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STOMERIJ EN
WASSERIJ
Overvallenteam

Fleurig en vrolijk

Getuigen gezocht

onderzoekt
overval ij ssalon

De Oosteinde Tuinenwedstrijd
heemstede - Hier een kleine achtertuin die zo vriendelijk, fleurig, vrolijk is gemaakt
door plaatsing van potten met
o.a. fuchsia’s en hortensia’s
en een slingerende weelderig
bloeiende bruidssluier met hier
en daar een heerlijk plekje om
in deze fijne tuin te vertoeven
van de familie Radder aan de
Blekersvaart 13.
Heeft u ook zo’n heerlijke tuin?
Mail uw foto naar redactie@
heemsteder.nl en omschrijf in
het kort uw tuin. Vergeet uw
contactgegevens niet te vermelden. Tuincentrum De Oosteinde in Bennebroek zal begin september de drie mooiste
tuinen met een prijs belonen!
Uiteraard komt de Heemsteder
een kijkje nemen.

heemstede - Op 10 augustus
ron Even voor 21:00 uur kwam
bij de meldkamer van politie een
melding binnen van een gewapende overval op een ijssalon.
De politie was snel ter plaatse
en trof zeer geschrokken slachtoffers aan, die door de overvaller waren bedreigd met een
wapen. De overvaller eiste geld
en ging er met een onbekend
geldbedrag vandoor. De politie
is direct een zoekactie gestart
in de omgeving, waarbij o.a. gebruik is gemaakt van een helicopter. Helaas werd de overvaller niet meer aangetroffen.
Het overvallenteam is druk bezig met het onderzoek en is
op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben omstreeks dit tijdstip in de omgeving van de Zandvoortselaan. De overvaller droeg tijdens
de overval een helm, had een
draagtas bij zich en hij is na de
overval in onbekende richting
gevlucht. Getuigen die meer weten over deze overval òf die iets
opmerkelijks hebben gezien in de
omgeving van de Zandvoortselaan, worden verzocht contact te
zoeken met de rechercheurs van
het overvallenteam Kennemerland, via 0900-8844. Anoniem
iets melden kan ook, via 08007000.

depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Keurslager

Wim Kuijk

vanaf maandag
22 augustus weer

GEOPEND

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

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Heems aquarium gewonnen in Bosbeek Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek
heemstede - De oplossing
van de Heemsteder Puzzel van
juli is: “Ontwikkelingshulp”. Als ik
win dan krijgt het aquarium een
mooie plaats in onze Huiskamer

“de Jasmijn”, schreef mevrouw
R. Schenkel - Aarsen aan de redactie van de Heemsteder. Donderdag bracht de redactie de
aquarium met alle toebehoren

als grint, thermometer, verlichting, plantjes en twee goudvissen. Met de activiteitenbegeleidster Geke Doornbos nam mevrouw Schenkel de handleiding
door en kozen ze vast voor een
plek in de huiskamer. Gastvrouw
in de Jasmijn, Ellen van der Prijt,
zus van de bekende Heemsteedse dorpsschrijver Hans van der
Prijt, vertelde over functie van
de huiskamer, waar bewoners
en zusters van de Voorzienigheid dagelijks hun krantje kunnen lezen, naar muziek kunnen
luisteren of naar elkaar. Er worden spelletjes gedaan en er liggen kruiswoordpuzzels te wachten om opgelost te worden. Ook
hier is de Heemsteder een graag
gelezen dorpsblad.
Ellen opperde om de vissen

vast een naam te geven en direct kwamen namen als Maria
en Josef, Welles en Nietes, Ying
en Yang naar boven. Vrijdagmiddag zullen de bewoners van
de Jasmijn bij een glaasje advocaat de namen van de goudvissen kiezen. Mevrouw Schenkel is blij verrast met het aquarium die de firma Heems ter
beschikking stelde. Ze heeft
vijftig jaar gewoond aan de
Oude Kruisweg, waar haar zoon

**

nu de timmerwerkplaats heeft.
De veteranen in Heemstede
kennen hem van de club Keep
them Rolling die oude legervoertuigen op de weg houdt. Daar
had ze een grote vijver in de
tuin en kent ze de firma Heems
heel goed. Ze vindt het prachtig dat de Hofleverancier Heems
van 1822 van de Kanaalweg in
Heemstede nu ook de leverancier is van Bosbeek.
ton van den Brink

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
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Kampioenen
in Heemstede

Collectanten
gezocht t.b.v. MS
Heemstede - In november begint het geld inzamelen voor het
Nationaal MS Fonds weer. Voor
Heemstede en Zandvoort is er
grote behoefte aan collectanten. In Heemstede zijn er nog
98 collectanten nodig; nu zijn
er slechts 14. Voor de gemeente Zandvoort is er behoefte aan
80 vrijwilligers. Multiple Scerose (MS) is een chronische ziekte
van het zenuwstel die nog niet te
genezen is. Aanmelden kan via
www.mscollecte.nl

Eenzijdig
verkeersongeval
met letsel

Winkels met gouden randje
in Raadhuisstraat Binnenweg
Heemstede – De Raadhuisstraat en Binnenweg in Heemstede onderscheiden zich van
andere winkelcentra door
een aantal zaken die je gerust uniek mag noemen. Chateaubriand in 2005 de Slagerij
van het Jaar. Bij Tummers werd
Roland van Haarlem in 2007 de
Wereldkampioen Patissier. In
2009 werd Daniel Jongsma de
Nederlandse kampioen Patisserie. Chinees restaurant Mandarin werd in 2009 de beste
in Nederland. Bij Boekhandel
Blokker werd eigenaar Arno
Koek in 2008 de beste boekverkoper in Nederland. Houweling Versshop zit bij de laatste drie die bij de verkiezing in
september mag gaan strijden
om de titel ‘Beste Groenteman
van Nederland 2011’. Zomaar
een aantal onderscheidingen
van winkeliers in ruim een kilometer Raadhuisstraat/Binnenweg. Dat vind je niet elders in
Nederland. Die winkels hebben
allemaal gemeen dat de eigenaar nog achter de toonbank
staat en de medewerkers kan
inspireren en motiveren.
Keurslager van der Geest
Een winkel met een gouden
randje is de keurslager Van
der Geest aan de Raadhuisstraat. In 2006 werd de winkel
opnieuw ingericht nadat Janine en Peter van der Geest flink
hadden nagedacht welke kant
ze met de slagerij op wilden
gaan. Hou je je bij het

oude ambacht, puur slagerij met klassieke producten of
richt je je op een nieuw assortiment met veel buitenlandse
producten en maaltijden? Je
verloochent je afkomst niet. De
keuze werd als basis het traditionele slagersvak, maar wel
ruimte scheppen voor vernieuwingen die je zelf kan maken.
Na de verbouwing kwamen de
complimenten van de klanten.
Toch wilden ze weten waar ze
stonden in de vakwereld. Twee
keer deden ze mee aan de verkiezing van Slagerij van het
Jaar en twee keer eindigden
ze in de finale. De rapportages
waren uitstekend en met de
juryrapporten kan je veel verbeteren. Een bevestiging van
een juiste keuze. Inmiddels is
Janine van der Geest een van
de drie juryleden die de slagerij
van Nederland kiest.
Traditioneel
Een slagerij met een traditioneel ambacht begint al bij
de eigen veehouderij. Niet bij
een of ander ras of merk, maar
eigen runderen. In Oude Ade
aan de Kaag hebben de slagerijen van Van der Geest hun
eigen veestapel. Peter heeft
daarnaast nog rond zijn woning
in Hillegom, grens Bennebroek,
op de weilanden aan de Ringvaart, dertien runderen lopen.
Vanuit die basis werkt van der
Geest. Om te zien hoe producten worden beoordeeld, gaan
ze graag af op de meningen

van de klanten, maar meedoen
aan vak wedstrijden is leuk en
soms nog spannender. Je producten worden beoordeeld, de
prijzenkast is goed gevuld met
bekers en oorkonden. Hij werd
diverse malen kampioen worst
maken, maar toch gaat eigen
smaak voor! Het oordeel van
de consument hoeft niet altijd
gelijk te lopen met de vakjury. Zijn veelgeroemde ossenworst wordt gerookt en gedroogd. Amsterdamse kringen veroordelen dat drogen,
maar de klanten denken daar
anders over. Vorig jaar wilden
ze meedoen met de verkiezing
van de lekkerste spare-ribs.
Peter was trots op zijn vierde plaats. Prachtige spare-ribs
maar te zoet. Zijn klanten zijn
er al jaren blij mee, dus koestert hij die smaak. In het najaar wordt de wandkoeling vergroot en krijgt glazen deuren.
Artikelen die nu in de toonbank
liggen, krijgen daar een plaats,
zo komt er ruimte voor variatie.
Ruimte voor nieuwe producten
uit de eigen keuken. Schmalzfleisch bijvoorbeeld. Naar een
recept van zijn opa uit Rijpwetering dat in de vergetelheid is geraakt. Een stoofpotje van varkensvlees met reuzel
en kruiden dat urenlang gesmoord wordt tot een massa
en smeerbaar wordt. Vernieuwen vanuit de eigen keuken!
De keuken van de slagerij met
een gouden randje!
Ton van den Brink

Bennebroek – Woensdagavond
10 augustus is op de Rijksstraatweg even na 20:30 uur een scooter onderuit gegaan, bestuurd
door een 21-jarige Poolse man
met een 19-jarige Poolse vrouw
achterop. De scooter was door
onbekende oorzaak ten val gekomen, waarna de bestuurder
hoofdletsel had opgelopen; omstanders hadden hem direct de
eerste hulp verleend. De traumaheli werd ingeschakeld, en twee
ambulances werden ter plaatse
gevraagd. De bestuurder werd
naar het ziekenhuis vervoerd.

