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Heemstede - Afgelopen donderdag 9 augustus gaf Jan Smit een 
daverend miniconcert in Claus Event Center te Hoofddorp. Voor het 
concert hadden fans de gelegenheid tot een zogenaamd ‘meet and 
greet’  om samen met Jan op de foto te gaan. De Heemsteder ver-
lootte enkele toegangskaarten onder de lezers en nam zelf ook even 
poolshoogte. De sympathieke Volendammer nam ook even een kijk-
je in de Heemsteder. Elders in deze krant het interview dat Bart Jon-
ker schreef naar aanleiding van dit event.

Tuinenwedstrijd met De Oosteinde

“Mijn kleine paradijs”
Heemstede – Een kleine tuin 
kan ook héél aangenaam zijn. 
Wie geen groot oppervlak tot 
zijn beschikking heeft, moet 
slim zijn met de invulling van 
de wel beschikbare tuin-ruim-
te en dat heeft Caroline Boer-
koel-Van Herwaarde goed aan-

gepakt. In haar tuin aan de Van 
‘t Hofflaan groeit veel maar dat 
is tegelijkertijd de charme. La-
ten we zeggen dat het een en-
thousiaste tuin is van een en-
thousiaste lezeres.
Zelf noemt ze het ‘mijn kleine 
paradijs’. Heeft u ook zo’n pa-

radijsje en bent u er trots op? 
Stuur uw foto naar redactie@
heemsteder.nl en ding mee 
naar leuke waardebonprijzen 
van 25, 50 en 100 euro, be-
schikbaar gesteld door Tuin-
centrum De Oosteinde in Ben-
nebroek.

Motorrijder gewond na verkeersongeval
Regio – Een motorrijder uit Haar-
lem is vrijdagavond 9 augustus 
ten val gekomen op het Karel 
Doormanplantsoen in Bloemen-
daal. Een automobilist uit Ben-
nebroek zag hem over het hoofd. 
Toen de motorrijder wilde uitwij-
ken om een botsing te voorko-

men, ging hij onderuit en raak-
te gewond aan zijn arm. De auto-
mobilist reed op het Karel Door-
manplantsoen en wilde links-
af slaan de Meerweg op. Hij gaf 
geen voorrang aan de motorrij-
der, die naar het ziekenhuis werd 
gebracht met een gebroken arm.

Volgende week extra 
tuininzendingen!

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

Slagerij 

Kuijk
is

maandag 27 augustus 
weer terug van

vakantie
en heet u weer van 

harte welkom!

Jan Smit vriend van
de Heemsteder



pagina 2 15 augustus 2012

Heemstede - U ziet hier de Asterbrug met 
op de achtergrond de tram van Haarlem 
naar Zandvoort in 1953 klimmend/dalend op 
spoortalud vanaf 1899 tot en met  eind au-
gustus 1957. Daarna is het talud en enkel-
sporige trambrug gesloopt voor de nieuw-
bouw van het station en verhoging/ver-
legging van de spoorbaan tussen Pijlslaan 
(Haarlem) en overweg Laantje van Alverna.
Nadien is men in 1964 gestart met het bou-
wen van het kantoorpand op Haarlems 
grondgebied en uitgebreid in de 80’er jaren 
(rechts op de kleurenfoto).
De geschiedenis van de Asterbrug is terug te 
vinden op website www.trekvaarthaarlem-
leiden.nl door Aad van Kampen. De brug is 

gebouwd in 1931 voor bewoners van de As-
terkade en de Bloemenwijk. Eerst is de brug 
van hout en voor 3100 gulden gebouwd door 
firma Huissteden en in 1980 vervangen door 
het huidige exemplaar, voor 98.000 gulden. 
tussendoor zijn er nog enkele aanpassingen 
geweest.
Bushalte links op kleurenfoto is in juli 2012 
verbeterd door aanleg van hogere trottoir-
banden en gelijkvloerse instap. De busabri 
is wat naar links verplaatst. Begin 80’er ja-
ren waarschijnlijk op deze plek gekomen, 
voorheen zuidelijker nabij de verkeerslich-
ten kruising Zandvoortselaan/Leidsevaart-
weg. Meer weten? Mail via 
info@stationheemstedeaerdenhout.nl
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Open dagen buitenplaatsen
in Heemstede
In het kader van het Thema-
jaar Historische Buitenplaatsen 
zijn op 1 en 8 september enke-
le buitenplaatsen in Heemstede 
open voor publiek. Een unieke 
gelegenheid om deze bijzondere 
plekken van dichtbij te bekijken. 
Op een aantal buitenplaatsen 
worden rondleidingen gegeven.
Deze dagen worden georgani-
seerd door de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, de 
Stichting Themajaar Historische 
Buitenplaatsen en de gemeente 
Heemstede.

Opengestelde buitenplaatsen
Heemstede op 1 en 
8 september
•  Ipenrode
•  Moestuin Leyduin
• Huis te Manpad
•  De Hartekamp en
  de Overplaats
• Bennebroekbos
• Gliphoeve
• Bosbeek
• Groenendaal

Meer informatie
Meer details over deze da-

Wat is een buitenplaats?
Een buitenplaats is eigen-
lijk een soort buitenhuis voor 
kooplui uit de grote stad. Zo 
lieten bijvoorbeeld rijke Am-
sterdammers mooie huizen en 
tuinen aanleggen in Kenne-
merland, maar ook langs de 
Vecht en in het Gooi. 
Het waren dus geen landgoe-
deren, waar ook aan landbouw 
gedaan werd, maar echt hui-
zen voor plezier en vermaak. 
De meeste buitenplaatsen 
waren alleen in de zomer be-
woond, als het in de stad te 
warm en te vies was. Denk 
aan de stinkende grachten, 

die toch een soort open riolen 
waren. 
Van de van oorsprong onge-
veer 6000 buitenplaatsen in 
Nederland zijn er nog zo’n 550 
over. Sommige zijn particulier 
bewoond, andere dienen als 
kantoor of zorginstelling e.d.

Meer informatie is te vinden 
op www.buitenplaatsen2012.
nl. Ook op www.hv-hb.nl (pa-
gina ‘Monumenten en ge-
schiedenis > Monumenten in 
Heemstede’) vindt u informa-
tie over de Heemsteedse bui-
tenplaatsen.

gen volgt in De Heemsteder en 
vanaf half augustus op de site 
van de Historische Vereniging 
(www.hv-hb.nl).

Het spoor van toen

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 2 t/m 9 augustus 2012)

Huwelijken:
Patrick van der Oord & 
Sharon van der Hulst

Geboorten:
Thibeau W. Albers, zoon van 
F. Albers & V.H. Rudge
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De 
Hartekamp

In de 18de eeuw was De 
Hartekamp wereldberoemd 
omdat de bekende botani-
cus Carolus Linnaeus er en-
kele jaren verbleef en in de 
tuinen veel onderzoek deed. 
De huidige tuin is aange-
legd in landschapsstijl en 
dateert grotendeels van 
begin 19de eeuw. Ook de 
Overplaats, aan de andere 
kant van de Herenweg, be-
hoort tot de aanleg.

