuinfoto’s! Geniet en beaam: ook deze tuinen zijn prachtig...

tuinenSummertime

Mooie tuinen
in de buurt

Mevrouw An van Veen-Van Everdingen schrijft ons:
“Ik vind mijn tuin zelf erg mooi, temeer omdat het toch

en beetje een ‘pijpenla’ is.” 

BBQ 
In de tuin van mevrouw Hoogland (Alberdingk Thijmlaan 75) is het
zomers goed toeven. Niet in het minst omdat er gezelligheid heerst

wanneer de familie komt barbecuen!

Jaartje overgeslagen...
“Elk jaar doe ik mee met de fotowedstrijd”, vertelt mevrouw Enny

van den Berg-Korver uit de Reggelaan 24. “Vorig jaar heb ik overgeslagen
omdat mijn man toen ernstig ziek was... hij is helaas overleden, maar toen 

zag ik dat jullie weer de Tuin van de Week wedstrijd organiseren...  
Ik heb het heerlijk in deze tuin en mijn man heeft de laatste jaren

van zijn leven er ook van genoten.”

Twee keer twee
Mevrouw Koopman uit de Lindenlaan 7 en de familie Haak van

de Lindelaan 9 sturen beiden hun tuin in. Dat kan! Geniet mee van de foto’s 
die een harmonieus beeld geven van de ‘groene oorden’.

“Ieder houdt wel zijn eigen stuk bij”, aldus de buren.
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Het gebouw van Iber Lengua in Haarlem.

Plezier in leren
Open dag en avond ‘Iber Lengua’
Regio - Hoe leuk kan leren 
zijn? Dat is het thema van het 
cursusjaar bij Iber Lengua 
Taal & Cultuur in Haarlem.

Iber Lengua Taal en Cultuur BV 
opent voor u haar deuren op 
dinsdag 31 augustus en don-
derdag 2 september van 19.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag 4 
september van 13.00 tot 16.30 
uur. De dagen staan in het te-
ken van ‘Plezier in leren’. U kunt 
door middel van taalspelletjes 
en audio en visuele lestechnie-
ken zelf ervaren dat het leren 
van een nieuwe taal niet alleen 
hard werken is, maar vooral ook 
heel leuk kan zijn, zegt Manine 
Koetsier van Iber Lengua.
Daarnaast kunt u deelnemen 
aan gratis proeflessen in ver-
schillende talen, op de dinsdag- 
en donderdagavond om 20.00 
uur en op de zaterdag om 15.00 
uur. 

Tijdens de dagen kunt u bij de 
medewerkers van Iber Lengua 
terecht voor informatie over al-
le cursussen, zoals commerci-
eel gerichte avondopleidingen 
(voordien georganiseerd door 
de Kamer van Koophandel), 

conversatiecursussen voor par-
ticulieren, maar ook intensieve 
spoedopleidingen en allemaal in 
17 verschillende talen.
Voor de commerciële groepen 
praktijkgericht met aandacht 
voor zakelijke cultuurverschil-
len en met internationaal er-
kende diploma’s. De cursussen 
voor particulieren zijn gericht 
op situaties uit het dagelijks le-
ven en de vakantie en de les-

sen worden voornamelijk gevuld 
met conversatie. Er zijn cursus-
sen voor verschillende niveaus 
en alle cursussen worden ver-
zorgd door ervaren (near)native 
docenten.

Wilt u graag een gratis proef-
les volgen? Meld u dan aan voor 
vrijdag 27 augustus a.s. via 023-
5389849 of manine@iberlen-
gua.nl.

Sing-in Heemstede
zoekt aanvulling

Heemstede - Sing-in Heemstede (20 jaar) kan weer aanvulling 
gebruiken voor het nieuwe seizoen 2010 op dinsdag 7 septem-
ber. Het begint om 10.00 uur tot 11.40 uur met tussendoor een 
koffiepauze van 20 minuten. Er wordt gezongen in een zaal van 
de Stichting Welzijn Ouderen in de Lieven de Keylaan 24. Er zijn 
nu al 28 leden. Tijdens de zangsessie is de sfeer altijd ontspan-
nen en plezierig. De muzikale leiding is in handen van de Heem-
steedse entertainmentpianist, die met een geheel eigen style zijn 
uiterste best doet de zangers en zangeressen te inspireren. Het 
repertoire is groot, over de 200 liederen in het Nederlands-Ame-
rikaans/Engels en Duits (vooral klassieke voksliederen o.a. uit 
Thuringen.) Iedereen heeft een eigen map. Komt u gewoon eens 
kijken en proef de sfeer. Voor heren wordt de rode loper aange-
schaft, wie weet wat dat oplevert. De dames (die in de meerder-
heid zijn) kijken al naar u uit.

Nadere informatie kan men verkrijgen bij Loek van der Meer: 
tel.023-5284495 en Dick van Leeuwen: tel.023-5442260.

Antiek Brocante Markt 29 augustus
Heemstede - Over anderhalve week staat de 
Jan van Goyenstraat weer vol met brocante en 
antiek. Heerlijk snuffelen tussen alle mooie en 
bijzondere artikelen die worden verkocht op tal 
van kraampjes. Op zondag 29 augustus wordt 
deze jaarlijkse Antiek Brocante Markt georga-
niseerd.
Iedereen is welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Schrijf alvast in de agenda of vermeld het op de 
kalender...

Yogacursussen bij Casca
Heemstede - Bij Casca starten 
begin september verschillende 
Yoga-cursussen.
Kundalini Yoga, een inspireren-
de ervaring! Deze meest volledi-
ge vorm van yoga is een combi-
natie van yoga, meditatie en het 
zingen van mantra’s. Het houdt 
u fysiek in vorm en maakt u soe-
pel en sterk. Het brengt u in 
contact met u zelf als eenheid, u 
voelt zich compleet, leert gren-
zen kennen en uw potentieel. 
Dat geeft zelfvertrouwen!  De 
cursus Kundalini Yoga voor be-
ginners bestaat uit 12 lessen en 
start op maandag 13 september 
van 18.30 tot 20.00 uur.
 
Nieuw dit jaar zijn de Yogacur-
sussen met een thema: Kunda-
lini Yoga – Hormoon, rug/onder-
rug, schouders/nek em bekken-
bodem.
Hormoon Yoga helpt vrouwen 
al eeuwenlang bij menstrua-
tiekrampen, vruchtbaarheids-
problemen of bij kwaaltjes in 
de overgang. De ademhalings-
technieken brengen het vuur te-
rug in uw buik brengen. U voelt 
zich energierijker, jonger en het 
werkt libidoverhogend. 
Ook zijn er cursussen Kundali-
ni Yoga met als thema rug/on-
derrug, deze start vanaf 13 sep-
tember en met het thema schou-
ders/nek, start vanaf 17 januari. 
Ten slotte is er een cursus 
Kundalini Yoga – Bekkenbodem. 
De bekkenbodem is van vitaal 
belang voor de gezondheid. Als 
de bekkenbodemspieren gezond 
zijn, is hij een betrouwbare bron 
van kracht die lichaam, geest 
en ziel ondersteunt. Proble-
men zoals incontinentie, baar-
moederverzakking, prostaatver-
groting en pijn in de onderbuik 
worden voorkomen bij een ge-
zonde bekkenbodem. Met deze 
vorm van yoga leert u de kracht 
in uw bekken te ontwikkelen en 
u zorgt voor uw gezondheid en 
een algemeen welzijn. 

De 12 lessen zijn vanaf maan-
dag 13 september van 10.15 tot 
11.30 uur. 
Alle cursussen Kundalini Yoga 
worden gegeven door docente 
Alena Zastrow.

Bij de cursus Hatha Yoga – alle 
niveaus doen deelnemers een-
voudige oefeningen op het ritme 
van de adem. Er is veel aandacht 
voor het leren ontspannen. Uw 
lichaam wordt soepeler en ge-
zonder en u ervaart meer har-
monie in uzelf, waardoor span-
ningen en slaapproblemen kun-
nen afnemen. Yoga is niet pres-
tatiegericht, maar een middel 
om jezelf te begrijpen en het li-
chaam te aanvaarden zoals het 
is. Er zijn 28 lessen door Maria 
van Velzen op donderdagmid-
dag in de Princehof, Glipperweg 
57, en 12 lessen door Tootje Klin-
kenberg op maandagmorgen in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. 

Een meer actieve, klassieke vorm 
van Hatha Yoga wordt beoefend 
in de cursus Actieve Hatha Yoga, 
met vooral lichaamshoudingen 
met de juiste ademhaling, zo no-
dig met hulpmiddelen. Docente 
Gonda Dharmaperwira laat ie-
der op zijn eigen niveau zijn ei-
gen grenzen kennen door inten-
sieve oefeningen met grote pre-
cisie. Actieve Hatha Yoga start 
op maandag 13 september van 
20.15 tot 21.15 uur.

Voor de Yoga cursussen is het 
prettig om makkelijk zittende 
kleding, een fles water en 2 de-
kentjes mee te nemen.