Op Herenweg
te snel

Heemstede - Op de Herenweg hield de verkeerspolitie op
woensdag 10 augustus tussen
14.45-16.45 uur een snelheidscontrole en hierbij de snelheid
van 720 voertuigen gecontroleerd. Bijna 10% reed te snel: 71
bestuurders kunnen een boete
verwachten. De Herenweg is een
van die locaties waar de politie
regelmatig controleert ten behoeve van de verkeersveiligheid.

COLOFON
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl

pagina 4

17 augustus 2011

BAS = Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol

Hollands zonnetje op het
terras van De Konijnenberg
Heemstede - Of het weer nu
wel of niet mee doet, op het terras of in de serre van Pannenkoekenhuis De Konijnenberg
in Heemstede is het altijd goed
toeven.
De perfecte plek om tijdens een
fiets- of wandeltocht even een
lekker kopje koffie te drinken of
‘n ijsje te komen eten.
In deze zomermaanden kunt u
op het loungeterras natuurlijk
ook een fles koude prosecco
of rosé bestellen met een kaasplankje...
Kinderen kunnen een pannenkoek met cadeautje kiezen en
even gaan kijken naar huismascotte ‘Karel Konijn’.
Wist u dat er vanuit De Konijnenberg allemaal leuke kinderspeurtochten vertrekken door
het aangelegen Groenendaalse bos? Kijk op www.dekonijnenberg.nl onder ‘kids’ voor alle informatie en activiteiten die
er zijn.

recht van de maand is in augustus een ‘Mousaka-schotel’.
De ‘wrap’ van de maand is de
‘Gyros wrap’ met sla, tomaat,
gyros vlees en tzatziki.
Kijk op www.dekonijnenberg.
nl voor alle informatie over dit
heemsteedse restaurant, dit

hoeft niet voor de openingsdagen, want De Konijnenberg is
namelijk 7 dagen per week geopend voor lunch en diner.
Restaurant De Konijnenberg,
Herenweg 33 Heemstede,
tel. 023-5848096,
www.dekonijnenberg.nl

Klachtenbestand
Het is voor Bas van groot belang om het klachtenbestand zo
zuiver mogelijk te houden. Alleen dan kan het klachtenpatroon geanalyseerd worden en
kunnen er eventueel maatregelen worden genomen om de geluidhinder in de omgeving van
Schiphol te verminderen. Vermeld daarom altijd uw adresgegevens, een (indicatie van het)
tijdstip en een korte omschrijving van de hinder. Dan pas kan
Bas een klacht koppelen aan

Het restaurant serveert naast
de lekkerste pannenkoeken ook
vast op de kaart een super saté van de haas met frieten, een
carpaccio vers van het mes, een
salade met geitenkaas en spekjes en lekkere wraps. Het ge-

Bridgeclub BCG –Heemstede
heeft nog een plekje vrij
Heemstede - Het nieuwe
bridgeseizoen van Bridgeclub
HCG start op maandag 5 september van 19.30-23.00 uur, in
De Luifel te Heemstede.
Het is een zeer actieve bridgeclub met spelers van elk niveau,
van beginner tot gevorderd, en
van alle leeftijden.
Er wordt gespeeld op de maandagavond van september t/m

Heemstede - Het luchtvaartverkeer in de regio van Schiphol vliegt volgens een nieuwe vastgestelde uitvliegroute,
de zogeheten bochtstraal. Vanaf de Kaagbaag buigt het startend vliegverkeer in noordelijke
en noordoostelijke richting af en
vliegt vervolgens over Heemstede-oost en Cruquius (afhankelijk van de grootte van de bocht).
Deze route is niet meer experimenteel maar sinds 2010 definitief vastgelegd. Iedereen die
last heeft van overvliegende
toestellen of start- en grondlawaai afkomstig van de luchthaven Schiphol kan dit melden
bij Bas. (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol). Een team van
gespecialiseerde medewerkers
kan u uitleg geven over de burgerluchtvaart. Ze registreren alle
meldingen en klachten van omwonenden van Schiphol en analyseren deze gegevens. Zo krijgt
Bas inzicht in de ondervonden hinder en door welk baangebruik dit onder andere veroorzaakt wordt. Wanneer u een
vraag aan Bas heeft gesteld,
streeft Bas ernaar om deze binnen 7 werkdagen te beantwoorden. Wanneer dit niet lukt, ontvangt u hierover bericht. Doordat Bas een gezamenlijk initiatief
van Amsterdam Airport Schiphol
en Luchtverkeersleiding Nederland is, kunnen experts uit beide organisaties daar waar nodig
betrokken worden bij de beantwoording van uw vraag.
Bas wil meer doen dan alleen
het registreren van klachten.
Het richt zich ook op het verbeteren van het huidige klachtenregistratiesysteem en de klachtenbehandeling om zo omwonenden beter van dienst te zijn.

mei. Tot nu toe in 3 lijnen, maar
dat wordt wellicht uitgebreid
naar 4, met de mogelijke optie
voor een beginnerslijn, die uit 6
speelrondes zal bestaan.
De parenwedstrijden worden gespeeld in 7 ronden van 4 spellen.
De butler- en viertallencompetities bestaan uit 6 ronden van 4
spellen. De uitslag van de avond
wordt met de computer bere-

kend en direct bekendgemaakt,
en kan meteen besproken worden onder het genot van een
drankje aan de bar bij Casca.
De club is tevens actief in de externe paren- en 4-tallencompetitie.
De uitslag en persoonlijke scores staan uiterlijk woensdag op
de website.
Heeft u belangstelling en wilt u
graag lid worden of eens gratis
komen proefspelen, dan kunt u
informatie opvragen bij Helène
Martens-de Klerk (023-5286656)
of via: www.bcgheemstede.nl.

Samen eten bij
Welzijn Ouderen
Heemstede
Heemstede - Dinsdag 30 augustus is er Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede (WOH).
De maaltijden in 2011 worden
gekozen door een gast van Samen Eten. Tijdens de maaltijd wordt door middel van loting vastgesteld welke gast het
menu voor de volgende maand
mag samenstellen. Voor augus-

een vliegtuig en kan worden bepaald of de overlast het gevolg
is van bepaald baangebruik, van
weersomstandigheden of van
afwijkende procedures.
Ter info
Hinder veroorzaakt door sportof reclamevliegtuigen kan ook
bij Bas gemeld worden. Indien
het toestel vanaf of naar Schiphol vliegt, nemen we de klacht
in behandeling. Als een sport- of
reclamevliegtuig ongewoon laag
vliegt, dan kunt u dit melden bij
de Luchtvaartpolitie (020-502
5693), bij voorkeur onder vermelding van het registratienummer van het toestel.
Voor meldingen over militair
vliegverkeer kunt u terecht bij de
Sectie Geluidhinder Koninklijke
Luchtmacht (0800-022 6033).
Veiligheid
Heeft u vragen over de veiligheid van vliegtuigen of over de
veiligheid van vliegverkeer in het
algemeen? Neem dan contact
op met Loket Luchtvaartveiligheid van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat, Divisie Luchtvaart
op telnr. 0800-854 3487.
Voorwaarden
Bas neemt klachten in behandeling, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• De klacht is binnen 10 kalenderdagen na de ondervonden
hinder ingediend bij Bas.
• De klacht is voorzien van naam,
adres, postcode, plaatsnaam,
datum en handtekening van de
klager. Een handtekening is uiteraard niet nodig bij telefonisch
of via het digitale klachtenformulier ingediende klachten. Als
het klachtenformulier wordt ingevuld, moet de klacht voorzien
zijn van een geldig, persoonlijk
e-mailadres.
• De klacht moet gekoppeld
kunnen worden aan een vliegtuigbeweging en aan de locatie
waar de geluidhinder of andere
overlast is waargenomen.
• De klacht bevat een omschrijving van de ondervonden overlast (soort geluid).
BAS Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol, tel: 020-6015555
E-mail: info@mailbas.nl
www.bezoekbas.nl

tus heeft de winnaar het volgende menu samengesteld: kippensoep, lasagne, salade en verse
vruchten als dessert. De maaltijd wordt afgesloten met een
kop koffie of thee. Vanaf 12.30
uur wordt men welkom geheten door de gastvrouwen van
WOH. Maaltijdbonnen ad 10,00
euro zijn 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.
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Speuren naar wild in het
landgoed Leyduin