Het hoofdgebouw dateert 
oorspronkelijk uit 1693, 
maar is nadien verscheide-
ne malen verbouwd. Rond 
het huis staan onder meer 
nog de oranjerie en een 
fraaie pergola.
Beroemde bewoners wa-
ren onder anderen de fa-
milie Verschuer-Brants (in 
de 19de eeuw) en mevrouw 
Catalina von Pannwitz-Roth 
(1921-1952).

De Hartekamp dient thans 
als kantoor voor de Har-
tekamp Groep, een instel-
ling die zorg en ondersteu-
ning biedt aan mensen met 
een (verstandelijke) be-
perking. Op het noordelijk 
deel van het terrein zijn wo-
ningen voor deze mensen 
gerealiseerd.
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Vruchten bekijken in 
wandelbos Groenendaal
Heemstede - De dagen worden 
korter en het bos maakt zich op 
voor de herfst. Ook in wandel-
bos Groenendaal heeft de zomer 
weer veel vruchten opgeleverd. 
Welke dat zijn en wat maakt hen 
zo bijzonder maakt, kunt u zelf 
ervaren tijdens een avondexcur-
sie die het IVN Zuid-Kennemer-
land en de gemeente Heemste-
de organiseren op donderdag 23 

augustus. De aanvang is 18.30 
uur. De excursie duurt ander-
half uur.
De start is bij het informatiepa-
neel op de parkeerplaats bij res-
taurant Groenendaal. U kunt 
gratis deelnemen en aanmelden 
is niet nodig.
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Jamsessie 
Eerste Aanleg

Heemstede - Zondag 19 au-
gustus organiseert café de 1ste 
Aanleg een speciale jamsessie 
ter voorbereiding op Heemste-
de Live! Stichting Vrienden van 
Heemstede heeft het initiatief 
genomen om alle sponsoren, ar-
tiesten en enthousiastelingen al-
vast kennis met elkaar te laten 
maken. Een groot deel van de 
line-up van Heemstede live! zal 
vertegenwoordigd zijn. Iedereen 
is welkom om mee te jammen en 
de toegang is gratis. Aanvang: 
19.00 uur. Fotograaf: Geek Zwetsloot.

Aerobics 
Heemstede - Dat bewegen 
gezond en belangrijk is, hoe-
ven wij niemand meer te ver-
tellen. In september starten 
bij Casca verschillende cur-
sussen aerobics. In deze cur-
sussen werkt u aan conditie-
verbetering en doet spiervers-
terkende oefeningen voor het 
hele lichaam. Lekker bewegen 
op eigentijdse muziek waarbij 
u ook uithoudingsvermogen 
opbouwt en uw motoriek ver-
betert. Er wordt gewerkt met 
dynabands en dumbels. Total 
body conditietraining dus!:
ABC Aerobics, bodyshape, 
conditie 1- vanaf woensdag 
19 september 19.00-20.00 uur;
ABC Aerobics, bodyshape, 
conditie 2 vanaf woensdag 19 
september 20.00-21.00 uur;
BBB Aerobics (buik, billen, 
benen) vanaf donderdag 20 
september 9.00-10.15 uur.
De Aerobics lessen worden 
gegeven in de bewegings-
ruimte bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. U 
kunt zich nu al opgeven. Meer 
informatie vindt u op www.
casca.nl.
Inschrijven kan via de website 
of telefonisch op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur:
tel.: 023-548 38 28. Of bij de 
receptie van Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede tij-
dens werkdagen: van maan-
dag t/m donderdag van 9.00-
16.00 uur en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur. Openingstijden 
in de zomervakantie: t/m vrij-
dag 24 augustus: van 9.00 - 
12.00 uur.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Heerlijkheid in het Land van Ooit
Geen auto linksaf waar het niet mag

Om half zes precies gaan alle deuren dicht
Geen hoop stront op het groene gazon

Als een biljartlaken geen grasspriet verkeerd om

Verbaasde ogen kijken weg na je gedag
Niemand die je ziet in het heldere licht
Je armoede stinkt en draait magen om

Geen dakloze te vinden onder de Heerlijke zon

Een moeder in een hek die haar buurmeisje niet zag
Weet ze niet dat ik haast heb, dom wicht

In deze dierentuin hoort geen loslopende hond
Zonder BMW ben je onzichtbaar in dit Heerlijke Land van ...Ooit..

Dichtstorten
Inkorten

Woordsporten
Van havers tot gorten

Sia’s horten
Duivels torten
Ach wat mooi

Dichtstorten die zooi

Geruïneerde forten
Instorten

Hier en dorten
Quotes forten

Afsteken, teruggooien in zee
En het gat dichtstorten

En aanstampen...

Zure lucht uit een balleg
Blâh zúah alleg

Zwaar is bevalleg
Te zwaar is afvalleg

Puist vol talleg
Is dat niet malleg

De zwartste humor
Bungelt vrolijk aan de galleg

Internet
Foto’s video MP3
Surf zonder zeil

Je tube en een smoelenboek
Een date voor onder je bed

Auto’s stereo’s explicitie
Durf ende kwijl

Boodschappen, nieuwe broek
‘Et Dieu crea l’Internet’

André Duivenvoorden
Damesbridge

Bennebroek - Damesbridge-
club ‘Bennebroek’ begint op 
donderdag 13 september het 
nieuwe seizoen. Belangstellen-
den zijn van harte welkom. U 
graag van harte welkom in Het 
Jagershuis aan de Binnenweg 69 
te Bennebroek. Om 13.30 uur zijn 
de kaarten geschud en kan het 
spelen beginnen. Er wordt ge-
speeld in 3 lijnen. Iedereen be-
gint in de C-lijn en kan, via goe-
de prestaties, via de B- opklim-
men naar de A-lijn. Om ca. 17.00 
uur is er nog tijd om gezellig 
wat na te praten en een drank-
je te drinken. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Informatie 
bij de secretaris, mevrouw Wies 
Geevers, tel.: 023-5848166.

Buenos dias
Spaanse lessen bij Casca

Heemstede - Spreekt u nog 
geen woord Spaans of wilt u juist 
uw Spaanse woordenschat uit-
breiden en meer kunnen zeggen 
dan ‘goedendag’? Kom dan een 
cursus Spaans volgen bij Casca.
Spaans wordt over de hele we-
reld gesproken door bijna 400 
miljoen mensen, niet alleen in 
Spanje, maar ook in de Verenig-
de Staten en Midden- en Zuid-
Amerika.
Casca biedt cursussen voor  zo-
wel beginners als gevorderden:
Spaans 1 vanaf woensdag 19 
september 9.00-10.30 uur;
Spaans 2 vanaf donderdag 20 
september 19.00-20.30 uur;
Spaans 3 vervolg vanaf donderdag 
20 september 13.30-15.30 uur;

Spaans gevorderden vanaf don-
derdag 20september 10.30-12.00 
uur.
De talencursussen worden ge-
geven in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. In de cursussen 
wordt zoveel mogelijk Spaans 
gesproken. Bij de beginnerscur-
sus (1) is geen voorkennis van 
Spaans nodig, bij de vervolgcur-
sussen wel. 