Er is uitgebreide informatie ver-
krijgbaar bij Casca. Informatie 
opvragen en aanmelden kan al 
in de zomervakantie van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-12.00 
uur: telefoon 023-548 38 28 kies 
1 of: www.casca.nl.
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Zuid-Amerikaans tuingevoel

De tuinenwedstrijd is in volle gang (u kunt blijven insturen!) en de meest bijzondere krijgen 
een plaat(s)je op de voorpagina van de Heemsteder. Het is echter zo moeilijk kiezen! Vandaar 
deze week een extra pagina tuinfoto’s! Geniet en beaam: ook deze tuinen zijn prachtig...

tuinenSummertime

Mooie tuinen
in de buurt

Heemstede – Emilia Deetman stuurt ons deze bijzondere foto’s
van een tuin vol decoratie en kleur. Zuid-Amerikaanse cultuur

in Noord-Holland! Een publicatie waard...

Vrolijke vlonder
Heemstede – De tuin van de familie Diependaal grenst lekker aan het
water! U ziet hier de vlonder die is voorzien van vrolijke bloembakken.

Het adres is Prinsenlaan 20, “waar wij veel plezier hebben van dit unieke 
plekje achter ons huis”, aldus de Diependaals.

Het Druivendak
Heemstede - “Drie jaar geleden hebben wij onze achtertuin opnieuw inge-
richt, maar wel met behoud van onze druif. Het plekje met het bankje en 

mijn druivendak is mijn favoriete plekje in de tuin. In het voorjaar, wanneer 
de druif nog kaal is, kan ik lekker in het zonnetje zitten en in de zomer in 

de schaduw. In het najaar is het wel even hard werken, want als de druiven 
rijp zijn kunnen we er niet tegen op eten, dan maak ik er sap van. 

De druiven zijn nu nog groen, maar worden uiteindelijk blauw”, vertelt 
Henny van Haasteren uit de Troelstralaan 46 te Heemstede.

Er gaat niets boven
een tuin vol groen en kleur

Heemstede – Aan de Linge 64 bevindt zich de tuin van het echtpaar Piek.
Ze sturen deze prachtige foto in. “Hierbij een foto van ons tuintje.

Mijn vrouw en ik zijn bijna 80 en genieten nog dagelijks op de fiets van
onze prachtige omgeving. Maar we vinden het dan ook heerlijk om

in ons tuintje weer lekker bij te komen. 
Met lede ogen zien we aan, dat steeds meer tuinen wordenbetegeld,

want zeg nu zelf: wat gaat er boven een tuin vol groen en kleur. Zo’n tuin is 
ook een paradijs voor vogels: spechten, vlaamse gaaien, lijsters, mussen, 
spreeuwen, mezen, noem maar op. Die hebben op tegels niets te zoeken. 

Veel onderhoud? valt mee hoor als je het maar bijhoudt.”
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Catamaran zeilspektakel Zandvoort

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. Geme-
ten langs een rechte lijn, bijna 
50 kilometer. De 2-daagse van 
Zandvoort is voor zowel de Ho-
bie-16 als de Formule-18 een of-
fi cieel klasse evenement. Dat is 
tevens de reden dat vele top ca-
tamaranzeilers van Nederland 
naar Zandvoort zullen afreizen 
om deze wedstrijden te zeilen.  

Omdat het hier een wedstrijd 
over lange afstand betreft, waar-
bij de zeilers ook nog een keer 5 
kilometer uit de kust varen, wordt 
er veel aandacht besteed aan de 
veiligheid. De race wordt daar-
om begeleid door de KNRM van 
Katwijk en Zandvoort en door de 
verschillende Reddingsbrigades 
van Bloemendaal, Noordwijk en 
Zandvoort. 

Zaterdag 21 augustus zal de 
NAM-REM Race gevaren wor-
den. De start zal plaatsvinden 

Regio - Zaterdag 21 augustus klinkt het startschot voor de 
ongeveer 50 kilometer lange race voor catamaranzeilers: de 
NAM-REM Race. Het historische Rondje REM bestaat al een 
paar jaar niet meer, want er is simpelweg geen REM-eiland 
meer. Nu varen catamaranzeilers jaarlijks rond de NAM 22-
boei voor Katwijk. Ook diverse zeilers uit Heemstede nemen 
deel.

voor het Holland Casino Zand-
voort omstreeks 12:00 uur. 

Zondag 22 augustus zullen er 
voor de Zandvoortse kust korte 
baan wedstrijden in verschillen-
de klassen worden gevaren. 
Op zondag zal er gestart worden 
om ca. 11:00 uur voor de Wa-
tersport Vereniging Zandvoort 
(zuidkant Boulevard Paulusloot).
 
Deelnemers kunnen zich via een 
voorinschrijving op internet aan-
melden via http://www.namrem-
race.web-log.nl of op de dag zelf. 
Echter bij voorinschrijving via in-
ternet ligt hun inschrijving bij 
aankomst klaar en ontvangen de 
deelnemers een gratis t-shirt. 
Innfo: zie http://www.wvzand-
voort.nl of http://www.namrem-
race.web-log.nl 

Ontdek de Haarlemse sport 
op de SportFair

Regio - Een clinic volgen van top judoka Henk Grol, ken-
nis maken met de verenigingen uit Haarlem e.o. of shoppen 
naar de nieuwste sportartikelen op de sportbeurs. Op 29 
augustus vindt er op de IJsbaan en het Kennemer Sportcen-
ter  in Haarlem een uniek en vooral divers sportevenement 
plaats waar dit allemaal kan: de SportFair Haarlem. 

De Sportfair biedt sportverenigingen een leuke en laagdrempe-
lig manier  om kinderen, jongeren, volwassen, ouderen en  men-
sen met een beperking  zelf te laten ervaren hoe leuk een sport 
is.  Sportverenigingen uit de omgeving Haarlem presenteren zich 
door middel van demonstraties en clinics. U kunt dus sporten 
zien, maar er ook zelf aan deelnemen. Er zullen topsporters aan-
wezig zijn zoals judoka Henk Grol, oud-hockeyer Floris Jan Bo-
velander en basketbalheld Mike Nahar. Zij geven clinics, inter-
views en u kunt zelfs een Meet & Greet winnen. En een leuke bij-
komstigheid: de toegang is gratis.

Sportbeurs
Naast actief meedoen kunt u ook de sportbeurs bezoeken. Sport-
gerelateerde bedrijven, fi tnesscentra, fysiotherapeuten en sport-
verenigingen zijn daar aanwezig om hun product te promoten. 
Hier kunt u onder andere informatie krijgen over sport, gezond-
heid en zorg.

Kennis maken met sport
De SportFair is een dag in Haarlem waar sport in verschillende 
vormen centraal staat. Het is een sportpromotiedag waar inwo-
ners van alle leeftijden op een aantrekkelijke wijze kennis kunnen 
maken met verschillende sporten die in de directe omgeving wor-
den aangeboden. 

Wilt u een standplaats op de sportbeurs of bent u enthousiast om 
uw sport te promoten deze dag? Neem dan contact op met info@
sportfair.nl of bel 023-5410330.
Kijk  voor meer informatie op www.sportfair.nl.

Sportfair is een initiatief van Bovelander & Bovelander,  Sense en 
Sportservice Noord-Holland. 

Damast-
wandeling door 
‘weverskwartier’
Regio - Naar aanleiding van 
de tentoonstelling over Da-
mast, het witte goud van Haar-
lem in het Historisch Muse-
um Haarlem wandelt Hans van 
Roode van het Gilde Haarlem 
door de Vijfhoek, het voorma-
lige weverskwartier. De gids zal 
u uitgebreid vertellen over da-
mast en waarom Haarlem daar 
in de 17de eeuw zo beroemd 
om is geweest. Aansluitend 
wordt een bezoek gebracht 
aan de tentoonstelling. 

De wandeling start op zater-
dag 21 augustus om 14.00 uur 
op het plein van de Bibliotheek 
aan de Gasthuisstraat. Kos-
ten 6 euro, met Museumkaart 
4 euro. Aanmelden via e-mail: 
gildewandelingen@gmail.com 
of 06-16410803.

Black Lights tijdens 
Haarlem Night Skate

De negende Haarlem Night 
Skate vertrekt zoals gebruike-
lijk vanaf de ijsbaan in Haar-
lem (IJsbaanlaan 2, gratis parke-
ren). Het Aprés Skeelercafé van 
Maarten Dam, het restaurant 
langs de ijsbaan, is vanaf 19h30 
geopend. Vanaf 19h30 kan men 
ook verzamelen binnen in het 
restaurant of langs het fi ets-
pad voor de ingang van de ijs-
baan. Vertrek om 20h00. De ijs-
baan is naast de auto ook goed 
met het openbaar vervoer te be-
reiken. Station Haarlem-Bloe-
mendaal ligt op slechts 2 skee-
lometers. Inschrijven is niet no-
dig, zorg gewoon dat je om 20.00 
uur bij de start aanwezig bent, 
deelname is gratis. De route is 
22 km en heeft zoals gebruike-
lijk een pauzeplaats halverwege, 
deze editie bij de Molenplas. Tij-
dens de pauze is ook water en 
sportdrank te koop. Wij zijn rond 
22h00 weer terug bij onze ver-
trekplaats. 
Als het regent of het wegdek 
nat is, gaat de tocht niet door. 