Profiteer nog deze zomer

Mazda geeft nu 3.000,- euro extra Beleef met uw kinderen
inruilvoordeel bij MAZDA RC
een leuk vakantieavontuur
Regio - Mazda geeft nu een
extra inruilvoordeel op de
meeste modellen. Want wie
nu JA! zegt tegen de Mazda3,
Mazda5 of Mazda6 krijgt bij
Mazda RC aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek maar
liefst 3.000,- euro extra inruilvoordeel bij aankoop. Kiest
men voor de sportieve GT-M
Line dan kan het totale voordeel zelfs nog hoger oplopen
tot wel 5.500,- euro.
“Deze zomer is uw auto meer
waard”, vertelt Hans Touw,
Brandmanager Mazda RC. “Dat
geldt voor de Mazda3, de compacte dynamische auto met de
uitbundige rijervaring, de Mazda5, met zijn stijlvolle lijnen, die
zijn ontleend aan de golvende vormen van de natuur en
voor de Mazda6, de zakenauto
met het hart van een sportwagen. Als de klant HAI zegt, Japans voor ‘ja, ik wil’, tegen de
aankoop van één van deze drie
modellen, ontvangt hij bij ons
3.000,- euro extra inruilvoordeel
volgens de actievoorwaarden”.

Het voordeel kan echter nog
verder oplopen bij aanschaf van
één van de drie GT-M Line versies. Bovenop het zeer sportieve uitrustingspakket ter waarde
van 2.500,- euro komt dan ook
nog eens de extra inruilpremie
van 3.000,- euro, waarmee het
totale voordeel op de Mazda3
GT-M Line daarmee oploopt
tot maar liefst 5.500,- euro. “Bij
de Mazda5 GT-M Line is dat
4.480,- euro en bij de Mazda6

GT-M Line bedraagt het maximale voordeel 5.500,- euro“,
aldus Hans Touw.
De bijzonder aantrekkelijke
zomeractie van Mazda bij
Mazda RC loopt nog tot en met
30 september van dit jaar. Zie
de Mazda RC advertentie op
pagina 11 in deze krant. Knip
de advertentie met de cheque
uit en komt u naar de showroom. De koffie staat klaar!

Heemsteder - Met de boswachter op zoek naar wild in de natuur. Dat kan op zaterdagavond
20 augustus van 19.00 – 20.30
uur met boswachter Jeroen Engelhart van Landschap NoordHolland op landgoed Leyduin.
We speuren naar reeën die nu
met jongen lopen. Maar op deze
avond zullen we ook zeker andere dieren zien.
Het is een vertederend gezicht;
jonge reeën die met hun moeder
rondtrekken. De jongste zijn een
paar weken geleden geboren en
de oudste een paar maanden
oud. Op het landgoed lopen ook
damherten rond. Ze hebben hun
gewei afgeworpen en het nieuwe is alweer goed zichtbaar. De
bast die het omhult vegen ze af
aan jonge takken in het bos. Dat
is op sommige plaatsen mooi te
zien aan de bomen. We gaan ook
op zoek naar eekhoorns en misschien komen we wel sporen
van de vos tegen. Als je er met
de boswachter op uit trekt zie je
altijd wat. Ook leuk voor opa’s en
oma’s die hun kleinkinderen willen verrassen.

Zin om mee te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in, maar bellen kan
ook: 088-0064455.
De kosten bedragen 6,50 euro, Beschermers van Landschap
Noord-Holland betalen 3,50 euro
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro.
We verzamelen op het parkeerterrein van Leyduin aan de
Manpadslaan 1, 2114 BJ Vogelenzang. Het ligt 2 km ten zuiden van NS station Heemstede/
Aerdenhout, aan de westzijde
van de Leidsevaart.

De reeën op Leyduin hebben inmiddels allemaal jongen (fotograaf Jeroen Engelhart).

Welzijn Bloemendaal
ZOMERBUSTOCHTJE
Vrijdag 9 september Zaanse Schans
U wordt thuis opgehaald tussen 12:30 en 13:uur.
Terug rond 18:00 en 18:30 uur. Prijs: 17,00 euro
per persoon, incl. kofﬁe met gebak.
WORKSHOP
Voor wie van bloemen houdt (herfstboeket)
Dinsdag 27 september, 14.00 - 16.00 uur
Annemieke’s Pluktuin, Hillegom. Kosten 15,- euro.
THEMABIJEENKOMSTEN
• Senia-leesgroepen (literatuur en geschiedenis). Voor wie denkt over aansluiten bij een
leesgroep.
Dinsdag 6 september, 10.00 - 12.00 uur, locatie Zuid
• Nabestaandendossier. Onze ouderenadviseur
informeert u over de mogelijkheden.
Woensdag 14 september, 14.00 - 16.00 uur, De
Voghelsanck, Vogelenzang
NIEUW: BOODSCHAPPENSERVICE
Boodschappen doen met de bus van Welzijn
Bloemendaal bij Albert Heijn Bennebroek. Als
u zich hiervoor aanmeldt wordt u op donderdagmorgen omstreeks 10.00 uur van huis opgehaald. De bus brengt u naar Albert Heijn in
Bennebroek. Om 11.00 uur wordt u weer thuis
gebracht en de boodschappen worden voor u
naar binnen gebracht.
Betaling met de strippenkaart die voor vervoer
met onze bus wordt gebruikt. Voor strippenkaarten en meer informatie over deze nieuwe

service kunt u zich wenden tot Welzijn Bloemendaal.
BEWEGEN, GOED VOOR U!
• Yoga, 38 lessen
Vanaf woensdag 7 september, 9.15 - 10.15 uur,
De Voghelsanck, Vogelenzang
• Gymnastiek, 42 lessen
Vanaf maandag 5 september, 10.00 - 11.00 uur,
Medisch Centrum GGZ in Geest, Bennebroek
• Conditietraining, 42 lessen
Vanaf maandag 5 september, 9.00 - 10.00 uur
en 11.00 - 12.00 uur, Medisch Centrum GGZ in
Geest, Bennebroek
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 31 augustus en woensdag 28 september, om 10.00 uur
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 5 september, om 10.00 uur vanaf ‘t
Panneland
• Recreatief ﬁetsen
Locatie Zuid: dinsdag 13 september, 10.00 uur:
rondje Noordwijk:
Donderdag 22 september, 10.00 uur: Poldersafari (60 km)
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, om 10.00 uur vanaf ’t Panneland
Aanmelden voor onze activiteiten
bij Welzijn Bloemendaal
JONGERENWERK BLOEMENDAAL NEEMT
JONGEREN SERIEUS!

Elke dinsdag vanaf 6 september van 19.30 –
21.00 uur Inloopavond Jongerenbus in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree
Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Trefpunt
Vrijdag 16 september, 17.00 – 21.00 uur:
voetbalwedstrijd tegen Politie Kennemerland
Jongeren spelen tegen de politie. Inschrijving
in de jongerenbus!
BBQ na aﬂoop voor de deelnemers.
Leeftijd: 12 - 18 jaar
Locatie: Geitewei, Bennebroek
Elke vrijdag vanaf 23 september van 20.00 –
22.00 uur Inloopavond Jongerenbus in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree
Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Trefpunt
MEER INFORMATIE?
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid
Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek
Tel. 023-5845300
Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl
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Jong talent toont in de
Waag haar installaties

Foto: Erik Blok

Catamaran spektakel langs
de Zandvoortse kust
Regio - Het weekend van 20
en 21 augustus staat in het
teken van groot zeilspektakel
langs de Zandvoortse kust.
Zaterdag 20 augustus organiseert Watersport Vereniging
Zandvoort de eerste keer
vanuit hun nieuw gebouwde permanente clubhuis, een
van de grootste catamaranraces van Nederland: de jaarlijkse NAM-REM race.
De wedstrijd is van oorsprong
ontstaan uit een lange afstandsrace van Zandvoort via Noordwijk naar het REM-eiland en terug. Na het verwijderen van het
REM-eiland is er als alternatief
de NAM 22-boei voor Katwijk
gekozen. De route hier naartoe wordt ‘be-boeid’ vanuit Katwijk. Afhankelijk van de windrichting wordt er vanuit Zandvoort, via Noordwijk en Katwijk
naar de 5 kilometer uit de kust
liggende NAM 22-boei, en weer
terug naar Zandvoort gevaren.