Meer informatie of  aanmelden 
kan via de website www.cas-
ca.nl, telefonisch op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur, tel.: 023-548 
38 28 kies 1 of  ‘s ochtends bij de 
receptie in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.

Nordic Walking beginners 50+

Heemstede - Het wandelen met 
stokken (poles) is ook voor se-
nioren ideaal. De poles ontlas-
ten de nek, de schouders en de 
knieën. Uw uithoudingsvermo-
gen en daarmee uw mogelijkhe-
den worden vergroot. En u ver-
brandt meer calorieën. Ook voor 
mensen die gezondheidsklach-
ten hebben is Nordic Walking 
een geschikte manier om toch in 
beweging te blijven. Dus heeft u 
specifieke klachten neem even 
contact met ons op dan kunnen 
we kijken wat er in uw geval mo-
gelijk is. Poles zijn eventueel te 
leen bij de docent. We wandelen 
door de Waterleidingduinen.

De cursus  van 5 lessen Nor-
dic Walking beginners 50+ start 
op woensdag 19 september van 
9.30 tot 10.30 uur bij ‘t Panne-
land aan de Vogelenzangseweg 
in Vogelenzang. Aanmelden kan 
via www.casca.nl. of op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur bij de re-
ceptie in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of via telefoon. 023-
548 38 28 kies 1.
Na een beginnerscursus kunt 
u eventueel aansluiten bij Nor-
dic Walking onder begeleiding. 
Als u voor het eerst mee wilt lo-
pen met deze groep meldt u dan 
even aan: tel. 023-548 38 28.



pagina 6 15 augustus 2012

Op 
heterdaad

Heemstede – Een alerte ge-
tuige meldde woensdagmor-
gen 8 augustus dat er mogelijk 
zou worden ingebroken in 
een woning aan de Zandvoort-
selaan. De politie is direct met 
meerdere eenheden naar het 
adres toegegaan en heeft de 
omgeving afgezet. Er bleken 
drie verdachten in het huis 
aanwezig te zijn. Één van hen 
kwam vrijwel direct tevoorschijn 
en werd aangehouden. Een an-
dere verdachte gaf zich over 
toen de politiehond ging blaffen 
en de derde verdachte had zich 
geprobeerd te verstoppen maar 
werd door een politieman ge-
vonden en aangehouden.

Het is niet bekend of het drie-
tal iets heeft kunnen buit ma-
ken. De drie verdachten, man-
nen van rond de 20 jaar zonder 
vaste woon- of verblijfplaats, zijn 
ingesloten voor nader onder-
zoek.

Waardering voor 
Antonio Personality

Heemstede - Wat is de leukste 
kapsalon van Nederland? Voor 
deze titel is de Heemsteedse 
kapsalon Antonio Personality in 
de race. 
De organisatie, Vote Compa-
ny, deelt mee dat de kapsalon 
een 9.3 behaalde van het stem-
mend publiek voor onder ande-
re klantvriendelijkheid (9.3), 
interieur (8)en de kwaliteit van 
koffie (8.5). 
Antonio maakt nu kans op de 
titel Leukste Kapsalon van de 

Provincie Noord-Holland. 
Uit de 12 provinciewinnaars 
wordt op 5 november 2012 de 
landelijke winnaar door de vak-
jury gekozen.
 
De verkiezing staat ook in het 
teken van drie goede doelen: 
Pink Ribbon, CliniClowns en 
War Child. 
Een stem uitbrengen kan tot 
en met 20 oktober 2012 via de 
website www.kapsalonvanhet-
jaar.nl 

Ongeval 
Bennebroek

Bennebroek - Een man is 
donderdag 9 augustus aan 
het begin van de avond ge-
wond geraakt
na een verkeersongeval op 
zijn motor. Het ongeval ge-
beurde omstreeks tien over 
zeven op de Meerlaan in 
Bennebroek. De man kwam 
ten val.
Ambulance en politie kwa-
men ter plaatse om assisten-
tie te verlenen. Het slacht-
offer is na de eerste behan-
deling naar het ziekenhuis 
overgebracht. Hoe het onge-
val heeft kunnen gebeuren is 
vooralsnog onbekend.

Fotografie: Michel van Bergen

Echte zegel van Joost Veerkamp

Hoe moeilijk kan het zijn om 
een koe te tekenen, dacht Veer-
kamp aanvankelijk, toen hij de 
opdracht kreeg voor de nieuwe 
postzegelserie. Dat je je daar-
in lelijk kan vergissen, merk-
te hij toen hij rundvee-expert en 
kunstenaar Marleen Felius raad-
pleegde. “Voor mij leken ze alle-
maal op elkaar, maar er is veel 
meer dan een leek als ik kon 
zien”, vertelt hij. “ Zo kwam ik er-
achter dat bijna alle koeien hier 
in de wei Holstein melkkoei-
en zijn. Die komen eigenlijk he-
lemaal niet uit Nederland, maar 
ze zijn uit de Verenigde Staten 
geïmporteerd.” Joost Veerkamp 
stuurde zijn tekeningen naar Fe-
lius en kreeg ze volgens hem on-
herkenbaar retour. “Ze waren 
verdwenen onder een dikke laag 
van een rode correctiestift. Er 
klopte niets van, naar de mening 

van de overigens uiterst aardige 
koedeskundige. Ik stelde haar 
meteen voor om samen te wer-
ken aan het project. En dat is ge-
beurd. Zij maakte de basisschet-
sen en ik maakte er postzegels 
van in mijn eigen stijl. Het is een 
serie van verschillende koeien-
rassen geworden met een maat-
schappelijke relevantie op de 
achtergrond. Het begint bij een 
stil landschap, dan verschijnt 
een dorp, vervolgens een stad en 
uiteindelijk een industrieterrein.”                                                                                     
Een groot deel van zijn leven is 
Joost Veerkamp gefascineerd 
geweest door postzegels. “Ik heb 
zeker wat met postzegels. Mijn 
vader legde een postzegelverza-
meling voor mij aan waar ik al-
leen maar naar mocht kijken. 
Aanraken mocht niet. Tot mijn 
vijftiende verjaardag. Toen ben ik 
direct naar de postzegelmarkt in 

Heemstede – De Heemsteedse kunstenaar Joost Veerkamp 
(1953) is illustrator en grafisch tekenaar van de klare lijn, een 
lijnvoering met een eigen karakter. In de jaren zeventig stu-
deerde Veerkamp grafiek aan de Rijksacademie van Beelden-
de Kunsten in Amsterdam. Deze week verschijnt een serie 
postzegels van zijn hand met de Hollandse koe in de hoofdrol.   