Via www.haarlemnightskate.
nl worden de laatste weersont-
wikkelingen en het al of niet
doorgaan van de tocht bekend 
gemaakt. Ondanks het niet al 
te hoge tempo is de Haarlem 
Night Skate bedoeld voor ge-
vorderde skaters. Deelnemers 
moeten goed kunnen sturen en
remmen en kunnen omgaan 
met slecht wegdek, bruggen en
klinkers. Elke deelnemer wordt 
dringend geadviseerd verlich-
ting en voldoende bescherming 
te dragen tijdens de tocht: knie, 
pols- en elleboogbeschermers 
en een helm. De tochten wor-
den georganiseerd in samen-
werking met de gemeente Haar-
lem, Sport Support Haarlem en 
politie Kennemerland. Samen 
met de vrijwillige gecertifi ceerde 
verkeersregelaars van de Haar-
lem Night Skate wordt gezorgd 
dat het peloton veilig de route 
kan skaten. 
Kijk voor meer informatie, data, 
foto’s en routes op www.haar-
lemnightskate.nl

Regio – Woensdag 25 augustus start de negende editie van 
de Haarlem Night Skate. De zomer gaat langzaam voorbij. De 
avonden worden alweer korter. Het thema voor de negende 
editie is Black Light met vooral de nadruk op light! Alle licht-
vormen zijn toegestaan schemerlampen, ledlampjes, schijn-
werpers en mijnwerkerslampen of andere lichtgevende of
refl ecterende voorwerpen. Vanuit DJ Duck klinken opzwepen-
de beats & sounds als ‘light my fi re’, Schijn een lichtje op mij, 
etc. Omstreeks 21h00 begint de schemering dus na de pau-
ze worden de meegebrachte lichtjes aangezet. We skaten dan 
door Haarlem als één lichtgevend rollend peloton. Deze rou-
te gaat door Schalkwijk naar de Molenplas. Bij de Molen-
plas is de pauzeplaats. Vervolgens skaten we door Haarlem 
West weer terug naar de IJsbaan. Na deze woensdag starten 
de voorbereidingen voor de laatste Haarlem Night Skate van 
dit jaar; de traditionele Haarlem WHITE Skate op zaterdag 11 
september die wordt afgesloten met een spetterend feest. 

Nog even 
zomer vieren 
in de duinen
Regio - Vrijdag 20 augustus van 
21.30 tot 22.30 uur kun je vleer-
muizen kijken op Duinvliet te-
genover landgoed Elswout. Dit is 
een excursie voor kinderen vanaf 
8 jaar (ouders mogen mee!)
Op zoek naar vleermuizen op 
Duinvliet, tegenover landgoed 
Elswout, als de zon net onder 
gaat. Alleen voor kinderen vanaf 
8 jaar (en ouders) die niet bang 
zijn voor het donker! De gids ver-
telt over de verschillende vleer-
muizen die er wonen. Daarna 

gaat u met batdetectors vleer-
muizen opsporen; spannend! 
Doe stevige schoenen aan. Ver-
zamelen bij het informatiepaneel 
op parkeerplaats Elswout. Kos-
ten zijn 2,50 euro voor volwasse-

nen en 1,50 euro voor kinderen/ 
65+. Neem vooral gepast geld 
mee. Aanmelden is verplicht via 
www.npzk.nl of bij Bezoekers-
centrum De Zandwaaier via 023-
5411123 (niet op ma).
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Zango - tango door muziek 
met zang verbonden
Regio - Van 7 tot 12 septem-
ber vindt de première plaats 
van het jaarlijks terugkeren-
de festival Zango. De Gro-
te Markt in Haarlem zal zin-
deren van muziek, tango en 
zang. De stad in het teken 
van een uniek en inspirerend 
evenement,  in de bijzondere 
ambiance van de Belgische 
Spiegeltent Romantiek. Zan-
go verbindt cultureel uiteen-
lopende werelden en geeft 
invulling aan de status van de 
tango – een door de UNES-
CO tot cultureel werelderf-
goed verklaarde dans.

Zango gaat Haarlem op de tan-
gokaart zetten. Zowel nationaal 
als internationaal. Deze ambitie 
is werkelijkheid met de komst 
van het dagelijks optredende 

Franse tangoduo Vallejo & Hen-
ry. In hun kielzog neemt het duo 
een schare Franse tangolief-
hebbers mee. De opening van 
het festival wordt verzorgd door 
bandoneonspeler Carel Kraay-
enhof. Met zijn Sexteto Cany-
engue heeft hij wereldfaam ge-
maakt door het spelen van de 
tango Adios Noniño tijdens het 
huwelijk van Willem Alexander 
met Maxima.

Kruisbestuiving
Haarlem is bekend als koorstad 
– er zijn meer dan tweehonderd 
koren actief. De tangogemeen-
schap is er klein – zo’n 150 dan-
sers. Door deze twee werelden 
met elkaar te verbinden, krijgen 
koren impulsen voor nieuw re-
pertoire, en kan de tango reke-
nen op nieuwe aanwas. Het pro-

gramma is zo opgebouwd dat 
er kruisbestuiving plaatsvindt 
tussen professionals en ama-
teurs. Door het aanbieden van 
een serie workshops van zowel 
dans als zang, kan iedereen le-
ren wat het dansen van de tan-
go met hem of haar doet. En dat 
zingen niet alleen is weggelegd 
voor nachtegalen. De drempel 
is laag want dagelijks is de toe-
gang gratis tussen 17.00 uur en 
20.00 uur. Met muziek, dans en 
een gratis proefles. 

Initiatiefnemer is de Haarlem-
se organisator en dirigent van 
projectkoor Vivre Paul Verstee-
ve. De gemeente Haarlem heeft 
het festival financieel onder-
steund en de mooiste plek van 
de stad, de Grote Markt om niet 
ter beschikking gesteld. Met Ci-
ty Marketing Haarlem wordt ge-
werkt aan de promotie van het 
festival. Hoofdsponsor zijn Wijn-
groothandel Vinites, Grand Café 
Brinkman en Vedett bier. 

Expressionisme in de 
schilderkunst

Heemstede - Het expressi-
onisme is een van de belang-
rijkste bewegingen geweest in 
de kunst van de vorige eeuw. 
Schilders ontdekten de expres-
sieve kracht van kleur en lijn. 
Zij baarden destijds veel op-
zien door hun gewaagd kleur-
gebruik en het loslaten van de 
regels van het perspectief. 
De expressionistische kunste-
naars zetten zich aan het begin 
van de twintigste eeuw af te-
gen de ‘oppervlakkigheid’ van 
het impressionisme. Zij gaven 
hun kunst een nieuwe inhoud 
door hun hartstochtelijke ge-
voelens en fantasie te verbeel-
den. 
In deze overzichtscursus zullen 
achtereenvolgens de volgende 
stromingen de revue passeren:
fauvisme in Frankrijk met Ma-
tisse als de belangrijkste verte-
genwoordiger; Duits expressio-
nisme, o.a. Kandinsky en Kirch-
ner; expressionisme in Neder-
land: de Ploeg in Groningen en 
de Bergense school. 
Na de tweede wereldoorlog 
volgt docente Liselot de Jong 
het ontstaan van Cobra en 
het abstract expressionisme in 
Europa en Amerika. Haar nieu-

we cursus Expressionisme in 
de schilderkunst van de 20ste 
eeuw wordt gegeven bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en start op maan-
dag 13 september van 10.00 tot 
11.45 uur. Deze cursus bestaat 
uit 5 lessen. U kunt zich nu al 
opgeven. Dat kan telefonisch: 
023-548 38 28-1 of via de web-
site www.casca.nl. 

Bij Casca zijn allerlei cursus-
sen Kunstgeschiedenis en Li-
teratuur die starten vanaf be-
gin september en oktober. 
Nieuw zijn bijvoorbeeld Vroe-
ge Vlaamse schilderkunst – 
van Van Eyck tot Breughel, On-
der de rook van de Vesuvius, 
de Romeinen van Nederland, 
Schilders van wereldformaat, 
Musica è cultura di a Corsica 
(Muziek en cultuur van Cor-
sica) en James Joyce’s Dubli-
ners. Over al deze cursussen 
is een aparte informatiefolder 
verkrijgbaar, u kunt deze tele-
fonisch aanvragen via boven-
staand telefoonnummer. Proef 
eens aan iets nieuws en start 
in het nieuwe seizoen met een 
cursus Kunstgeschiedenis of 
Literatuur! 

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede.
We zijn bereikbaar van dins-
dag t/m donderdag tussen 9.00-
12.00 uur: 023 – 5483824. Op 
onze website www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer leuke vacatures vin-
den!

Vrijwilliger voor internationale
Kinderorganisatie
Voor een organisatie die zich in-
zet voor het verbeteren van het 
leven van kinderen in ontwikke-
lingslanden zoeken wij enthou-
siaste vrijwilligers voor diverse 
functies. 
De verschillende taken zijn o.a. 
presentaties geven op scholen 
of bedrijven, ophalen van goede-
ren die aangeboden worden, het 

verspreiden van folders, houden 
van collectes zowel huis-aan-
huis als bij evenementen.

Vrijwilliger Zorgboerderij
Ben je gek op dieren en kun je 
goed met kinderen en jongeren 
omgaan met een beperking dan 
is dit echt wat voor jou! Voor een 
zorgboerderij zijn wij voor de za-
terdag op zoek naar een vrijwilli-
ger die met de kinderen en jon-
geren allerlei activiteiten onder-
neemt. Het gaat vooral om het 
geven van individuele aandacht 
zoals samen de dieren verzor-
gen, fietsen en wandelen. 