Gemeten langs een rechte lijn,
bijna 50 kilometer. De 2-daagse
van Zandvoort is voor zowel de
Dart-18 als de Formule-18 een
officieel klasse evenement. De
wedstrijden zijn niet alleen geschikt voor de fanatieke wedstrijdzeilers, maar zeker ook voor
de recreatieve catamaranzeilers
die een lange afstandsrace willen neerzetten.
Omdat het hier een wedstrijd
over lange afstand betreft, waarbij de zeilers ook nog een keer 5
kilometer uit de kust varen, wordt
er veel aandacht besteed aan de
veiligheid. De race wordt daarom begeleid door de verschillende KNRM’s en Reddingsbrigades van Katwijk, Noordwijk,
Bloemendaal en Zandvoort. Vanaf het strand wordt de te varen
route door de Noordwijkse en
Katwijkse catamaran-verenigingen bewaakt.
De organisatie rekent bij goede
zeilcondities op meer dan 100

Spaarne leden doen
mee aan Row4Rights!

Regio - Van 20 augustus t/m
27 augustus a.s. gaan 6 leden
van roeivereniging Het Spaarne mee doen aan Row4Rights.
Row4Rights is het meest uitdagende amateur roei-evenement van Europa. Het team
zal starten in Oostenrijk en finishen ruim 400 km stroomafwaarts in de Hongaarse
hoofdstad Boedapest en dit
in 7 dagen! Het Spaarne team
roeit deze afstand met 19 andere teams uit Nederland.
Row4Rights is een dubbele
uitdaging. Naast het bereiken
van de finish in Boedapest, is
het andere doel om een geweldige sponsorbijdrage op
te halen voor Amnesty International Slovakia en het European Anti Poverty Network.
Het doel is om per Nederlands
team minimaal 7.000,- euro
aan sponsorbijdragen bijeen
te brengen. Inmiddels hebben

de Spaarneleden deze sponsortarget bereikt; met taarten
verkoop, sponsorbijdragen van
familie, vrienden, bekenden en
sponsorbijdragen van enkele bedrijven (o.a.Flynth Adviseurs & Accountants en Logica) hebben zij in korte tijd een
stevige basis gelegd om lokale en internationale projecten van Amnesty International
en European Anti Poverty Network te steunen.
Naast het vertrouwen van de
mensen achter de sponsorbijdragen, is het team zelf ook
vol goede moed om de finish
te bereiken. Nog enkele keren
stevig trainen en het Spaarne team, of zoals ze zich aangemeld hebben, team “Wiener
Melange”, is er klaar voor!
Via
de
website
www.
row4rights.nl kunnen geïnteresseerden dit team nog
steeds sponsoren!

catamarans en dat belooft een
waar zeilspektakel te worden.
Ook vanaf het strand is dit een
uniek uitzicht met al die catamarans op het water. Nog nooit zoveel catamarans bij elkaar gezien? Kom dan kijken op zaterdag 20 augustus. Het startschot
klinkt om ca. 12.00 uur ter hoogte van Holland Casino. Toegang
is gratis.
Zondag 21 augustus zullen er
voor de Zandvoortse kust korte
baan wedstrijden in verschillende klassen worden gevaren. Op
zondag zal er gestart worden om
ca. 11:00 uur voor de Watersport
Vereniging Zandvoort (Zuidkant
Boulevard Paulus Loot, naast de
Reddingsbrigade Zuid).
Deelnemers kunnen zich via een
voorinschrijving op internet aanmelden via www.namremrace.
web-log.nl.
Voor meer info zie ook:
www.wvzandvoort.nl of
www.namremrace.web-log.nl

Regio - De oudste kunstenaarsvereniging van ons land doet zijn
naam (Kunst zij Ons Doel) eer
aan: de komende weken exposeert Esther Hoogendijk (23) als
jongste exposante sinds 190 jaar
(!) haar ruimtelijke installaties in
de Waag aan het Spaarne. Esther Hoogendijk studeerde als
beeldhouwster onder meer aan
de Athenes School of Fine Arts
in Athene en de Kunstacademie
in Enschede.
Na haar afstuderen in 2009 exposeerde Esther de afgelopen
jaren in diverse Europese steden. Vorig jaar zomer verraste zij
met een bijzondere solo-expositie in de Kunst Container Terminal aan de Nieuwe Waterweg in
Vlaardingen. Afgelopen februari had Esther een spectaculaire
solo-tentoonstelling bij MAC in
Berlijn gevolgd door exposities
in Wellen en Borgloon in België
en in juli in Munster in Duitsland
(“Kunst Trifft Kohl”).
Vanaf deze week bouwt zij in
de mooie expositieruimte op de
1e verdieping van de Waag een
aantal nieuwe installaties! Dat
doet Esther met een veelheid
van materialen zoals hout, papier, keramiek en plastic. Een
van deze installaties is geïnspireerd door de lijnen en gelaagdheid van een imaginair berglandschap, een andere installatie
is ontstaan vanuit haar fascinatie
voor oude wereldkaarten waarin
sommige continenten uit elkaar
gedreven zijn.
De vraag is wat Esther met de-

ze installaties tot uitdrukking wil
brengen. De paralellen die Esther ziet zijn: scheuren, lijnen,
puzzels. Het is alsof ze met de
uiteen drijvende werelddelen wil
zeggen: uit elkaar drijven betekent eigenlijk onenigheid; de
realiteit in feite een geheel ander perspectief te geven. Een ingezoomd perspectief noemt zij
het zelf: alsof je ergens in of door
kan kijken. Het zijn een soort artificiele ruimtes waarin allerlei
vormen een rol spelen en waarin
zij allerlei elementen uit de ons
omliggende natuur een plaats
geeft.
De installaties van Esther Hoogendijk zijn vanaf donderdag 18
augustus tot en met zondag 4
september te bewonderen in
Galerie de Waag aan het Spaarne 30 (openingstijden donderdag t/m zondag vanaf 13.00 tot
17.00 uur). De feestelijke opening
vindt plaats op vrijdag 19 augustus om 17.00 uur. De opbouw van
deze installaties zijn op twitter te
volgen via estherhoogendyk. Zie
ook www.estherhoogendijk.com
en www.kzod.nl
Jan Reijnders

Dienst Spaarne
Regio - Zondag 21 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. Iedereen is
welkom, zowel patiënten alsook
bezoek. De kerkzaal bevindt zich
op de begane grond naast het
restaurant (volg route 55).
Voorganger is pastor dhr. F. Bossink. De zang wordt ondersteund
door cantor dhr. E. Vriens. (communieviering)

Kerkviering
SEIN

Regio – Viering op terrein
‘de Cruquiushoeve’, gebouw
‘de Rank’, Spieringweg 801,
te Cruquius op zondag 21
augustus om 15.00 uur met
pastor Elise Vorstermans.

Gewijzigde verkeerssituatie
Raaks en kruising Raaksbruggen
Regio - De Raaks is sinds afgelopen donderdag opengesteld
voor voetgangers, (snor)fietsers en ontheffinghouders (bewoners en bedrijven). Tegelijkertijd is, ter verbetering van de route Zijlweg-Wilhelminastraat, de verkeerssituatie op de kruising Raaksbruggen aangepast. De gewijzigde verkeerssituatie wordt ondersteund met verkeersborden en een aangepaste verkeerslichtenregeling.
Raaksbruggen
De gewijzigde verkeerssituatie
op de kruising Raaksbruggen
heeft tot gevolg dat verkeer vanaf de Brouwersvaart niet meer
linksaf (naar de Zijlsingel) mag.
Voor wandelaars en (snor)fietsers verandert er verder niets.
Raaks
De Raaks is gesloten voor al
het verkeer, behalve voor (snor)
fietsers en ontheffinghouders.
Laad- en losverkeer mag hier –
net als in de rest van de binnen-

stad – tussen 06.00-11.00 rijden.
Deze (toegestane) motorvoertuigen mogen de Raaks vanaf de
Gedempte Oude Gracht in- en
uitrijden. Indien bestuurders via
de andere kant (richting Raaksbruggen) willen uitrijden, mogen
zij alleen rechtsaf richting de Zijlvest-Kinderhuissingel. De politie is inmiddels gestart met het
handhaven van deze verplichting om vanaf de Raaks rechtsaf te slaan. Fietsers mogen de
Raaks vanaf twee kanten in-en
uitrijden.
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Tuinen-special