Amsterdam gegaan, waar ik dat 
album aan de eerste de beste 
handelaar heb verkocht. Van de 
opbrengst, 25 gulden, kocht ik 
een elektrische gitaar. Mijn va-
der was kwaad en ik had vre-
selijk spijt. Dat album was na-
tuurlijk veel meer waard en ik 
kon ook helemaal geen gitaar 
spelen, dus het sloeg nergens 
op. Misschien is dat wel de re-
den geweest dat ik later in 1980 
met mijn eigen postzegelalbum 
ben begonnen. Uit een soort van 
schaamte. Elk jaar breng ik voor 
verzamelaars een kleine oplage 
met eigen zegels uit. Met meest-
al zelfgemaakte ontwerpen, 
maar soms ook van anderen. Het 
zijn postzegels die de PTT nooit 
zal uitbrengen. Waarom niet? 
Nou, het zijn bijvoorbeeld zegels 
over akelige vakantieherinnerin-
gen, openbare pitbullverbrandin-
gen of de Paus met Henny Huis-
man. Ze zijn min of meer een pa-
rodie op de echte postzegel. Ei-
genlijk heb ik al 25 jaar postze-
gelontwerpervaring. Dat Postze-
gelalbum van Joost Veerkamp is 
voltooid. Dat ik de opdracht nu 
eindelijk kreeg is echt een bizar-
re ervaring. Beter laat dan nooit, 
zullen we maar zeggen. Er wor-
den er 250.000 van gedrukt. De-
ze echte postzegel beschouw ik 
daarom zeker als de bekroning 
op mijn werk.”
De koeienzegels en de specia-
le eerstedagenveloppen zijn on-
der meer verkrijgbaar bij postze-
gelhandel Hollands Glorie, Cam-
plaan 8 in Heemstede.
Mirjam Goossens 

Niniane Everaert uit Heemstede droomt van musicals
Heemstede - De vijftienjarige 
Niniane Everaert uit Heemstede 
werkt al hard aan haar weg naar 
de top. Maar deze zomer kreeg 
ze ook nog eens de unieke kans
om workshops te krijgen van 
professionals op Ramaekers 
Entertainment MusicalCamp.

Naast haar rol als ‘Tanja’ in de 
gelijknamige aflevering uit de 

serie ‘Verborgen verhalen’ leert 
Niniane aan de Theaterhavo/
vwo in Rotterdam en volgt ze 
vele zang- en danslessen. “Dit 
is mijn tweede jaar op Musical-
Camp”, vertelt Niniane.
“We krijgen hier zes dagen lang, 
acht uur per dag, les in dat wat 
ik het aller leukst vind: musical.”. 
Niniane kreeg les van musical-
sterren waaronder Tony Neef, 

Gerlinde Vliegenthart, Marcel 
Jonker en Bente van den Brand. 
“Het is een zware week, we krij-
gen op erg hoog niveau les”, 
aldus Niniane. De Heemsteedse 
droomt er van om later in musi-
cals te spelen. “Het is een lasti-
ge, zware weg, maar ik werk er 
ontzettend hard voor.”

De vijftienjarige krijgt zelfs de 

kans om dit voorjaar in een groot 
musicalconcert van Ramae-
kers Entertainment op te treden, 
maar hier mag ze nog niet veel 
over kwijt. “Ik kan alleen zeggen 
dat het ontzettend gaaf wordt!”.
Wil jij volgend jaar ook getuige 
zijn van deze unieke musicaler-
varing?
Houd www.musicalcamp.nl  
goed in de gaten!
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Zomercircus Schalkwijk èn in Heemstede

Op dinsdag 21 augustus (aan-
vang 15.00 uur en 19.00 uur) en 
woensdag 22 augustus (aanvang 
13.30 uur) geeft circus Sijm te-
vens nog voorstellingen aan de 
Vrijheidsdreef te Heemstede.
De productie 2012  is een pro-
gramma met artiesten uit alle 
hoeken van Europa. Jasper Bole-
chowski komt dit jaar in de piste 
met  een ontroerend kleine die-
renact en tevens haalt hij verba-
zingwekkende capriolen uit met 
diabolo’s. De Hongaarse Dia-
na Salyik betovert door te jong-
leren met handen en voeten. To-
masz Prokopczuk brengt een act 
in de nok van de tent waar iede-
re sportschooljuf jaloers op zou 
zijn. Het Italiaanse clownsduo Di 
Lello blinkt uit met een combina-
tie van muziek, ballet en mimiek 
waarmee het stel bewijst dat hu-
mor nauwelijks woorden nodig 
heeft om tijdloos grappig te zijn. 
En zo zit het programma vol met 
vondsten.
 
In alles blijkt de bescheiden 
maat van de tent juist groots te 
zijn. Vlak voor je neus verdwijnen 

en verschijnen mensen. Doordat 
het publiek er bovenop zit voelt 
men letterlijk de betrokkenheid. 
Producent Sijm heeft succes-
nummers van grote circussen 
geboekt. Daarin schuilt het ge-
vaar van een samengeraapt pro-
gramma, maar door een uitge-

Regio - De tent is knus, de kostuums verzorgd en de acts ver-
rassend. Ter gelegenheid van de 1e editie van het Haarlems 
Zomercircus serveert directeur Alex Sijm dit jaar een maal-
tijd van spanning, humor en magie overgoten met een saus 
van vaart en ‘aanraakbaarheid’. Het gezelschap beheerst de 
kunst om vertrouwde circusacts steeds weer in een nieuw jas-
je te steken.  Circus Sijm presenteert van woensdag 15 au-
gustus tot en met  zaterdag 18 augustus dagelijks twee shows 
om 15.00 uur en 19.00 uur. Op zondag 19 augustus is de slot-
voorstelling om 13.30 uur.  Het sfeervolle circus wordt opge-
bouwd op het parkeerterrein naast Winkelcentrum Schalkwijk 
in Haarlem. 

kiende mix van muziek, aankle-
ding en persoonlijke woorden 
lopen de acts naadloos in elkaar 
over. Daardoor voel je je te gast. 
Een welkome gast die proeft dat 
dit ambachtelijke circus alles op 
alles zet om het  zijn visite naar 
de zin te maken.
 
De circuskassa is op voorstel-
lingsdagen open van 11.00 uur 
tot en met 12.00 uur en 30 mi-
nuten vóór aanvang. Wie kaarten 
koopt in de voorverkoop (tussen 
11.00 uur en 12.00 uur) ontvangt 
2,50 euro korting en betaalt 
slechts 9,00 euro per persoon 
ongeacht kind of volwassene (0 
en 1 jaar gratis). Wilt u extra in-
formatie dan kunt u nu reeds kij-
ken op: www.circussijm.nlJan Smit maakt vrienden met 

nieuw album en miniconcert
Vervolg van de voorpagina.