Biljart vrijwilliger
Biljart u ook zo graag? De bewo-
ners van een verpleeghuis ook! 
Heeft u tussendoor nog wat tijd 
over voor een gezellig potje bil-
jarten samen met de bewoners 
aan de nieuwe biljarttafels, dan 
komen wij graag met u in con-
tact.

Zangworkshop English Traditional Folksongs
Regio - Op zaterdagmiddag 4 
september van 12.00 tot 15.00 
uur geeft Jo Freya een workshop 
English Traditional Folksongs in 
Haarlem centrum. Locatie is het 
Rosenstock Huessy Huis, Hage-
straat 10. Zangeres en rietblazer 
Jo Freya is een begrip in de En-
gelse folkwereld. Zij treedt re-
gelmatig op met de Nederland-
se band Maalstroom. 
Jo Freya geeft voor de 3e keer 
een workshop meerstemmi-
ge zang in Haarlem. De songs 
worden hoofdzakelijk op ’t ge-
hoor aangeleerd, een deel van 
de muziek is uitgeschreven. De 
nadruk ligt op plezier in het zin-
gen!  Kosten: 12,50 euro. Info 
& aanmelding: michel@maal-
stroom.net 

Spaarne Ziekenhuis lanceert 
nieuwe website
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis 
heeft de website www.spaar-
neziekenhuis.nl compleet ver-
nieuwd. Alle informatie die van 
belang is voor patiënten, bezoe-
kers, werkzoekenden en verwij-
zers is nu beter toegankelijk en 
makkelijk vindbaar. Nieuw op de 
website is uitgebreide informatie 
over alles wat met borstkanker 
te maken heeft. Daarnaast is het 
nu mogelijk om een e-mailkaart 
aan een patiënt te sturen. 

Het is mogelijk om de folders 
van het ziekenhuis digitaal in te 
zien, of om te zoeken op afde-
ling of specialisme. Tevens zijn 
er ervaringsverhalen te vinden 
van patiënten en medewerkers. 
Zij laten in woord en beeld zien 
wat het Spaarne Ziekenhuis bij-
zonder maakt. 

Mammapoli
De website biedt uitgebreide 
informatie over borstkanker. Van 

de diagnosestelling, behande-
ling, tot tips over inspanning en 
ontspanning na de behandeling. 

Specialisten van het Spaarne 
Ziekenhuis geven door middel 
van filmpjes een toelichting. Zo 
kunnen patiënten zich optimaal 
voorbereiden op de behande-
ling. Daarnaast biedt de site hen 
ondersteuning bij het maken van 
soms moeilijke keuzes. 

De toekomst
Een website is een dynamisch 
middel en eigenlijk ook nooit 
klaar. In de toekomst zal steeds 
informatie worden toegevoegd 
en wordt de website steeds ver-
beterd.
Zo wordt de mogelijkheid om 
digitaal een afspraak te ma-
ken uitgebreid. Waarschijn-
lijk kunnen patiënten van-
af 2011 ook (delen van) hun 
eigen patiëntendossier inzien via 
de website.

Inloopuur coeliakie
Regio - De Nederlandse Coe-
liakie Vereniging (NCV) ver-
zorgt op ieder 1e woensdag van 
de maand een inloopuur in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. 
Op woensdag 1 september zijn 
tussen 13.00 en 14.30 uur twee 
leden van de vereniging aanwe-
zig om iedereen, die meer wil 
weten over hoe om te gaan met 
het glutenvrij eten en drinken en 

andere praktische zaken die met 
coeliakie te maken hebben, per-
soonlijk te woord te staan. Zij 
zijn voor u bereikbaar bij patiën-
tenvoorlichting van het Spaar-
ne Ziekenhuis in de centrale hal 
locatie Hoofddorp. Voor nadere 
informatie kunt u contact opne-
men met patiëntenvoorlichting 
van het Spaarne Ziekenhuis. Tel. 
(023) 890 83 60

Pizzabezorger 
gewond

Regio – Een 19-jarige 
Haarlemmer raakte zon-
dag 15 augustus omstreeks 
19.00 uur gewond aan zijn 
been toen hij op de Leidse-
vaart werd aangereden. Het 
slachtoffer had net een piz-
za bezorgd en schoot met 
zijn bromfiets vanaf het 
trottoir tussen twee auto’s 
de weg weer op.

Een 26-jarige Haarlemse 
automobiliste kon niet meer 
uitwijken, met de aanrijding 
als gevolg. Het slachtoffer is 
door ambulancepersoneel 
met beenletsel naar een 
ziekenhuis vervoerd.
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Kon. HFC te sterk voor Ajax
Regio - Onder uitmuntende 
omstandigheden, lekker zon-
netje en niet te warm, werkte 
HFC een oefenwedstrijd tegen 
het keurteam van de Ajax zater-
dagafdeling.
Ajax toonde bij vlagen dat het 
qua techniek en handelings-
snelheid iets meer in huis had 
dan HFC. HFC stelde daar een 
grote dosis werklust tegenover, 
zodat de wedstrijd gelijk op-
ging. Wouter Haarmans speelde 
een prima partij op de rechter-
vleugel en de ruim honderd toe-
schouwers vroegen zich af waar 
deze speler toch vandaan kwam. 
Wouter bleek al één seizoen in 
het tweede te hebben gespeeld, 
maar om de een of andere reden 
nog geen vaste waarde was voor 
het eerste. 
Fabian Munsterman kopte, na 
12 minuten, de bal snoeihard 
richting het Ajax doel. De voor-
zet van Rutger De Vries was ook 
precies op maat. Niet veel later 
was het weer Munsterman die 
de Ajax keeper in de problemen 
bracht met een hard schot. Ook 
Ajax zocht het doel van HFC en 
speelde de bal snel rond. Net als 
hun clubgenoten uit de eredivi-
sie probeerden zij de bal slechts 
een maal te raken en zo snel-
heid in het spel te brengen. De 
HFC verdediging stond echter 

goed opgesteld en met Hernan 
Noorman en Carlos Opoku in 
het centrum viel er daar weinig 
te verdienen voor Ajax.
Rond de dertigste minuut kreeg 
Ajax een vrije trap op ongeveer 
25 meter van het doel. De uitste-
kend spelende Sergio Cameron 
van Ajax ramde de bal keihard 
in de kruising 0-1. Doelman 
Van Rossum, die net een stapje 
maakte, zag de bal wel van links 
naar recht en op en neer gaan 
maar kon niets meer uitrichten. 
Het leek wel een zwabberende 
WK bal of was het de perfecte 
traptechniek van Cameron.
HFC kende dit kunstje ook en 
niet veel later belandde een 
schitterende vrije trap van Tim 
Kuyt op een vrijwel identieke 
wijze achter de Ajax doelman 
1-1.
Na de rust werd er door de bei-
de trainers veel gewisseld. In het 
HFC doel verscheen Paul Melt-
zer. Zijn eerste actie bestond uit 
het heel ver uit zijn doel komen 
richting zijlijn. De rechterspits 
van Ajax profiteerde, speelde 
Meltzer uit en schoot op het le-
ge doel. Met een uiterste in-
spanning redde Lindenhovius 
nog net op de doellijn.
Kort daarna passeerde Haar-
mans zijn tegenstander en le-
verde een puike voorzet af op 

spits Bianco Carolina die vervol-
gens de Ajax keeper kansloos 
liet 2-1.
HFC ging steeds beter voet-
ballen en bleef ondanks de ve-
le wissels het zelfde spel spe-
len. Ajax zakte steeds verder in. 
Na een diepe bal vanuit het Ajax 
middenveld kon Hernan Noor-
man nog maar juist de bal weg 
koppen voordat de Ajax spits 
gevaarlijk werd. Hij deed dit 
richting zijn eigen doel. Meltzer 
stond te ver voor zijn goal en de 
bal belandde over hem heen in 
het doel 2-2.
HFC bleef goed voetballen en 
de fanatiek spelende Kuyt drong 
diep door in het strafschopge-
bied van Ajax maar vlak voor 
hij kon uithalen werd hij ge-
haakt. De door scheidsrechter 
Koen van den Heuvel toegeken-
de strafschop werd door Car-
los Opoku benut,3-2. Met deze 
eindstand kon HFC best tevre-
den zijn, zeker gezien het ver-
toonde spel. De verwachtingen 
voor het komende competitie-
seizoen zijn dan ook positief.
De eerste echte krachtmeting 
volgt op zondag 22 augustus in 
een thuiswedstrijd tegen het uit 
Noordwijk afkomstige SJC. Een 
team uit de zondag eerste klas-
se. 
Eric van Westerloo

Honkbal
RCH en DSS delen de 
punten opnieuw
Heemstede - Eerder dit sei-
zoen hielden de beide streekge-
noten elkaar al in evenwicht en 
dat deden ze dit weekend op-
nieuw, ook al was dat voor RCH-
Pinguïns een dubbeltje op zijn 
kant. DSS schoot weinig op met 
de puntendeling, want de ach-
terstand op de 2e plaats van de 
Heemstedenaren blijft daardoor 
3 punten. En RCH miste de kans 
om de marge met UVV, dat één 
maal verloor van PSV, tot 5 pun-
ten terug te brengen. De kaar-
ten in de Overgangsklasse lijken 
geschud.