Wegens overweldigend succes - er zijn
talloze tuinfoto’s binnengekomen bij de
redactie - hier een greep uit de inzendingen, die tevens meedingen naar de prijzen. Kanshebbers dus, deze tuinen!
Sylvia Veldhuizen-Bakker,
Linge 10, Heemstede

enburg,
g, Louis Rod
Erfscheidin n 35/37, Bennebroek
aa
Van Gendtl

Familie van
B
Bernard Zw reugel,
eerslaan 30
, Heemsted
e

Klaas de Vries,
Zernikelaan, Heemstede

Maria de W
ild
Wasserij An e,
nalaan 219,
Hee

mstede

Fam. Peters-Muller,
Strawinskylaan 5, Heemstede
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Maarten Benjamins van Cafe de 1ste Aanleg strijdt
om titel “Master Bartender Nederland 2011”
Heemstede - Op 22 augustus 2011 organiseert kwaliteitsbiermerk Pilsner Urquell voor de
eerste keer de Nederlandse finale van de Pilsner Urquell Master Bartender in Librije’s Zusje in Zwolle. Maarten Benjamins
(23) werkzaam bij Café de 1ste
Aanleg uit Heemstede dingt samen met 22 andere deelnemers
uit heel Nederland mee naar de
titel ‘Master Bartender Nederland 2011’. Onder de noemer
‘Pure Passie, Puur Pilsner’, draait
het tijdens de Master Bartender
om de vraag welke deelnemer de
meeste kennis, kunde en passie
bezit voor de kwaliteitsbehandeling van bier in het algemeen en
het merk Pilsner Urquell in het
bijzonder. Aan de hand van verschillende opdrachten selecteert
een vakjury de ‘Master Bartender Nederland 2011’.

International Master
Bartender 2011
Kees en Christine Heger van Café de 1ste Aanleg zijn trots dat
één van zijn bartenders een gooi
doet naar deze prestigieuze titel.
De Nederlandse winnaar gaat
immers door naar de internationale finale, die dit jaar voor de
zesde keer wordt georganiseerd,
op 5 oktober in Praag. Dit is de
dag waarop in 1842 ’s werelds
allereerste Pilsner werd gebrouwen. De International Master
Bartender is één van de grootste
competities op biergebied. Hier
zullen 17 finalisten, gekozen uit
4000 deelnemers uit verschillende landen, het tegen elkaar opnemen en meedingen naar de
ultieme hoofdprijs van 10.000
euro en een stage van twee
maanden bij een top horeca etablissement in het buitenland.

Rol bartender is essentieel
Het premium biermerk Pilsner
Urquell wil met de Master Bartender 2011 gastheerschap, de
optimale behandeling en het
perfect tappen en presenteren
van het kwaliteitsbier onder bartenders stimuleren. Het is uiteindelijk aan de bartender om zijn
of haar gasten een perfect getapte en gepresenteerde Pilsner
Urquell te serveren.

Glandorf en Sander van Werkhoven, en afgevaardigden vanuit
Grolsch en Pilsner Urquell.
Café de 1ste Aanleg richt zich al
jaren op het schenken van kwaliteitsbieren en wijnen.
Dit Heemsteedse top 100 café uit
1894 met authentieke uitstraling
schenkt standaard ten minste 10
wijnen per glas en 5 speciaalbieren waaronder het exclusie-

Heemstede - Aktueel op dit
moment is het zogenaamde
zomerweer van 2011....het lijkt
erop dat we alle mooie dagen
hebben verspeeld in het voorjaar...deze eigengemaakte foto in voorjaar laat het resultaat
wel zien,volop bloemen op de
Zandvoortse-laan-deze middenberm en fietspaden en rijweg is van voorjaar 2000 en
toen waren de lindes een stuk
kleiner. Ook was er nog een
garage Brouwer links te be-

ve huisbier “Christine”. Deze frisblonde triple van tap en uit geschenkfles is vernoemd naar de
frisblonde echtgenote van uitbater Kees Heger.
Collega Maarten Benjamins is
door Heger zelf opgeleid en
werkt sinds drie jaar bij de 1ste
Aanleg. De gedrevenheid van
Maarten is zo groot dat hij in 3
maanden tijd al 2 keer naar Pilzen, Tsjechië is gereisd om zich
te verdiepen in het product Urquell en de brouwerij.

Bennebroeker scoort voor het milieu

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren, maakt iedereen het gehele jaar door kans op het winnen
van een van de honderden prij-

wonderen en in 2005/2006 ingrijpend verbouwd tot appartementen...tussen fietspad en rijweg geen lindes ivm vervuilde
grond. Rechts stond ooit tot in
1966 café Jansen waar nu flat
Rozenburg staat. We zien op
de achtergrond het NS station met toevallig een gele trein..
past goed bij de gele narcissen.
Fraai plaatje dus...denk aan dit
weerbeeld en het is altijd zomers warm!!!

Honkbal

Tijdens de Master Bartender
2011 wordt Maarten onderworpen aan een schriftelijk examen,
een blindproeverij, diepte-interviews met kenners uit de industrie en natuurlijk moet hij ook
zijn taptechnieken en presentatie in de praktijk tonen. Een taptechniek die voor Nederlandse
begrippen volledig anders is in
vergelijking met regulier tapbier.
De prestaties worden beoordeeld door een vakkundige jury
bestaande uit bierkenners Hans

Inleveren lege batterijen levert heer Tervoort prijs op
Bennebroek – De heer M. Tervoort uit Bennebroek is de gelukkige winnaar van een VVV
irischeque. Hij viel in de prijzen
door mee te doen aan de landelijke campagne “Lege batterijen? Lever ze in en WIN!” van
Stichting Batterijen (Stibat). Met
zijn deelname bewijst de Bennebroeker zichzelf en het milieu
een uitstekende dienst.
“Deze actie vind ik goed opgezet”, aldus de enthousiaste winnaar die op de actie attent was
gemaakt door radiocommercials
en de lege batterijen had ingeleverd bij Albert Heijn. “Al ruim
vijf jaar lever ik lege batterijen in.
Per jaar zijn dat er ongeveer vijftig. Ieder kwartaal lever ik mijn
voorraad lege batterijen in. Dat
doe ik vanwege het milieu.”

Het spoor van toen
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zen. Door naam, adres en telefoonnummer op een briefje te
schrijven en dat samen met tien
lege batterijen in een zakje te
stoppen te deponeren in de inzamelton of -box bij één van de
ruim 17.000 deelnemende supermarkten en andere winkels. Inleveren kan ook bij het gemeentedepot of de chemokar.

vriendelijke recycling van batterijen, Nederlanders er extra toe
aanzetten hun lege batterijen
apart in te leveren. In 2008 verdwenen alleen al zo’n 16 miljoen afgedankte batterijen bij het
huishoudelijk afval. In 2002 gingen er nog 30 miljoen in rook op
bij de afvalverbrandingsinstallaties.

Elke maand is er een trekking.
Het maandelijkse prijzenpakket
bestaat uit een reischeque van
2.000 euro en vijftig VVV irischeques van 50 euro. Via radiocommercials, flyers en e-mailnieuwsbrieven vestigt de stichting regelmatig de aandacht op
deze actie. De informatie is ook
te vinden op de website van
Stibat (www.legebatterijen.nl),
waarop elke maand de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Mede dankzij de campagne van
de stichting weten steeds meer
mensen dat lege batterijen niet
in het huisvuil thuishoren.
Hoewel de meeste Nederlanders de beste bedoelingen hebben om hun lege batterijen in te
leveren, komt dat er vaak toch
niet van.

Milieuvriendelijke recycling
Met dit initiatief wil Stibat, die
zorgt voor inzameling en milieu-

Uit onderzoek dat Stibat heeft
laten uitvoeren, blijkt dat in elk
huishouden gemiddeld negentien lege batterijen rondzwerven. Voor heel Nederland komt
dat neer op zo’n 137 miljoen lege batterijen!