Regio - Het gaat goed met Jan 
Smit: hij scoorde inmiddels 15 
nummer 1 hits en zijn nieuwe al-
bum ‘Vrienden’ werd reeds goud 
voordat het in de winkels lag 
door meer dan 25.000 bestellin-
gen. In oktober geeft de zanger 
vijf concerten in Ahoy te Rotter-
dam en in december gaat de film 
‘Het Bombardement’ in premiè-
re waarin Jan zijn acteerdebuut 
maakt. Hieruit blijkt wederom de 
veelzijdigheid van Jan Smit.
De populariteit van Jan kende 
bij Claus Event Center ook geen 
grenzen: reeds buiten stonden al 
lange rijen fans voor de ingang. 
Allemaal fans die graag met Jan 
Smit gekiekt wilden worden. Jan 
Smit is ook een artiest die het 
belangrijk vindt om tijd voor zijn 
fans te nemen en deed dit dan 
ook met oneindig veel plezier, op 
zijn eigen persoonlijke wijze. De 
uitzinnige fans werden na de fo-
toshoot en het signeren van zijn 
nieuwe album naar de concert-
zaal geleid. 
Alvorens het concert begon, 
overhandigde Hans Breukhoven 
van Free Record Shop op het po-
dium de gouden plaat van het al-
bum ‘Vrienden’ aan Jan Smit. Jan 
wist op dat moment nog niet dat 
zijn album ‘Vrienden’ goud ge-
worden was en was duidelijk 
aangenaam verrast.
En daarna gaf Jan, zoals alleen 
Jan Smit het kan, een spette-
rend optreden en vertolkte hij 
verschillende nummers van zijn 
nieuwe album, zoals ‘Altijd daar’, 
het prachtige en  gevoelige ‘Leeg 
om je heen’ en natuurlijk zijn re-
cente nummer 1 hit ‘Echte Vrien-
den’ . Maar ook klassiekers als 
‘Laura’ en ‘Leef nu het kan’ pass-
seerden de revue. Jan Smit weet 
zijn show op een persoonlijke en 
leuke manier met zijn publiek 
te delen: “Ik ben hier ook onder 
mijn vrienden”,  liet hij de aanwe-
zigen weten. Dit is ook mede zijn 
grote kracht waardoor hij door 
zijn fans op handen wordt ge-
dragen. De concertgangers wa-
ren allemaal laaiend enthousiast!
Na afloop had de Heemsteder 
nog even een kort onderonsje 

met Jan Smit. We feliciteerden 
hem met zijn gouden plaat. “Ja, 
het is weer een wapenfeit waar 
ik heel blij mee ben!”  lacht Jan 
Smit.
Zou je nog iets anders binnen je 
muziekcarrière willen doen? 
“Ik heb al vele dingen binnen de 
muziek gedaan”, vertelt de zan-
ger ons, “Elk  Jan Smit nummer 
is een uitstapje, een creatie op 
zichzelf en ik denk dat juist daar 
ook de kracht van Jan Smit in zit. 
Bijvoordeeld een nummer met 
Surinaamse invloeden als ‘Mi 
Rowsu’ (Tuintje in mijn hart), of 
de Engelstalige cover van ‘Calyp-
so’ van en met John Denver.” 
Je hebt best een druk leven met 
al je projecten: zingen, concerten 
in Ahoy in oktober, een week DJ 
bij radiostation ‘100% NL’ in sep-
tember en acteren. Is dit goed 
te combineren met je gezin en 
privéleven?
“Op dit moment slaag ik daar 
goed in,” lacht Jan Smit, “Bij-
voorbeeld het werken bij radio-
station ‘100 % NL’ is alleen ‘s 
ochtends. Daarna heb ik ‘s mid-
dag’s lekker vrij en tijd voor mijn 
gezinnetje.”
Op 20 december gaat er een film 
in première waarin je je acteerde-
buut maakt. Wat voor film is dit en 
hoe ervaar je acteren?
“De film  heet ‘Het Bombar-
dement’ en speelt zich af in 
de Tweede Wereldoorlog, om-
streeks het bombardement van 
Rotterdam,” vervolgt Jan. “Ik 
speel hierin een hobbybokser 
die verliefd wordt op een Half-
duits meisje. Best een interess-
sant, maar ook een zeer beladen 
onderwerp, zeker in die tijdgeest. 
Ik ben zelf ook heel benieuwd 
naar het resultaat van de film, ik 
vond het acteren geweldig om te 
doen, dus wie weet voor de toe-
komst!”
Dank je wel voor dit gesprek en 
veel succes met je komende con-
certen en andere activiteiten!
(Jan Smit, lachend): “Dank je wel 
en graag gedaan! Ik hoop dat 
jullie genoten hebben van het 
optreden!”
Meer informatie over de zanger 
vind je op: www.jansmit.com
Bart Jonker

Vrijwilligersoproep Spaarne Ziekenhuis
Regio - Als je in het ziekenhuis 
ligt wordt je geestkracht soms 
flink op de proef gesteld. Som-
mige mensen putten dan kracht 
uit hun geloof. Een kerkdienst 
kan daaraan bijdragen. In het 

Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp 
vindt iedere zondagochtend 
om 10 uur een kerkdienst plaats, 
bestemd voor patiënten en 
hun bezoekers. Er worden vrij-
willigers gevraagd die patiënten 

uitnodigen voor de kerkdienst.
Meer weten? Neem dan con-
tact op met de heer Bossink, 
geestelijk verzorger, via tel. 023-
8907331 of fbossink@spaarne-
ziekenhuis.nl

Expositie in Inloophuis Kennemerland
Regio - Op vrijdag 24 augus-
tus om 11.30 uur wordt in het In-
loophuis Kennemerland de ex-
positie geopend van Bert Mau-
rits. Zijn schilderijen zijn tot me-
dio oktober te bekijken in het in-

loophuis, waar (ex-)kankerpa-
tiënten kunnen verblijven. Be-
langstellenden voor de opening 
zijn van harte welkom. Het adres 
is Wulverderlaan 51, Santpoort 
(N).