Ook dit weekend stond er geen 
rechtstreeks duel tussen de bei-
de Australische pitchers op het 
programma. Vrijdagavond bij 
DSS gooide Lachlan Eldridge, 
zondag in Heemstede was 
Chris Mowday te bewonderen. 
Lachlan had weinig te duch-
ten van zijn tegenstanders aan 
slag, kreeg zijn 1e honkslag pas 
in de 6e inning te verwerken en 
zag zijn eigen slagploeg de wed-
strijd al in de 1e 2 innings beslis-
sen. Marcel Timmer had op de 
Heemsteedse heuvel een zwak-
ke start, zag in de openingsslag-
beurt 5 honkslagen langs vlie-
gen, met 3 runs als resultaat. Na 
4 wijd en een 2- honkslag werd 
het in de 2e Haarlemse slag-
beurt 4-0 en leek een afstraf-
fing voor de Racing in de maak. 
Maar Marcel Timmer herstel-
de zich goed en ook zijn vervan-
ger in de 7e inning, Alex Plakke, 
hield de thuisplaat schoon. Even 
gloorde er nog hoop voor RCH 
toen Ricky Daal na een honk-
slag door Mick van Vliet in de 7e 
Heemsteedse slagbeurt met een 
double binnengeslagen werd. 
Een inning later scoorde Alex 

Santucci op een infield hit en 
een honkslag van Kevin Gerard 
zelfs een 2e run, maar op de uit-
eindelijke 4-2 overwinning van 
DSS viel niets aan te merken. 

Zondag in Heemstede waren de 
rollen omgedraaid. In de ope-
ningsslagbeurt was het direct 
Toni Wilffert, die na een honk-
slag op een hit van Ricky Daal 
kon scoren en in de 3e inning 
leek de wedstrijd beslist te wor-
den. De hele line-up van RCH 
kwam aan slag, produceerde op 
het werpen van Rick Pluijmers 5 
honkslagen, waarop mede door 
2 veldfouten 4 x gescoord werd. 
In de 4 daarop volgende innings 
gebeurde niets beslissends op 
de honken, ook al omdat DSS in 
de persoon van Huub van Veen 
een betrouwbare reliever bleek 
te hebben. De wedstrijd leek 
als een nachtkaars uit te gaan, 
maar toen gebeurde er iets wat 
de Heemsteedse supporters dit 
seizoen nog niet eerder had-
den meegemaakt : Chris Mow-
day kreeg ze in de 8e inning aan 
alle kanten om de oren. Na 5 
honkslagen op rij en een veld-
fout stond het plotseling nog 
maar 5-4 en werd in de 9e in-
ning Alex Plakke naar de heuvel 
gedirigeerd. Bij 1 man uit waren 
de honken vol gelopen en was 
het wachten op de genadeklap. 
Maar na een vang 6 was het 
toch Plakke zelf die met 3 slag 
de overwinning veilig stelde en 
daarmee ook de 2e plaats op de 
ranglijst:
1. UVV18-28  
2. RCH 18-21 
3. DSS 18-18
4. PSV18-16
5. TTT18-14
6. Hawks 18-11

VEW begint competitie met handicap
Heemstede - Het zal voor de 
technische staf van VEW de no-
dige problemen opleveren om 
de beide selectie elftallen op 
sterkte te krijgen. Blessures en 
vakanties zijn hier de oorzaak 
van. Op de blessure lijst staan 
o.a. de gebroeders Dekker met 
een liesblessure en een in Zuid 
Afrika opgelopen bacterie, Ri-
chard Kloos na een ongeval en 
Jeroen Tjepkema.
Hier tegenover staat de terug-
keer van een paar zeer lange 
revalidatie. Maarten van Dam en 
Robin Philippo zijn een jaar uit 

de roulatie geweest en Maar-
ten Veenhof is weer voorzichtig 
begonnen met de training. Het 
duurt zeker nog 4- 6 weken voor 
Veenhof het weer gaat probe-
ren. Nog een voordeel voor trai-
ner van der Veldt is de terugkeer 
van Bo van Ieperen uit Uruzgan.
In de begeleiding van de selectie 
elftallen is een kleine wijziging 
opgetreden. Bij VEW-1 zijn Alex 
Nieuwenhuijs (elftalleider) en 
Theo Blokker (ass. scheidsrech-
ter) gebleven. Bij VEW-2 is Pe-
ter Klaver na heel veel dienstja-
ren gestopt als leider. Hij wordt 

opgevolgd door Arjan Klaver die 
door de vele blessures niet meer 
voetbalt. Samen met Henk Pij-
pers neem hij VEW-2 onder zijn 
hoede.

Het programma voor de
diverse bekertoernooien:
Dinsdag 17 aug.
Youngboys(zat)- VEW 19.00 
uur?
Zaterdag 21 aug. KNVB beker:
VEW-2 – Haagse Hout 14.30 
uur
VEW-1- Olymlia Haarlem(zo)  
17.00 uur

Helaas de rups is niet 
van de Atalanta, zoals uit 
bijgaande foto (van Wi-
kipedia) blijkt. De haar-
tjes van deze rups zijn borstelvormig en die had de afgebeel-
de goudkleurige rups (Heemsteder van 2 weken geleden) zeker 
niet. Ik dacht zelf aan het Groot Koolwitje, doch ook deze is het 
helaas niet. Als mevrouw Ex (inzendster van de foto) een com-
puter heeft kan zij het via www.vlindernet.nl opvragen als ze haar 
foto instuurt, daar zitten de experts die haar zeker verder kun-
nen helpen.
Ibo Tamminga, Heemstede

Nu ik voor de tweede keer in de krant van 11 aug. een foto van de 
zelfde rups zie voel ik me genoodzaakt te reageren.
Het betreft hoogstwaarschijnlijk een rups van de Kleine Ha-
geheld (Lasiocampa trifolii). Deze rupsen komen op bepaal-
de plaatsen veel voor in de Amsterdamse waterleidingduinen. 
De vlinder is hoofdzakelijk bruin met op de voorvleugels een klein 
wit vlekje. De spanwijdte is ongeveer 55 mm.
Hans Planting

Rups toch
geen Atalanta

INGEZONDEN



Manpadslaan (Manpadslaan 
6 te Heemstede).
Inlichtingen : Mik van der Bor  
(tel. 023-5282651)

• Kofferbakmarkt in Voge-
lenzang op het parkeerterrein 
van tuincentrum Bos aan de 
Vogelenzangseweg 49. 9.30-
16 uur.

Zondag 29 augustus
• Antiek Brocante Markt in 
de Jan van Goyenstraat.
Van 11.00 tot 16.00 uur kunt 
u snuffelen naar antiek en 
brocante op tal van kraamp-
jes.

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expositie. 
Het project 30 meter Haar-
lem als Landschap is uit het 
laatste boek Haarlems Land-
schap, met teksten van Wim 
Vogel en Sieto Flink.
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
toegang is gratis. 
Info: www.sbhaarlem.nl 

Tot eind augustus
• Op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude is 
een nieuwe fototentoon-
stelling te zien. Met twaalf 
prachtige foto’s wordt een 
beeld gegeven van Spaarn-
woude en de activiteiten die je 
er kunt doen. Genieweg 50 in 
Velsen-Zuid (recreatieschap 
Spaarnwoude). 

Woensdag 1 September
t/m donderdag 14 oktober
• Schilderijen met gedich-
ten van Marth Lubben in 
de Bibliotheek Haarlem-
Noord, Planetenlaan 170 te 
Haarlem. Meer informatie op 
de website van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken www.
sbhaarlem.nl. Gratis toegan-
kelijk.  

Dinsdag 7 t/m
zondag 12 september 
• Festival Zango op De Grote 
Markt in Haarlem. De opening 
van het festival wordt verzorgd 
door bandoneonspeler Carel 
Kraayenhof. Ook workshops 
van zowel dans als zang. 17.00 
tot 20.00 uur. Gratis toegang.

Zaterdag 11 september
• Festival Duycker Buy-
ten op het Raadhuisplein in 
Hoofddorp. Met o.a. Alpha-
beat, C-mon & Kypski, Sha-
ne Shu en Go back to the Zoo 
presenteert Duycker Buyten 
zich met een spannend, divers 
programma. Gratis toeganke-
lijk! Meer informatie op www.
duycker.nl

T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023-5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl 
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Heemstede
Augustus
• Beeldgedichten Vera Brug-
geman in Raadhuis van Heem-
stede. Info: www.verart.nl
Iedere laatste vrijdag van de 
maand is er al open huis in de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ate-
liers bezoeken van Vera Brug-
geman, Lucia Bezemer, Gonnie 
Nierman, Gerard van Velzen, 
Lisanne Marlijn Mariska Pisam, 
Mieke de Groot en de ambach-
telijke bedrijven als de lijsten-
maker Ton van Wijk en Xietje 
die promotiemateriaal maakt.  

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, ex-
positie van Rita Bakhuij-
sen in Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1 Heemste-
de. Meer info: www.sbhaar-
lem.nl of op  http://ritazza.ex-
to.nl., Bibliotheek Heemstede: 
023-5115300.

T/m 1 september
• In het voormalig gemeente-
huis Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5, exposeert Jos Ver-
meij, realistische fijnschil-
der. Oude schepen en stil-
levens. Geopend: ma t/m vrij 
van 8.30-12.30 en woensd. 
van 12.30-17u. www.josver-
meij.nl

Regio
T/m zondag 22 augustus
• Voor de expositie ‘Ruimte 
voor de toekomst’ laten kun-
stenaars uit Haarlemmermeer 
zich inspireren door souvenirs; 
herinneringen, verhalen en 
foto’s van de inwoners van de 
Haarlemmermeer. 
Het Oude Raadhuis Hoofdweg 
675 te Hoofddorp. Open: dins-
dag tot en met zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.
 