Puntendeling tegen Euro Stars
helpt RCH niet
Heemstede - Alleen met een dubbele overwinning op koploper Euro Stars zou RCH-Pinguïns in de race om het kampioenschap van de Overgangsklasse zijn gebleven. Maar na de 2-1
uitoverwinning in Capelle a/d IJssel volgde zondag in Heemstede de teleurstelling. De revanche van Euro Stars was verdiend en RCH zal zich moeten richten op het seizoen 2012,
waarin weer met een schone lei en een hopelijk blessurevrije selectie aan de strijd om het kampioenschap kan worden
begonnen.
De wedstrijd in Capelle a/d IJssel
werd volledig gedomineerd door
Chris Mowday. Alleen in de 1e en
de 2e inning moest hij een honkslag incasseren, maar die deden geen pijn. Ook Derrick Isenia gaf aan de andere kant weinig weg, maar in de 6e Heemsteedse slagbeurt moest hij dan
toch capituleren. Een honkslag
van Mark Smit werd gevolgd
door een OSS van Victor Draijer, 4 wijd voor Lex Leijenaar en
honkslagen van Ferd van Stekelenburg en Mick van Vliet, bij elkaar goed voor 2 runs. Bij volle
honken en 1 uit posteerde Euro Stars reliever Bredan Schoemaker op de heuvel, die met 2 x
3 slag de schade voor zijn team
beperkt hield en ook in het verdere verloop van de wedstrijd
zijn defensie op slot hield. Dat
het toch nog spannend werd
was het gevolg van 2 opeenvolgende fouten in het Heemsteedse veld, waardoor 1 x gescoord
werd, maar met 11-0-2-4 werd
Chris Mowday toch terecht de
winnende werper.
Ook zondag in Heemstede werd
pas in de 6e inning voor het eerst
gescoord en was het nota be-

ne Aldy Guzman, een dag eerder
4 x met 3 slag aan de kant gezet, die de bal het Heemsteedse
Sportpark uit mepte. In de 8e inning herhaalde Aldrin Martis dat
kunstje, ook nu weer zonder lopers op de honken, waardoor bij
0-2 het Heemsteedse geloof in
een goede afloop overeind bleef.
Maar de Amerikaanse pitcher
van Euro Stars, Brent Buffa, bleef
zonder al te veel moeite overeind
en toen het in de 1e helft van de
9e inning 0-3 werd na een double van Ben Groenendijk en een
triple van Aldy Guzman was het
verzet van de Racing gebroken.
De stand met
te gaan:
1. Euro Stars
2. PSV
3. RCH
4. DSS
5. Hawks
6. TTT

nog 4 wedstrijden
21-28 108-81
21-26 125-109
21-22 101-93
20-17
73-87
20-17 129-124
21-14 84-126

A.s. vrijdag 19 augustus om
19.45 uur speelt RCH-Pinguïns de uitwedstrijd tegen DSS.
Een dag later, zaterdag om 14.00
uur, wordt op het Heemsteedse
Sportpark de thuiswedstrijd tegen Tex Town Tiger gespeeld
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Bewegen voor 50-plussers
Behalve de cursussen voor volwassenen zijn er ook speciale
seniorencursussen in het bewegingsprogramma van Casca. Ideaal voor wie graag lichamelijk actief is, maar dan wel in
een rustiger tempo. Lekker in
de buitenlucht fietsen of wandelen, met of zonder poles of
extra oefeningen. Of onafhankelijk van weersomstandigheden dansen of koersballen. Of
meedoen aan sport & spel of
Chi Kung. Dus blijf actief bij
Casca, samen met leeftijdgenoten! De gezellige contacten
zijn mooi meegenomen!
Al deze bewegingscursussen voor senioren starten vanaf maandag 5 september weer
en u kunt zich nu al hiervoor inschrijven.
Aanmelden kan van maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur:
telefoon 023-548 38 28 kies 1
of via www.casca.nl.
Mens en Maatschappij
Of het nou gaat om financiën, communicatie, gezondheid, inzicht en bewustwording
of kunstgeschiedenis en literatuur: uitgeleerd ben je eigenlijk
nooit. In het hoofdstuk Mens &
Maatschappij in de cursusbrochure van Casca vindt u allerlei cursussen op dit vlak. Deze lessen zijn dé manier om
in korte tijd kennis uit te breiden of te verdiepen. Er zijn een
heel aantal nieuwe cursussen
zoals Bladgoud – Schrijven als
weg naar binnen, Beter breinbeter zien, Afstemmen op stilte
of Wereldreligies.
Maar ook de ‘gouw-ouwe’
Mindfulness-meditatie, Man-

tra’s zingen en bijvoorbeeld
Zelf beleggen zorgen voor persoonlijke verdieping, voor nieuwe gedachten, ruimte in je
hoofd en voor heel veel nieuwe kennis!
En er is weer een serie mooie
nieuwe kunsthistorische lezingen. Kijk eens op de website
www.casca.nl voor uitgebreide
informatie.
De eerste cursussen starten
vanaf maandag 12 september bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. U kunt
zich al aanmelden. Opgeven
kan telefonisch, op werkdagen
tussen 9 en 12 uur, tel.: 023-548
38 28-1 of via de website.
De Klare Lijn
Tekenen in al haar facetten
Zoals een teken een waarneembare aanduiding is (sla
het woordenboek er maar op
na) is tekenen ook het waarnemen van je onderwerp d.m.v.
lijnen, zowel recht als gebogen en zowel de omtrek als het
meer en meer uitwerken door
arceringen. De cursus is voor
beginners en wat meer gevorderde tekenaars. U leert allerlei
tekentechnieken en werkt met
materialen als potlood/grafiet,
kleurpotlood, inkt, pen, rietpen,
krijt. Al met al een feest om u
verder te ontwikkelen in de
kunst van het tekenen., waarbij u ook vaardigheden leert
om te werken vanuit de realiteit (hoe het er uit ziet) en vanuit perspectief (de ogenschijnlijke ruimte).
De cursus De Klare Lijn start
op donderdag 15 september
van 13.00 tot 15.30 uur bij Casca in activiteitencentrum de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Opgeven: 023-548
38 28-1 op werkdagen van 9-12
uur of via www.casca.nl.

PKN Heemstede
Heemstede – Dienst Protestantse Gemeente Heemstede,
zondag 21 augustus in de Pinksterkerk - 10.00 uur met ds. A.
Molendijk. In Kennemerduin dienst om 10.30 uur met mw. B.
Jansen. In de Oude kerk is geen dienst.

Getuigen gezocht

Wederom inbraakpoging
Cozy restaurant
Heemstede - Het was zaterdag 6 augustus weer zo ver. Opnieuw hebben inbrekers geprobeerd in te breken in Cozy restaurant. Aangezien het om precies dezelfde werkwijze gaat als
de voorgaande keer kan het niet
anders dan dat het dezelfde inbrekers waren. Dit is gebeurt
rond het tijdstip van 05:30 uur,
met een breekijzer wat gepaard

Zonnige finaledag tijdens TV HBC Open 2011
Heemstede - Na een week van
wind en regen werd het TV HBC
Open toch nog met een zonnige finale dag afgesloten. Vanaf ’s morgens 9.00 uur werden

Bomen en struiken vormen
vruchten en zaden voor het nieuwe jaar. Dieren als konijnen en
eekhoorns gebruiken de vruchten en de 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, de sneeuwbes en riebes hun eigen bessen
en de beuk zijn alom bekende
beukennoten.
En al deze vruchten en noten
worden weer gegeten door ko-

er finale wedstrijden gespeeld
onder ideale tennisomstandigheden en vele toeschouwers op
het gezelligste terras van Heemstede. Bij de prijsuitreiking werden alle deelnemers bedankt
voor hun inzet en hun medewerking om ondanks de slechte
weersomstandigheden het toch
mogelijk te maken om de partijen op tijd te laten spelen. TVHBC
kan weer terugzien op een geslaagd toernooi welke goed bezet was in deze vakantieperio-

de en ook nu weer mede door de
vele HBC vrijwilligers zeer goed
verlopen is.

Uitslagen van de finalewedstrijden van zondag 14 augustus:
Herendubbel 5
Herenenkel 6
Herendubbel 6
Damesenkel 6
Damesdubbel 6
Gemengddubbel 6
Herenenkel 6 35+
Herendubbel 6 35+
Damesdubbel 6 35+
Gemengddubbel 6 35+
Damesdubbel 7
Gemengd dubbel 7
Herenenkel 7 35+
Herendubbel 7 35+
Damesdubbel 7 35+
Gemengd dubbel 7 35+
Herenenkel 8
Damesdubbel 8
Herendubbel 8 35+
Gemengddubbel 8 35+

Olaf Daalen / Tom Wooning (1)
Matthijs Möllmann (1)
M de Mijttenaere/WSA Planting (1)
Ingrid Buizer-Kong (1)
Elbrich Doornbos/Suzanne Vries (1)
FMJansonius-Beekhuizen/LCM Hoe (1)
Eric Haarmans (2)
Ron van Gog /Wim van Hooff (1)
Trudy Moonen / Karin Stokman
Lex Duisterhof/Conny Witteman (1)
Fenja Nemeth / Elvira Vrijburg (1)
Martin en Diantha Dijkzeul (2)
Ton Bruijns (1)
Martin Dijkzeul/Jos van Bakel (2)
Michelle Hart / Jolanda Berg
JACPeperkoorn
HAM Heeremans-va
Mick Bos
Linda Wassem-Faber/Erika Aken
Rob Angermann /
Ruud Zaremba (1)
Pieter Kenbeek / Tanja Hol (1)