Informatie over borstprotheses
Regio - Het Kennemer Gast-
huis organiseert, in samenwer-
king met de Borstkanker Ver-
eniging Nederland (BVN), twee 
keer per maand een spreek-
uur over borstprotheses, linge-
rie en badkleding. Het spreek-
uur is bedoeld voor vrouwen die 
borstkanker hebben (gehad). 
De spreekuren vinden plaats 
in het Kennemer Gasthuis lo-
catie zuid, poli chirurgie 2 x per 
maand op donderdagmiddag 

van 14.00-15.00 uur en 15.00 – 
16.00 uur.
kijk op www.kg.nl/patiën-
ten/ voorlichtingsbijeenkom-
sten. Na een borstamputatie en 
soms ook na een borstsparen-
de operatie hebben vrouwen 
vaak behoefte aan voorlichting 
over (uitwendige) borstprothe-
ses. Waar kun je een borstpro-
these kopen? Wat zijn er voor 
soorten? Waar moet je op let-
ten? Het kan heel zinvol zijn om, 

voorafgaand aan de aanschaf 
van een prothese, informatie 
en tips te krijgen van ervarings-
deskundigen. De medewerkers 
van de BVN kunnen vrouwen, 
in een individueel gesprek, op 
weg helpen bij de aanschaf van 
een (deel)prothese, bijpassen-
de lingerie en/of badpak.
Er wordt gewerkt volgens af-
spraak. Er is ruime gelegenheid 
om materialen te bekijken, te 
overleggen en vragen te stellen.
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Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 19 augustus is 
ds. mw. P. Renes om 10.00 uur 
voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het Bavokoor uit 
Heemstede. Het is een avond-
maalviering.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt pastor Mariëlle Roosen-van 
der Lans zondag 19 augustus de 
viering om 15.00 uur. U vindt De 
Rank aan de Spieringweg 101 in 
Cruquius.

Trijntje Oosterhuis trapt 
af in Patronaat
Regio - Na de succesvolle ont-
vangst van haar nieuwe single 
‘Happiness’ en de release van 
haar nieuwe album ‘Wrecks We 
Adore’, is het nu tijd voor een bij-
behorende clubtour door Neder-
land.
Trijntje Oosterhuis trapt die tour 
op woensdag 19 september af 
in het poppodium Patronaat in 
Haarlem! De kaartverkoopis in-
middels van start gegaan. 
     

Trijntje Oosterhuis is een van de 
topvocalisten van Nederland. Zij 
was jarenlang het gezicht van 
Total Touch maar heeft zich ook 
zeker bewezen als zeer succes-
vol solozangeres. Zij zong on-
der andere met grote namen 
als Queen, Andrea Bocelli, 

Marco Borsato en Lionel Richie.
Voor Wrecks We Adore is de zan-
geres een samenwerking aan-
gegaan met niemand minder 
dan Anouk. Naast Anouk, die 
het album heeft geproduceerd 
en heeft meegeschreven aan 
de nummers, heeft het Zweedse 
duo Tore Johansson en Martin 
Gjerstad meegewerkt aan het al-
bum. Het resultaat is een bijzon-
der verrassend album waar Trijn-
tje een nieuwe muzikale weg is 
ingeslagen. Dit heeft een album 
opgeleverd waarop Trijntje, zoals 
ze zelf zegt, ‘zingt alsof mijn le-
ven ervan afhangt’.
Korte tijd geleden ging op vrij-
wel alle radiostations de nieu-
we Trijntje single ‘Happiness’ in 
première. Deze werd direct goed 
opgepakt en wat later bom-
bardeerde 3FM de gloednieu-
we single zelfs tot Megahit. Met 
deze positieve energie omtrent 
het nieuwe geluid en het nieu-
we album is Trijntje Oosterhuis 
er klaar voor om het clubcircuit 
wederom helemaal voor zich te 
winnen.
Voor het allerlaatste nieuws om-
trent Trijntje Oosterhuis, haar 
nieuwe album en de shows, zie 
haar vernieuwde website: http://
www.trijntje.nl/

Surf ’n Beach 
Filmfestival

Regio - Op zaterdag 25 au-
gustus organiseert stichting 
Free Your Dreams nu voor 
de 3e keer het Surf ’n Beach 
Filmfestival bij beachclub The 
Spot in Zandvoort.
Bij een Film Festival horen 
vanzelfsprekend films, maar 
bij het Surf ’n Beach Film Fes-
tival draait het alleen om films 
met passie of een boodschap 
vertaald in originele, authen-
tieke, indrukwekkende beel-
den die ontroerend of spraak-
makend zijn.
Stichting ‘Free Your Dreams’ 
presenteert dit jaar voor het 
3e seizoen een serie film-
voorstellingen op het strand. 
In samenwerking met Beach-
club the Spot in Zandvoort 
en O’Neill worden movie-
marathons gehouden waar-
bij ‘The Surfing Lifestyle’ cen-
traal staat. Het platform biedt 
ruimte voor allerlei bijzondere 
films over kitesurfen, golfsur-
fen, windsurfen en natuurlijk 
ook over de nieuwste trend in 
watersport, het ‘Stand Up 
Paddleboarden’. Meer info: 
www.surffilmfestival.nl

Literair leesvoer - Boekenverkoop 
van Aafjes tot Zwagerman
Regio - Museum Het Dolhuys 
te Haarlem organiseert op don-
derdag 23 augustus van 15.00 
tot 20.00 uur een boekenmarkt 
op terras van het museumca-
fe Thuys. Een heerlijke zomerse 
middag met een terras vol boe-
ken van Nederlandse schrijvers 
en versgemaakte paella van
gastvrouw Sabien.
Tijdens deze middag worden 
honderden, zo goed als nieuwe, 
boeken te koop aangeboden. 

Recente literatuur van bekende 
Nederlandse schrijvers als Grun-
berg,
Thomése en Zwagerman wor-
den voor een vriendenprijsje ver-
kocht. De opbrengst van de boe-
kenmarkt gaat naar een goed 
doel: de aanschaf van een bij-
zondere kroonluchter voor het 
nieuwe museumcafé THUYS. De 
kroonluchter is ontworpen door 
ontwerpbureau Overtreders W 
en zal worden vervaardigd door 

patiënten in verschillende GGZ-
instellingen.
Wie mee wil genieten van pael-
la en een frisse salade betaalt 
12,50 euro, inclusief drankje. 
Vrienden van Het Dolhuys beta-
len slechts 10,- euro.
Bezoekers kunnen zich vrijblij-
vend aanmelden via e-mail ser-
vicebureau@hetdolhuys.nl
of telefoonnummer 023-5410 
670. Het Dolhuys vindt u aan de 
Schotersingel 2.

Kom naar de Stuif-Stuif!
Regio - Ook dit jaar organiseert 
Stichting Dock de Stuif-Stuif een 
veelzijdige en oer-Haarlemse 
kinder-vakantie-evenement.  In 
de laatste 2 weken van de zo-
mervakantie kunnen kinderen 
van 4 t/m 12 jaar weer naar har-
telust knutselen en spelen in en 
rond de sporthal van Sportver-
eniging Olympia aan de Noord-
Schalkwijkerweg in Schalkwijk.