17 augustus t/m 28 sept.
• Fernande Daniëls uit 
Heemstede exposeert jazz-
schilderijen bij ‘Tipitina’, 
Schagchelstraat 12, Haarlem. 
023-5321222. (18 t/m 22 aug. 
samenvallend met Haarlem 
Jazz)

21 En 22 augustus
* Open Tuinen dagen ‘Ons 
buiten en Poelpoldervreug-
de’. De opening (zat. 11.00 
uur) op het complex van Ei-
gen Tuin wordt verricht door 
de heer B. Schneiders, burge-
meester van Haarlem. Open 
beide dagen van 11.00 tot 
17.00 uur. Boerhaavelaan in 
Haarlem.

Agenda
Cultuur

Zaterdag 21 augustus
• Rommelmarkt in Zand-
voort, Potgieterstraat, Ten Ka-
teplantsoen, De Genestestraat 
en Dacostastraat. 9-15u. 

• Damastwandeling door 
‘weverskwartier’ naar aan-
leiding van de tentoonstelling 
over Damast, het witte goud 
van Haarlem in het Historisch 
Museum Haarlem met stads-
gids. Start om 14.00 uur op het 
plein van de Bibliotheek aan 
de Gasthuisstraat. Kosten 6 
euro, met Museumkaart 4 eu-
ro. Aanmelden via e-mail: gil-
dewandelingen@gmail.com of 
06-16410803.

• Vanaf 15.00 uur concert met 
orgel en piano door Marga-
rita Schablowskaja. Werken 
van Liszt, Bach en Reubke.
Kathedrale Basiliek St. Bavo - 
Leidsevaart 146 Haarlem. Toe-
gang vrij, collecte na afloop.

Zondag 22 augustus
• Jubileumconcert Zand-
voort, in protestantse kerk. 
Ter gelegenheid van 10 jaar 
Kerkpleinconcerten met me-
dedewerking van  Ensemble 
Camerata Antonio Lucio o.l.v. 
Emmy Verhey. Aanvang: 15.00 
uur (kerk open 14.30 uur).

T/m zondag 22 augustus
• Kunstenaar Esther te Mar-
velde exposeert in De Waag. 
‘Zomerhitte’. Spaarne 30, 
Haarlem. Info: www.kzod.nl en 
www.marvelde.com

• Haarlem Jazzstad. Interna-
tionaal programma met veel 
gratis optredens in de binnen-
stad van Haarlem. O.a. James 
Carter en De Nazaten, het 
Benjamin Herman Kwartet, 
Anthony Joseph en The Spasm 
Band, Relax en Giovanca. Info: 
www.haarlemjazzstad.nl

Maandag 23 t/m
vrijdag 27 augustus
• Aandacht voor darmkan-
ker in Spaarne Ziekenhuis 
met opblaasbare darm, die te 
bezoeken is. 
Op 24 augustus zijn er infor-
matiestands waar verpleeg-
kundigen en een patiënten-
vereniging tussen 10.00 uur en 
16.00 uur uw eventuele vragen 
kunnen beantwoorden.

Woensdag 25 augustus
t/m 27 februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

Zaterdag 28 augustus 
• Open Dag bij Volkstuin-
verening Groenendaal van 
14.00 tot 17.00 uur een Open 
Dag voor leden en niet-leden. 
Locatie is volkstuincomplex 

Zomerfoto
Regio – Wie op de fiets uit Heemstede een leuk stuk wil 
fietsen kan kiezen voor Zandvoort. Deze gemeente, in de 
‘achtertuin’ van Heemstede is vooral zomers in trek bij veel 
toeristen. Het is er heerlijk toeven, zeker aan het strand. De 
zomerfoto die Arnold van Bakel uit Bennebroek ons stuur-
de, laat een pracht van een zonsondergang zien. Groeten 
uit Zandvoort zou zomaar op deze foto kunnen staan, als 
ansichtkaart! 
Bij deze een zomerfoto uit  Zandvoort.

Zomerbios voor alle
leeftijden bij Casca
In de zomervakantie heeft 
Casca een speciaal zomer-
bios-programma. In de film-
zaal van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, zijn al een met 
Oscars bekroonde dramafilm 
en een waargebeurd verhaal 
gedraaid. Op 26 augustus en 
op 1 en 9 september zijn de 
volgende films voor u gese-
lecteerd:
Op donderdag 26 augustus is 
er om 20.00 uur een dramati-
sche boekverfilming. 
Op woensdag 1 september is 
er een romantisch drama om 
20.00 uur.  
Op donderdag 9 september is 
er een animatiefilm naar een 
boek van Roald Dahl, de film 
begint om 20.00 uur. De stem-
men zijn ingesproken door be-
kende sterren! 
Entree per film: 5,00 euro. Voor 
informatie over de films of re-
serveren kunt u bellen van 9 
tot 12 uur naar Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
023-548 38 28 – 1. 

Voel je fit en gezond met
ontspanning door 
inspanning
Bij Casca is een ruim aan-
bod van bewegingscursussen 
voor een betere conditie, meer 
spierkracht, in competitie-
vorm of puur voor de gezellig-
heid. Want bewegen geeft je 
lichaam en geest meer ener-
gie. 
Bijvoorbeeld bij Pilates, een 
bewegingsleer die balans 
brengt tussen lichaam en 
geest. Of lekker bewegen op 

eigentijdse muziek met Ae-
robics – Conditie of Aerobics 
–BBB (Buik, Billen, Benen), 
waarbij je uithoudingsvermo-
gen opbouwt en je motoriek 
verbetert. 
De verschillende soorten Yo-
ga (Hatha, Kundalini) zijn in-
spirerend en maken je soepel 
en sterk. 
U kunt uw bewegingscapaci-
teiten onderzoeken in de nieu-
we cursus Bewegen volgens 
de Feldenkrais Methode. Door 
het ontdekken van een vrije-
re, minder geforceerde manier 
van bewegen kan dit een ver-
rassend therapeutisch effect 
hebben. 
Je accu kun je weer opladen 
bij Chi Kung.
Ten slotte kun je lekker inten-
sief bewegen bij de nieuwe 
cursus Salsa en Zumba. Zum-
ba warming up, Salsa Lady 
styling, Merengue, Bachata en 
Rumba en natuurlijk de Salsa 
komen aan bod. 
De bewegingscursussen star-
ten vanaf 6 september.
Alle informatie vindt u in de 
cursusbrochure van Casca en 
op www.casca.nl. 
Aanmelden en informatie op-
vragen kan van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur: 
telefoon: 023-548 38 28 kies 1 
of via de website. 

Carmani nu ook met trimsalon!

‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
in Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - Onder de ti-
tel ‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
gaat het  Zomerleesprogramma 
van start in alle vestigingen van 
Bibliotheek Duinrand, waaron-
der die de Bennebroekse bieb! 
Lekker lezen in de zomermaan-
den voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar.
Centraal staan boeken waar-
in de grens tussen goed en fout 
verkend wordt. Wat is braaf, wie 
is stout en waar gaat het één 
over in het ander? Er zijn boe-
ken over lieverds en slechteri-
ken, vechtjassen en vredesdui-
ven, booswichten en brave Hen-
driken. Dus voor elk wat wils! 

Leesheld
De boeken van het Leespro-
gramma staan duidelijk herken-
baar bij elkaar. Wie vijf boeken 

uit het leesprogramma heeft ge-
lezen is een echte leesheld en 
krijgt natuurlijk een heuse on-
derscheiding. Voor deze lees-
held is er een oorkonde en een 
leuke verrassing.

Meedoen
Meedoen kan van 6 t/m 12 jaar 
en is gratis. Kinderen die mee 
willen doen aan het Leespro-
gramma ‘Akelig Braaf & Lekker 
Stout’ kunnen zich opgeven bij 
de informatiebalie van de vesti-
ging Bennebroek, Voor meer in-
formatie:  www.bibliotheekduin-
rand.nl.

De vestiging Bennebroek vindt 
u aan de Bennebroekerlaan 3.
Tel. 023-5847712
bennebroek@bibliotheekduin-
rand.nl
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Living History Kennemerland 
speelt in Bad Pyrmont
Heemstede – Living History 
Kennemerland – theater in his-
torische setting – gaat op uit-
nodiging tussen 1 en 4 juli naar 
Bad Pyrmont, de zustergemeen-
te van Heemstede in Duitsland. 
Aldaar wordt een stuk opge-
voerd op het ‘Furstentreffen’.
Het verhaal vertelt over Frederik 
van Bohemen en zijn vrouw Eli-
zabeth.

Adriaan Pauw en Anna van Ruy-
tenburgh reizen af naar Bad
Pyrmont met een sleutel, die 
Adriaan zal overhandigen aan 
de Gemeinde van Bad Pyrmont.
Elizabeth heeft geen prettig tijd 
gehad op het slot, het spookt 
zegt ze en haar man heeft een 
maitresse...