Vruchten, bessen en nazomerbloei
in wandelbos Groenendaal
Heemstede - Donderdag 25
augustus organiseert het IVN
Zuid-Kennemerland in samenwerking met de gemeente Heemstede een avondexcursie ´Vruchten, bessen en nazomerbloei` in
wandelbos Groenendaal. Deze excursie sluit goed aan bij de
periode van het jaar.
De dagen worden weer korter,
de nachter worden weer langer
en het bos maakt zich op voor de
herfst. Ook in Groenendaal heeft
de zomer weer allerlei vruchten
opgeleverd. Welke bessen en
vruchten zijn dat nou?

moet gaan met een enorme hoeveelheid lawaai. Waarschijnlijk
zijn de inbrekers geschrokken
en gevlucht doordat de buurman
wakker werd vam het lawaai en
naar buiten keek.
De eigenaar van Cozy restaurant vraagt zich af of mogelijk
iemand iets verdachts heeft gezien op die vroege zaterdagmorgen.

nijnen, vossen en eekhoorns.
Wie wil zien hoe mooi wandebos
Groenendaal is op een prachtige nazomeravond moet zeker
komen.
Vertrek om 18.30 uur bij het informatiebord op de parkeerplaats van restaurant Groenendaal. Duur: 1,5 uur. Deelname is
gratis. Aanmelden vooraf is niet
nodig.
Informatie bij Wim Swinkels,
023-5293302 of op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

-

Leo Norde / Jeffry Garderen (2)
Tim de Bruin (2)
Thierry Smagge / Bas Dijt (2)
Miriam Creijghton (2
Marije Heems / Deirdre Hoare (2)
Rosanne Waardijk / Edo Berkel (2)
Lex Duisterhof
MP Langeveld / T Meijerink
Dorien Landen/Marlies Draijer
Jenny Exalto / Willem Boerboom
ECE Vlaskamp / A Oudolf-Smit
JAVeldt/JCM Stelleman-van der
Rob Mekel
Ton van Assema/Arjan de Groot
LWielkens-Kolthof/JCM Stellema

2-6 6-4 6-4
6-4 6-2
6-2 6-4
7-5 4-6 6-1
6-4 6-1
3-6 6-0 7-6
6-2 6-1
6-3 6-4
6-4 6-3
6-4 6-7 6-4
6-3 7-6 (1)
3-6 6-1 6-3
6-7 6-2 7-6
6-4 7-6
6-7 6-4 6-4

-

Jan Blom / Eugenie ten Hag
Peter Hofstede
Nicole Romijn / Els Robijn (2)

wo
6-4 0-6 6-1
6-4 6-4

-

Ad van der Aar / Hans Bos
Hans Jansen / Renate Harthoorn

wo
7-6 6-3

17 augustus 2011

Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

T/m dinsdag 30 augustus
• Expositie van Annemarie Sybrandy en Renske Hoekstra in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5. De tentoonstelling
wordt geopend op donderdag 7 juli om 20.00 uur. De
openingstijden zijn: maandag
tot en met vrijdag van 8.30 –
12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.
T/m zondag 4 september
• Expositie Eveline Richter
in Bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1 te Heemstede.
De tentoonstelling is samengesteld uit landschappen in
olieverf en gouache. In de vitrines is grafiek te zien. De expositie is gratis te bezoeken
tijdens openingsuren van de
bibliotheek. Meer informatie
op www.bibliotheekhaarlem.
nl en op www.evelinerichter.nl

Regio
Exposities

pagina 13

nering. Net als Visser werkt
ze vanuit een decorachtige
situatie. Ze bouwt in haar atelier stillevens met dierbare voorwerpen uit haar verleden.
Info: www.galerie37.nl
T/m eind augustus
• Expositie ‘(op)getekend,
en meer’. De tentoonstelling biedt een overzicht van
ca. 60 coproducties van bioloog en columnist René Marcelis (Castricum) en beeldend kunstenaar Kees Verbeek (Eindhoven). René Marcelis en Kees Verbeek deelden
al lang een fascinatie voor insecten, voordat het toeval hen
bijeen bracht.
Hun samenwerking leidde
onder meer tot een serie columns met aquarellen voor het
kwartaalblad Vlinders van de
Vlinderstichting, onder de titel
‘(op)getekend’. Eerder maakten zij voor het Noordhollands
Dagblad enkele jaren lang de
serie ‘De aard van het beestje’, resulterend in een gelijknamig boekje.
Info De Zandwaaier Overveen,
023-5411123 (di. t/m zon) en
www.np-zuidkennemerland.nl.
T/m zondag 11 september
Tentoonstelling ‘Ovartaci – Oppergek’ in Museum Het Dolhuys. De bekendste outsiderkunstenaar
van Denemarken werd geboren als Louis Marcussen, maar
noemde zich later ‘Ovartaci’, wat ‘Oppergek’ betekent.
Hij verbleef maar liefst 56 jaar
in de psychiatrische inrichting van Aarhus in Denemarken waar hij uitgroeide tot het
‘hoofd der dwazen’. Ovartaci (1894 – 1985) was gefascineerd door het vrouwelijk schoon en wilde zelf ook
graag vrouw zijn. Op 22 juli 1951 heeft hij zichzelf met
een beitel ontmand en maakte
een schilderij met als titel ‘De
dag van mijn bevrijding’. Locatie: Schotersingen 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688.

•

• Blik op Haarlem, tekeninTm zondag 28 augustus
• Briesie op die solder /
Watter geheue praa, tentoonstelling bij Galerie 37,
Groot Heiligland 37 Haarlem.
Grenslijn tussen styling, design en beeldende kunst. Het
werk van Visser is kleurrijk, divers en laat zich het beste vergelijken met theaterdecors
waar echt en onecht zich met
elkaar vermengen. Hij ontwerpt en bouwt sets voor mode en lifestyle fotografie voor
nationale en internationale
tijdschriften.
Daarnaast ontwerpt IJM winkelin- terieurs en etalages.
De schilderijen van Corinne Bonsma gaan over herin-

gen en prenten van Cornelis van Noorde (1731-1795)
in het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem. Cornelis van Noorde was
een veelzijdig kunstenaar. In
allerlei technieken (tekening,
aquarel, ets, gravure, houtsnede) leverde hij werk voor
de drukkerij en lettergieterij van Johannes Enschedé,
maakte hij portretten en voorstellingen van dieren en religieuze onderwerpen en vervaardigde hij kopieën naar oude meesters. Voor meer informatie en speciale activiteiten
rond de tentoonstelling:
www.noord-hollandsarchief.nl
De toegang is gratis.
T/m zaterdag 24 september

• Expositie “Zomer in Haar-

lem”, bij Galerie Année, Ge-

dempte Oude Gracht 33 in
Haarlem. Er zijn nieuwe werken van meer dan 30 verschillende kunstenaars te zien. In
deze tentoonstelling zijn schilderijen, keramiek, beelden en
papierobjecten maar ook sieraadontwerpen, video schilderijen en glasobjecten te zien.
De expositie is te bezoeken op
vrijdag en zaterdag van 1117.00 uur in augustus, in september geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van
11-17.00 uur. Meer informatie:
www.galerieannee.nl

Dichtstorten Zomerspecial
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.
Dit keer een Zomerspecial Dichtstorten van Bart Jonker.
Kauw
Daar kom je aangevlogen
Landt op een brede tak
Minachtend
Geheel niet bang
Mij keur je geen blik waardig
Afkeurend zit je daar
Bespiedend
Raad je mijn gedachten?
Vijf meter scheiden ons
Ik, verslagen in mijn stoel
Ernstig
Jij driftig bezig op het pad

Tot eind september
• Expositie Sanquin Bloedbank met schilderijen, collages, en wandkleden van
Trudy Polman.
Bezichtiging: ma- t/m vrijdag
van 11.00 - 11.45 uur
ma-avond t/m do-avond van
21.00 - 21.45 uur.
Boerhaavelaan 22 Haarlem.