Een broodje bakken en een glas 
limonade zitten nog steeds in het 

basiskaartje. Kinderen die culi-
nair gezien iets meer willen kun-
nen zich met een Funcard in-
schrijven voor het kinderkook-
café.  Juniorpaparazzi’s kunnen 
met digitale camera’s van Stich-
ting I’MI aan de slag onder be-
geleiding van een fotograaf. Er 
is een podium waar je mee kan 
doen met Stuifstars, gamen kan 
ook nog steeds en er is natuur-
lijk nog meer. Kom langs om het 
mee te beleven! Kijk op www.
stuifstuif.nl

Informatie over borstprotheses
Regio - Het Kennemer Gast-
huis organiseert, in samenwer-
king met de Borstkanker Ver-
eniging Nederland (BVN), twee 
keer per maand een spreek-
uur over borstprotheses, linge-
rie en badkleding. Het spreek-
uur is bedoeld voor vrouwen die 
borstkanker hebben (gehad). De 
spreekuren vinden plaats in het 
Kennemer Gasthuis locatie zuid, 
poli chirurgie
2 x per maand op donderdag-
middag van 14.00-15.00 uur en 
15.00 – 16.00 uur.
kijk op www.kg.nl/patiënten/ 
voorlichtingsbijeenkomsten. Na 
een borstamputatie en soms 
ook na een borstsparende ope-
ratie hebben vrouwen vaak be-

hoefte aan voorlichting over (uit-
wendige) borstprotheses. Waar 
kun je een borstprothese kopen? 
Wat zijn er voor soorten? Waar 
moet je op letten? Het kan heel 
zinvol zijn om, voorafgaand aan 
de aanschaf van een prothese, 
informatie en tips te krijgen van 
ervaringsdeskundigen. De me-
dewerkers van de BVN kunnen 
vrouwen, in een individueel ge-
sprek, op weg helpen bij de aan-
schaf van een (deel)prothese, 
bijpassende lingerie en/of bad-
pak.

Er wordt gewerkt volgens af-
spraak. Er is ruime gelegenheid 
om materialen te bekijken, te 
overleggen en vragen te stellen.

Jaarmarkt in Hillegom
Regio - Op donderdag 23 au-
gustus wordt in Hillegom de 
traditionele Jaarmarkt gehou-
den. Het gehele centrum staat 
van 10-21 uur vol kramen met 
natuurlijk de leukste, lekker-
ste, nieuwste Jaarmarkt aanbie-
dingen. U vindt er ook nostalgi-
sche Verkadealbums en andere 
plaatjesalbums van verzamelaar 
Anton Siedsma uit Hoofddorp. 
Meegenomen verzamelwaar kan 
daar worden getaxeerd. Ook zijn 
er op deze stand oude school-
platen van Jetses, Isings en 
Koekkoek te bezichtigen. Dit jaar 
zijn er veel spectaculaire activi-
teiten. Op het Henri Dunantplein 
demonstreert het Korps Natio-
nale Reseve (Natres) een vier-
tal bijzondere voertuigen, som-
mige toegankelijk voor het pu-
bliek met desgewenst een mooie 
foto-shoot. Veel ondernemers en 
middenstanders nemen met 

speciale acties deel aan de-
ze gezellige Jaarmarkt. Op het 
schitterende evenementen-
plein gaan diverse sportver-
enigingen en culturenvereni-
gingen zich presenteren. Voor 
de kinderen zijn er ook veel at-
tracties: een draaimolen, touw-
tje trek, suikerspin, poffertjes, 
enz. De Hoftuin wordt omgeto-
verd tot een Opblaas-Spekta-
kel met maar liefst acht lucht-
kussens. Ook clown Japie komt 
met zijn Pipowagen op bezoek 
om er meerdere shows te geven. 
In de Hoofdstraat is het weer ge-
nieten van een onvervalst Coun-
try en Western sfeertje met de 
line dancers Henk en Hennie 
Hermans uit Hillegom. Stoe-
re Bertha, finalist van Popstars 
2011, beter bekend als de zan-
geres Noa, verzorgt vanaf 19 uur 
een optreden bij de Houttuin. De 
toegang is gratis.
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Honkbal

RCH maakt het nu wel 
heel erg spannend
Heemstede - Natuurlijk is het 
leuk als de competitie niet uit-
gaat als een nachtkaars, maar 
zo spannend als het nu is, mag 
je spreken van  een ware be-
proeving voor spelers, suppor-
ters en bestuur.  En het is zelfs 
niet ondenkbaar dat het kampi-
oenschap nog betwist moet wor-
den in een beslissingswedstrijd, 
wat met het oog op de aanslui-
tende best of five tegen Sparta/
Feyenoord ook geen pretje is.
 
Zaterdag, tegen Sparks, ging 
het al niet van een leien dakje. 
De Haarlemmers hadden Gui-
do Schoonderbeek op de heu-
vel geposteerd en die bleek 5 in-
nings lang niet onder de indruk 
van zijn Heemsteedse opponen-
ten. Maar omdat ook Robin van 
Eis zijn zaken op orde had, stond 
het bij het begin van de 6e slag-
beurt nog steeds 0-0. Maar toen 
brandde de wedstrijd dan toch 
los. Robin moest 2 honkslagen 
toestaan, maar het waren uit-
eindelijk 2 veldfouten die ver-
antwoordelijk werden voor de 
1e Haarlemse run. Het antwoord 
van de thuisploeg volgde direct 
via een honkslag van Victor Dra-
ijer en een double van Donny 
Hamelink: 1-1. 
Een honkslag + een nieuwe mis-
greep in het Heemsteedse infield 
zorgde in de 7e omloop voor de 
1-2, maar de Racing bleek nu 
toch wakker te zijn geschud. Na 
2 vrije lopen en rake klappen van 
achtereenvolgens Reggie Val-
poort, Tim Vermij en Mark Smit 
stond het 4-2 en een inning la-
ter, op reliever Robert Hilterman, 
5-2. Oscar Meuris nam op ge-
routineerde wijze de verdediging 

van de laatste 2 Haarlemse in-
nings voor zijn rekening. 

Zondag, in Oosterhout, voerden 
de Twins Kevin Roovers ten to-
nele en daar hebben de Heem-
steedse slagmensen het niet zo 
op begrepen. De 6 honkslagen, 
die hij moest toestaan, waren 
keurig over 6 innings verdeeld en 
als het al een keer moeilijk werd, 
zoals in de 3e en 8e slagbeurt 
van RCH, dan was het wel een 
dubbelspel waarmee hij uit de 
problemen werd geholpen. De 
enige run, voor de Twins, viel in 
de 5e inning. Openingsslagman 
Royce Eves bereikte het 1e honk 
door een basehit en toen vervol-
gens Chris Mowday 2 x achter-
een door zijn infield in de steek 
werd gelaten, werd het naar la-
ter bleek beslissende punt bin-
nengelopen. 