Meer info: www.livinghistory-
kennemerland.nl

Michael Jackson workshop 
Milly Oosterberg bij RTL
Bennebroek - Vrijdagavond jl is 
de Bennebroekse Milly Ooster-
berg met haar Michael Jackson 
dansworkshops te zien geweest 
in een item van het RTL journaal, 
om 19.30 uur. Milly geeft in Lis-
serbroek speciale Michael Jack-
son workshops. In deze work-
shops kun je van Mill Godlieb 
de speciale ‘Michael Jackson’ 
moves leren.
RTL Nieuws heeft Milly bena-
derd om een Michael Jackson 

Workshop te filmen die zij het 
afgelopen jaar meerdere malen 
gegeven heeft. Dit in het kader 
van ‘een jaar na de dood van Mi-
chael Jackson’.
Zijn sterfdag is 25 juni, vorig 
jaar. RTL maakte daarom een 
item over hoe Michael Jack-
son een jaar na zijn dood nog
steeds ‘leeft’ onder alle lagen 
van de bevolking. In dat item
dus ook de workshop met kin-
deren.

Nordic Walking met begeleiding- extra avondtocht (55+)         
Het lijkt er op dat de warme zomeravonden er aan komen. Heer-
lijk voor bijvoorbeeld een avondwandeling Nordic Walking in de 
duinen. Heeft u al enige ervaring met Nordic Walking, dan kunt 
u iedere woensdagochtend met poles mee lopen door de dui-
nen.
Lekker ontspannen Nordic Walking met eventueel wat aanwij-
zingen door begeleider 
Ad Ulijn. U bent heerlijk buiten in beweging en werkt ook aan 
uw conditie. 
Op woensdagavond 14 juli is er een extra tocht met begeleiding 
van Ad Ulijn. 
Vanaf de Waterleidingduinen in de Zilk lopen we naar de in-
gang van Vogelenzang voor koffie en iets lekkers en muziek van 
hoornblazers. Via een kortere route gaan we terug. Wilt u liever 
korter lopen? Start dan om 19.00 uur bij ‘t Panneland met de an-
dere groep. 
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats Waterleidingduinen 
aan de Joppeweg in de Zilk. Of: voor de kortere wandeling om 
19.00 uur Waterleidingduinen ingang  ‘t Panneland in Vogelen-
zang.
Kosten: 5,- of knip van uw knipkaart. Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28-1.

Zomerbios voor alle leeftijden bij Casca
In de zomervakantie heeft Casca een speciaal zomerbios-pro-
gramma. In de filmzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
worden prachtige, ontroerende, spannende, komische of film-
huis films gedraaid op 8 juli, 18, 19 en 26 augustus, en op 1 en 
9 september. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 8 juli is er een heerlijke romantische film in het 
film & lunch programma voor 55-plussers. Na de film wordt er 
in de gezellige foyer gezamenlijk geluncht en eventueel over de 
film nagepraat. Het film & lunch programma is populair, dus geef 
u snel op! Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclu-
sief lunch: 10,00 euro, 65+ betaalt 9,00 euro. Reserveren in ver-
band met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 6 juli. 

Film
Op woensdag 18 augustus is er om 20.00 uur een bijzondere met 
Oscars bekroonde dramafilm. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 19 augustus is er een mooie film, een waarge-
beurd verhaal, in het film & lunchprogramma voor 55-plussers. 
U kunt genieten van een heerlijke lunch in de gezellige foyer 
van de Luifel en eventueel met elkaar over de film napraten. Veel 
mensen vinden het film & lunch programma leuk, dus bel snel 
om u op te geven!
Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclusief lunch: 
10,00 euro, 65+ betaalt  9,00 euro.
Reserveren in verband met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 17 
augustus.

Film
Op donderdag 26 augustus is er om 20.00 uur een dramatische 
boekverfilming.
Op woensdag 1 september is er een romantisch drama om 20.00 
uur.  
Op donderdag 9 september is er een animatiefilm naar een boek 
van Roald Dahl, de film begint om 20.00 uur. De stemmen zijn in-
gesproken door bekende sterren! 

Entree per film: 5,00 euro. Film & lunch voor 55+: 10,00 euro en 
voor 65+ 9,00 euro.
Voor informatie over de titels van de films, alle data en tijden van 
het Zomer Biosprogramma of reserveren kunt u bellen op werk-
dagen van 9 tot 12 uur naar de receptie van Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede: 023-548 38 28 – 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl. 

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal organiseert een duin-
wandeling op 5 juli. U wan-
delt samen met een vrijwillig-
ster door het duingebied. Ver-
trek bij ingang ’t Panneland om 
10.00 uur.
Mocht het vervoer vanuit Ben-

nebroek een probleem zijn, 
dan kunt u dit aan Welzijn
Bloemendaal doorgeven. De 
vrijwilligster kan maximaal drie 
personen meenemen in de
auto, zij vertrekt om 9.50 uur 
van gemeentehuis van Benne-
broek.

Dinsdag 6 juli staat de activiteit 
‘Nordic Walking in de duinen’
op het programma. De wande-
lingen duren ongeveer ander-
half uur. Er wordt geen les ge-
geven.
Start 10 uur vanaf ’t Panneland 
van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen.
Informatie: tel. 023-584 5300.

Aanstaand
weekend: 

Heemstede Jazz 
met Yvon Weijers
Heemstede - Zondag 4 juli 
is de derde editie van Heem-
stede Jazz op het Wilhemin-
aplein in Heemstede. Dit 
keer weer in de open lucht 
en dat komt goed uit, want 
de weervoorspellingen zijn 
‘tropisch warm’. 

Dat betekent: swingende Jazz 
op het oudste plein van Heem-
stede met prachtig weer, waar 
je met een koud glas bier of 
wijn in je hand voor de vakan-
tie nog even al je vrienden te-
genkomt. Wat willen we nog 
meer?
Van 18.45 tot 19.45 uur speelt 
Yvonne Weijers met haar band. 
Een thuisoptreden, ze woont 
letterlijk om de hoek. Zij spelen 
hun swingende combinatie van 
jazz en latin.
Met bossanova, rumba, samba, 
bolero, swing, gezongen in het 
Engels, Spaans of Braziliaans.
Pieter van Santen speelt piano, 
Hans Beun drums, Niels Tau-
sk contrabas en Ruud Eeuwen 
speelt saxofoons. 
Wie zijn er verder op het fes-
tival? Variatie genoeg. Er is 
elk uur een ander optreden, 
o.a. Jzzzzzp, Haarlem Shuffle, 
Jazzberry (wat waren die vori-
ge keer goed) en Hans Dulfer 
zorgt weer voor de finale.
Kijk op www.heemstedejazz.nl, 
daar vind je het hele program-
ma.
Trouwens, de entree voor deze 
zomereditie is weer gratis.
Heemstede Jazz begint om 
13.00 uur. Yvonne Weijers Jazz 
& Latin  treedt op om 18.45 
uur op het  Wilhelminaplein in 
Heemstede.
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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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•  Kom naar de jonge moedergroep

•  Nazomermarkt Binnenweg en 

Raadhuisstraat

•  Verwijdering fi etswrakken in 

Heemstede

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Workshop ‘Omgaan met hangjongeren’ 
2e editie
Wegens het grote succes van de 
eerste editie begin juni organiseren de 
gemeente Heemstede en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin op maandagavond 
13 september voor de tweede keer de 
workshop ‘omgaan met hangjongeren 
in de buurt’. In de workshop leert u in 
circa 2 uur hoe u door te investeren in 
een goed contact met de jongeren hen 
makkelijker kunt aanspreken als er over-
last ontstaat. Inwoners van Heemstede 
worden van harte uitgenodigd voor de 
workshop.

Veel mensen ervaren weleens overlast van 

hangjongeren op straat. Het kan gaan om 

bijvoorbeeld geluidsoverlast, vernieling, 

het achterlaten van afval of het blokkeren 

van de doorgang op de openbare weg. 

Hoe ga je om met deze jongeren? 

Pedagoog Hans Kaldenbach, werkzaam 

bij de Hogeschool Utrecht, gaat hierover 

met u in gesprek en laat u oefenen met 

een acteur. Hans Kaldenbach is de auteur 

van o.a. het boek ‘Hangjongeren, 99 tips 

voor buurtbewoners en voorbijgangers’ en 

geeft ook instructie aan medewerkers van 

o.a. de politie, sportinstellingen, scholen 

en gemeenten.

De afgelopen maanden heeft hij bij ons 

en veel andere gemeenten deze work-

shop met veel succes gegeven.

Programma
De avond begint met een algemene in-

leiding over hoe je met hangjongeren kunt 

omgaan. Daarna wordt er met een acteur 

geoefend op situaties die bij uzelf in de 

buurt spelen. 

Belangrijkste uitgangspunt van de work-

shop is dat je eerst contact legt met 

de jongeren, liefst op een moment dat 

er nog niets aan de hand is. Het kan 

dan gaan om het eenvoudig groeten van 

jongeren.

Als je geïnvesteerd hebt in het contact is 

het naderhand makkelijker om de jongeren 

een keer aan te spreken op hun gedrag. 

Hans Kaldenbach toont geen begrip voor 

verkeerd gedrag van jongeren maar vindt 

het wel belangrijk dat we leren begrijpen 

waarom zij zich op een bepaalde manier 

gedragen.

Ondanks het wel degelijk serieuze karakter 

van de workshop kunt u wellicht ook 

getuige zijn van enkele hilarische momenten 

die het oefenen met de acteur oplevert. 

Kortom er zal ook veel gelachen worden.