Heer en meester in de tuin
Nors en onwrikbaar
Sluw loerend
Je bent maar klein, toch jaag je
me angst aan

T/m zondag 6 november
In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia
Loren, Miles Davis en Ernest Hemmingway zijn er ook
foto’s te zien zijn met een sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste foto van
president Allende vlak voor
zijn executie.
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. Tel. 023
542 24 27 www.historischmuseumhaarlem.nl

Vijf stappen scheiden ons
Van dierenwereld naar mijn
realiteit
Vandaag ben ik het
Die ten prooi valt aan jou
Lisa Worduk

•

T/m woensdag
30 november
• Haarlemse nachten in Hotel Lion d’Or, verkooptentoonstelling van textielkunstenares Michaëla J. Bijlsma en illustrator en Eric
J. Coolen. Kruisweg 34 in
Haarlem. www.nieuwegrachtproducties.nl

Theater
Vrijdag 12 augustus
• Zandbaktheater in het
Molenpark Zwoele zomeravonden met luchtige verhalen en live muziek.
Stichting Vertelkunst Haarlem
(SVH) presenteert voor het
derde jaar Het Zandbaktheater bij de grote zandbak in het
Molenpark in Schalkwijk. V.a.
20.30 uur. Entree: uw gift.
Voor meer informatie: vertelkunsthaarlem@kpnmail.nl
www.vertelkunsthaarlem.nl

Verraadt mijn diepere gevoel
Dat nu even donker is als jij
Vijandig rondstappend
Raad je mijn gedachten?

Mooie dag
Hoe mooi de morgen
Hoe mooi de middag
Hoe mooi de avond
Hoe mooi de nacht
Geen mooiere dag
Dan die waarop je zegt:
“Ik heb je gemist”
Lisa Worduk
Botanische tuin
in Antwerpen
Daar zat jij
krullenbol
voor de lissenfamilie
frank en vrij
temidden van
groene symfonie
liefdevol
tokkel jij
menig snaar
ondermeer
op je gitaar
Vlaamse noten
ontsproten
geen grachtenparade
geen Amsterdam
wij schrijven hier
een liefdesserenade
Bart Jonker

Slaap
Regendruppels dalen neer
de schemering valt in
de avond komt een keer
met het zwart in het gewin
Bracht dromen in het donker
geesten, beelden en geluiden
onbekende hoogtes, slaapdronken
in een nacht sprookjes; wel duizend
Gedurende een half etmaal onder zeil
uren slapend, woelend, zwetend
allesomvattende voorstellingen van allerlei
onzichtbare gedachtes en visioenen wetend
Hiltje VR, uit de bundel ‘Olifantoom’

Ongewis van wat de toekomst mij gaat brengen
Of liefde zich in met mijn leven zal vermengen
Hopende op een lief in mijn leven
Die mij met heel zijn hart liefde wil geven
Geniet ik van de liefdes om mij heen
Al heb ik er zelf geen één
Want die liefdes laten mij hopen
Dat liefde ook mijn leven in kan lopen
Monique Philippo
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Gemeente Heemstede heeft
officiële Facebookpagina
Na Twitter, Youtube, Flickr en LinkedIn, is nu ook Facebook toegevoegd aan de
sociale mediaboom van de gemeente Heemstede. Ga naar www.facebook.com/
gemeenteheemstede of scan de QR-code en vind ons leuk!
Op onze Facebookpagina plaatsen we
berichten en nieuwtjes, die aansluiten bij
de interesse van de gemiddelde
Heemsteedse Facebooker. Korte teksten
en veel beeld! Ook onze berichten die wij
via Twitter plaatsen en Youtube filmpjes zijn
hier te vinden.
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Zomertijd
voor
Heemstede
Nieuws

2 0 11

In de zomer(vakantie)tijd verschijnt
HeemstedeNieuws in beperkte vorm.
Uiteraard worden wekelijks de officiële
bekendmakingen gepubliceerd, zoals
u gewend bent. Wel verschijnen er in
deze
vakantieperiode
minder
redactionele artikelen.

In contact
Facebook is een sociale netwerksite die
wereldwijd gebruikt wordt. De gemeente
Heemstede gebruikt dit netwerk om met
inwoners in contact te komen en nieuws
van de gemeente te verspreiden.
Via Facebook kunnen
inwoners reageren op
de berichtgeving.

Ook een Facebook account?
Volg dan onze berichten door 'vind ik leuk'
aan te klikken. Onze berichten verschijnen
dan op de eigen Facebookpagina.

Vruchten, bessen en
nazomerbloei
Avondexcursie in wandelbos Groenendaal
Donderdag 25 augustus organiseert het
IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking
met de gemeente Heemstede een avondexcursie ‘Vruchten, bessen en nazomerbloei’ in wandelbos Groenendaal. Deze
excursie sluit goed aan bij de periode van
het jaar. De dagen worden weer korter, de
nachten worden weer langer en het bos
maakt zich op voor de herfst. Ook in Groenendaal heeft de zomer weer allerlei
vruchten opgeleverd. Welke bessen en vruchten zijn dat nou?
Bomen en struiken vormen vruchten en
zaden voor het nieuwe jaar. Dieren
als konijnen en eekhoorns gebruiken de
vruchten en de 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,
de sneeuwbes en riebes hun eigen bessen

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

en de beuk zijn alom bekende beukennoten. En al deze vruchten en noten worden
weer gegeten door konijnen, vossen en
eekhoorns. Wie wil zien hoe mooi
wandebos Groenendaal is op een prachtige
nazomeravond moet zeker komen!

Informatie
Vertrek om 18.30 uur bij het informatiebord
op de parkeerplaats van restaurant
Groenendaal. Duur: 1,5 uur. Deelname is
gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie bij Wim Swinkels, (023) 529 33 02
of op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

gemeenteheemstede

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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (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.

HeemstedeNieuws
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Houten vaartuig zonder melding
in gemeentelijke haven

Werk aan de weg
César Francklaan / Schouwbroekerbrug
Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de
Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan
Van 8 tot en met 31 augustus wordt op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan een nieuwe
verkeersregelinstallatie aangelegd. De werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in avonden nachturen. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Verordening op het gebruik van openbare havens
en binnenwateren moet de gezagvoerder van een vaartuig waarmede ligplaats wordt
genomen in de gemeentelijke haven de aankomst van zijn vaartuig binnen 24 uur melden
aan het college van B&W.
De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt dringend verzocht zich per direct te
melden bij bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op telefoonnummer
(023) 548 56 30:

naamloos houten zeil/motorboot, lengte ongeveer 6 meter, gelegen in de gemeentelijke
haven langs de zijde van de Havenstraat.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt
u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste
instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14,
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag:
09.00 tot 12.00 uur
woensdag:
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten

Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig zich niet uiterlijk 31 augustus 2011
heeft gemeld bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit Heemstede is vertrokken,
zullen burgemeester en wethouders bestuursdwang toepassen en het vaartuig laten verwijderen. Het vaartuig kan dan worden weggesleept en voor een periode van 13 weken
worden opgeslagen bij de bewaarhaven te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn vaartuig
binnen die periode terug ontvangen na betaling van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening van de bestuursdwang, waaronder taxatie-, sleep- en opslagkosten. Indien het
vaartuig niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode dan zullen burgemeester en
wethouders overwegen om het vaartuig openbaar te verkopen.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een
aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude recht moeten
worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Beethovenlaan 35
het uitbreiden van een woonhuis
ontvangen 3 augustus 2011

2011.224

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Crayenestersingel 59
het kappen van 3 eiken
ontvangen 8 augustus 2011

2011.225

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 augustus 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:
Johannes Verhulstlaan 3
het uitbreiden van een woonhuis
2011.191
ontvangen 28 juni 2011
Het verzoek ligt vanaf 18 augustus 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 12 augustus 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Provinciënlaan 1, 3, 5, 7
het vervangen van de hekwerken
van de loggia’s/balkons

2011.193

Omgevingsvergunning voor kappen
W. Denijslaan 35
het kappen van een ceder
Binnenweg 6A
het kappen van een ceder
Herenweg 180
het kappen van een berk en een esdoorn

2011.209
2011.219
2011.217

Omgevingsvergunning voor slopen
Erasmuslaan 2
het verwijderen van asbesthoudende materialen

2011.215

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 12 augustus 2011)
Bronsteeweg 52

het plaatsen van een dakopbouw

2010.210/
0009

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 18 augustus 2011 van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen
bezwaar maken. Zie kader.
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Evenement
Op 8 augustus 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan De Eerste Aanleg voor
het houden van een evenement genaamd “Heemstede Live” op het Wilhelminaplein op
zaterdag 3 september 2011 van 15.00 tot 23.00 uur en op zondag 4 september 2011 van
15.00 tot 21.00 uur.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven voor een
wegafsluiting van het Wilhelminaplein vanaf vrijdag 2 september 2011 12.00 uur tot en met
maandag 5 september 2011 11.00 uur.

-

1 7

A U G U S T U S

2 0 11

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

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

De Camplaan, Cloosterweg, Voorweg en Achterweg blijven vrij toegankelijk.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden

Gevaar of schade op straat doorgeven?
www.heemstede.nl

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

Overlast

Meer weten?

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

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

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de

Beroep

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

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet verweten 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 bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem
dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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).