Locatie
De workshop vindt plaats in het Centrum 

voor Jeugd en Gezin, Lieven de Keylaan 

7. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De 

workshop begint om 19.30 uur en duurt tot 

21.45 uur. Toegang gratis.

Aanmelden
Er kunnen maximaal 30 inwoners deelnemen. 

Daarom verzoeken wij u om u van tevoren 

aan te melden. U kunt dit het liefst doen via 

e-mail postbusveiligheid@heemstede.nl 

(vermeld uw naam, telefoonnummer en met 

hoeveel personen u komt) of telefonisch bij 

de heer D. Nieuweboer, tel. (023) 548 57 45.

Wilt u meer van Hans Kaldenbach weten, 

dan kunt u terecht op zijn website, 

www.hanskaldenbach.nl.

Nazomerexcursie 
in wandelbos 
Groendaal

Op donderdag 26 augustus organiseert 

het IVN Zuid-Kennemerland in samen-

werking met de gemeente Heemstede 

een nazomerexcursie ´Eikels, bessen en 

noten` in wandelbos Groenendaal. Deze 

excursie sluit goed aan bij de periode van 

het jaar. De dagen worden weer korter, de 

nachten weer langer en het bos maakt 

zich op voor de herfst.

Bomen en struiken vormen vruchten en 

zaden voor het nieuwe voorjaar. Dieren 

zoals reeën, konijnen en eekhoorns 

gebruiken de vruchten en zaden om de 

winter mee door te komen. De bloei aan 

bomen en struiken is afgelopen en de 

vruchten zijn gezet. De veel voorkomende 

zomereiken beginnen hun eikels te 

maken, de lijsterbes, sneeuwbes en de 

riebes hun eigen bessen en de beuk zijn 

alom bekende beukennoten. En al deze 

noten en vruchten worden weer gegeten 

door reeën, konijnen, vossen en eek-

hoorns. Wie wil zien hoe mooi 

Groenendaal is op een prachtige na-

zomeravond moet zeker komen!

Vertrek om 18.30 uur bij het info-paneel op 

de grote parkeerplaats bij het restaurant 

Groenendaal.

Kosten: Deelname is gratis!

Georganiseerd door: 

IVN Zuid-Kennemerland

Alle deelnemers ontvangen een 
boek van Hans Kaldenbach!
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Werk aan de weg   
Zeelandlaan-Drenthelaan
Tussen 16 augustus en 3 september 2010 worden in het gebied tussen de fl at aan de

Zeelandlaan en de garageboxen aan de Drenthelaan een nieuw regenwaterriool aangelegd

en de bestrating opnieuw gelegd. Het gebied is afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Leidsevaartweg, station Heemstede-Aerdenhout
Tot eind augustus 2010 bouwt Prorail nieuwe fi etsenstallingen langs het talud van de

spoorbaan. De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de

overlast voor fi etsers zoveel mogelijk te beperken. Ter hoogte van de werkzaamheden

worden fi etsers en voetgangers omgeleid.

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

Tot 20 augustus is het gedeelte vanaf de Oosterlaan tot de Bronsteeweg afgesloten voor

autoverkeer (werkfase 10). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig

over loopschotten) langs het werkgebied. Doorgaand auto- en vrachtverkeer vanuit het

zuiden wordt omgeleid via de Spaarnzichtlaan naar de Lanckhorstlaan. Vrachtverkeer

met een lengte boven de 10 meter kan niet via de omleidingsroute rijden. Daarom is voor

dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld. Doorgaand verkeer vanuit het noorden

wordt via de Lanckhorstlaan en de Heemsteedse Dreef naar de Julianalaan gestuurd; 

Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van

den Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt om-

geleid via het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon

in twee richtingen van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

Evenementenvergunning
Nazomermarkt Binnenweg en 
Raadhuisstraat
Op 13 augustus 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5:23 van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliers-

vereniging ‘Winkelcentrum Heemstede’ voor het houden van een nazomermarkt op de 

Binnenweg en de Raadhuisstraat op zondag 12 september 2010 van 11.00 tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het 

weggedeelte van de Raadhuisstraat/Binnenweg vanaf de kruising Raadhuisstraat/

Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve van de nazomer-

markt af te sluiten.

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

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 12 september 2010 aan te wijzen 

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

Raadhuisstraat’ open mogen zijn.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Verwijdering fietswrakken in 
Heemstede
Op woensdag 25 augustus 2010 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in 

de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij 

bushaltes en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee 

fi etsen aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de 

minst belastende wijze worden doorgeslepen. 

Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van 

de Algemene plaatselijke verordening (APV) is het verboden een voertuig dat rijtechnisch 

in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand 

verkeert op de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Verwijderde fi etswrakken worden gedurende 13 weken opgeslagen op de werf van De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 

terugkrijgen tegen betaling van € 15,-- voor de verwijdering en opslag van het wrak.

Heeft u nog vragen over deze fi etswrakkenactie, neem dan contact op met bureau 

Handhaving via telefoonnummer (023) 548 56 30.

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

jonger dan 25 jaar?
Kom naar de jonge moedergroep
Moeder worden is iets heel bijzonders. Een gebeurtenis die je leven ingrijpend verandert, 

zeker als je jong bent. Om met andere jonge moeders te kunnen praten over onderwerpen 

die je bezighouden, organiseert Kontext (maatschappelijk werk) een Jonge Moedergroep.

In een serie van 6 bijeenkomsten ontmoet je andere jonge moeders en leer je van elkaars 

ervaringen. Thema’s die we met elkaar zullen bespreken zijn: 

- Hoe is het om jong en moeder te zijn? 

- Wat komt er allemaal  kijken bij het opvoeden van je kind?  

- Wat kun je doen ter ontspanning alleen of met je kind?

- Wat verandert er in het contact met de vader van je kindje, je familie en vriendenkring?

- Hoe maak je nieuwe contacten?

- Hoe zit het met werk/scholing?

- Wat voor (geld)zaken moet je regelen als je moeder wordt? 

De groep start op maandag 6 september. Lijkt het je leerzaam en leuk om deel te nemen 

aan deze groep, meld je dan aan: Kontext, maatschappelijk werk, Marije van Pel en Riny 

van den Oever, tel. (023) 528 01 03.

Op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur. E-mailadres: amwheemstede@kontext.nl 

 
Wil je meer weten over de Jonge Moedergroep of heb je een andere vraag? Voor alle 

vragen over opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Heemstede. Je kunt zonder afspraak langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn 

geen kosten verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail cjg@heemstede.nl

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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Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of het 

nu gaat om het aanvragen van een voorzie-

ning in het kader van de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning (zoals hulp bij het huis-

houden, 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 langs-

komen. 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 vrij-

dag van 09.00 tot 13.00 uur.

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.179 het uitbreiden van een woonhuis - Achterweg 10

2010.180 het plaatsen van een dakkapel op het - Lanckhorstlaan 73

 zijgeveldakvlak

Aanvragen sloopvergunning
2010.921 het verwijderen van asbest - Haemstedeplein 39

2010.922 het verwijderen van asbest - Mr. J. Heemskerkstraat 5

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 19 augustus 2010 op maandag tot en met donder-

dag 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). 

Verleende paraplusloopvergunning (verzonden 6 augustus 2010)
2010.920 het slopen van asbest bij mutatie en/of klachtenonderhoud uit het 

 woningbezit van de corporatie

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 13 augustus 2010)
2010.109 het plaatsen van een tuinkist in de voortuin - Jacob de Witstraat 4

2010.156 het uitbreiden van een woonhuis - Landzichtlaan 2

2010.177 het plaatsen van een dakkapel en een - Coby Riemersmalaan 10

 dakraam op het voorgeveldakvlak

2010.178 het plaatsen van een dakkapel op het - Johanna Westerdijklaan 4

 voorgeveldakvlak

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 19 augustus 2010 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). Belanghebbenden kunnen hier-

tegen bezwaar maken. Zie kader.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak 

gaat dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek 

op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 

te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met 

onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW 

gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per 

30 juli 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

D.C. Metten, geboren 01-09-1989, Bronsteeweg 78

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 

Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen 

bij de rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Ontwerpprojectbesluit Herenweg 

artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening
Ingevolge artikel 3.11 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wet-

houders van Heemstede bekend dat met ingang van 19 augustus 2010 gedurende zes 

weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpprojectbesluit voor:

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten 
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een 
bezwaar moet zijn ondertekend en 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 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-
ging, 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 inge-
diend of wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen zes weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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

de reconstructie van de Herenweg ten aanzien van de delen van de weg die vallen 
in de bestemmingsplannen ‘Geleerdenwijk’ en ‘Van Merlen’.

Waar kunt u het ontwerpprojectbesluit inzien? 
Het ontwerpprojectbesluit ligt met ingang van 19 augustus 2010 voor zes weken voor eenieder 

ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openings-

tijden van het raadhuis vindt u op de website van de gemeente Heemstede, www.Heemstede.nl.

Het ontwerpbesluit (plankaart en ontwerpprojectbesluit) kan ook digitaal worden ingezien op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn kan eenieder reageren. Zienswijzen met betrek-

king tot het ontwerpprojectbesluit kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en 

wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze 

ook via een e-mail versturen aan mmoller@heemstede.nl. 

Voor meer informatie over dit ontwerpprojectbesluit of voor het indienen van een monde-

linge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Möller, van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid, haar telefoonnummer is (023) 548 58 70.