Lijstaanvoerder DSS deed het, 
met nederlagen tegen Orioles en 
Sparks,  nog slechter dan RCH 
en zakte af naar de 3e plaats:

1. Hawks 35-54 232-126
2. RCH 35-52 230-103
3. DSS 35-51 221-143

Het programma voor het komen-
de weekend: DSS-RCH (vrijdag-
avond), Hawks-Sparks, DSS-
Twins en RCH-Hawks. DSS kan 
alleen kampioen worden als het 
zelf 2 x wint en Hawks 2 x ver-
liest. De ontknoping vindt hoe 
dan ook zondag plaats op het 
Heemsteedse Sportpark, aan-
vang 14.00 uur, hooguit gevolgd 
door een beslissingswedstrijd als 
RCH en Hawks gelijk eindigen. 

Heemstede - Het Open toer-
nooi van Tennisvereniging  HBC 
is ook dit jaar weer zeer ge-
slaagd te noemen. In alle par-
tijen werd er gestreden om de 
overwinning maar wel met de 
Olympische gedachte. Deelne-
men is belangrijke dan winnen.  

Mede door het goede tennis-
weer, het groot aantal deelne-
mers, de goede organisatie en 
de inzet van de vele HBC vrij-
willigers kan HBC weer terugkij-
ken  op een geslaagd toernooi. 
De sfeervolle  feestavond op vrij-
dagavond en de heerlijke bbq op 

zaterdagmiddag maakten deze 
tennisweek compleet. 

Wilt u een kijkje nemen hoe het 
geweest is? Ga dan naar de 
website www.tvhbc.nl en bekijk 
de meer dan 600 foto’s die daar-
op staan.

Druk en gezellig op HBC open toernooi

Wil je badmeester worden?
Heemstede - Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die dat willen krij-
gen op woensdag 29 augustus de kans om in 1dag getraind te 
worden tot  jongste badmeester van Nederland. Je moet wel over 
zwemdiploma’s A en B beschikken.

De kinderen krijgen van 9.00 tot 12.00 uur les in de noodza-
kelijke vaardigheden en kennis die onontbeerlijk is voor het 
leuke vak van badmeester. De kinderen worden o.a. mee-
genomen in de theorie van het toezichthouden en nog veel 
spectaculairder, zij gaan ook in de werkelijkheid toezicht- 
houden, ook de portofoon wordt hierbij uiteraard gebruikt. Te-
vens leren de kinderen hoe een drenkeling moet wordt gered.

Om 12.00 uur wordt afgesloten met een pauze en zal er afslui-
tend worden gegeten. Dat hebben de kinderen verdiend na een 
ochtend hard werken. Als beloning ontvangen alle deelnemers 
een diploma en een junior-lifeguard shirt.

Alleen het lifegard-shirt en het eten wordt in rekening gebracht, 
de rest is kosteloos.

Schrijf je snel in want vol is vol. Inschrijfformulieren verkrijgbaar 
aan de receptie van SportPlaza Groenendaal te Heemstede of 
nog beter bel direct 023-5292072 en uw kind zal een onvergete-
lijke dag beleven.

Plannen genoeg voor woningbouw Noord-Holland
Regio - Het aantal  woning-
bouwplannen vormt in Noord-
Holland geen belemmering voor 
de productie van huizen. Dit  
aantal is in 2011 zelfs gestegen 
binnen de planologische kaders 
van de provincie. De belangrijk-
ste opgave is echter om het aan-
bod ook kwalitatief en regionaal 
af te stemmen op de vraag. Dat 
blijkt uit de Woningbouwmo-
nitor 2012 van de provincie die 
Gedeputeerde Staten op 17 ju-
li heeft vastgesteld. Het aantal 
gebouwde woningen is in 2011 
verder gedaald. Een teken dat de 
woningbouw het onveranderd 
moeilijk heeft.  
Volgens de monitor is er binnen 
de beschikbare ruimte nog plek 
voor zo’n 155.000 woningen. On-
der beschikbare ruimte verstaat 
de provincie de mogelijkheden 
tot bouwen binnen bestaand be-
bouwd gebied en de reeds aan-
gewezen transformatiegebieden. 
Er mag dan zelfs een stijging van 

woningbouwplannen zijn, maar 
in 2011 zijn er 4% minder wonin-
gen gebouwd dan in 2010. Een 
teken dat de woningbouw het 
nog steeds moeilijk  heeft. Op-
vallend is dat de daling van de 
woningbouwproductie zich bij-
na volledig concentreert op uit-
leglocaties (van 6.000 naar 3.000 
woningen), terwijl het aantal wo-
ningen binnen bestaand be-
bouwd gebied (8.000) stabiel 
blijft. De provincie Noord-Hol-
land gaat de komende periode in 
haar rol als woningmarktregis-
seur met gemeenten en andere 
partners om tafel om te komen 
tot keuzes via onder andere de 
regionale actieprogramma’s wo-
nen (RAP’s).

Kwaliteit leidend
Gedeputeerde Geldhof: ‘Het is te 
eenvoudig om te stellen dat we 
voldoende ruimte voor woning-
bouw hebben. We moeten op 
zoek naar de ruimte voor de wo-

ningbouw op de juiste plek. Dat 
vraagt om gezamenlijke keu-
zes. Wij zijn als woningmarktre-
gisseur verantwoordelijk voor de 
regionale woningbouwprogram-
mering. En dus voor het binden 
van zoveel mogelijk partijen om 
te komen tot de juiste  afstem-
ming van vraag en aanbod. Sa-
men met de regio’s en andere 
partners gaan we dan ook de ko-
mende periode de regionale ac-
tieprogramma’s voor wonen, ver-
der verfijnen. Daarbij helpt deze 
monitor. Maar ook het onderzoek 
vraaggestuurd bouwen waarvan 
we de resultaten in het 3e kwar-
taal van dit jaar verwachten. Het 
is namelijk vooral een vraag van 
kwaliteit. Leidend moet zijn: de 
juiste woning voor de juiste doel-
groep op de juiste plek.’

Daling
In totaal zijn in Noord-Holland 
in 2011 9.462 nieuwbouwwonin-
gen opgeleverd. Dit is 4% minder 

dan in 2010. De daling is vooral 
groot in vergelijking met de ja-
ren 2005-2009, toen de produc-
tie lag rond de 12.000 woningen 
per jaar. Door splitsing of func-
tieverandering zijn 1.995 wonin-
gen aan het totaal aantal wo-
ningen in Noord-Holland toege-
voegd. De bruto groei bedraagt 
hiermee 11.457 woningen, maar 
omdat tegelijkertijd 2.768 wo-
ningen (bijvoorbeeld door sloop) 
zijn onttrokken aan de voorraad 
geeft dit een netto groei van 
8.627 woningen.

Woningtekort
Het woningtekort is volgens de 
monitor verder opgelopen. Groei 
van het aantal huishoudens leidt 
tot een stijgende woningbehoef-
te. Als de productie hierbij ach-
terblijft, loopt het woningte-
kort op. In theorie leidt een stij-
gend woningtekort tot een toe-
nemende vraag naar nieuwbouw 
en stijgende prijzen in gewilde 

gebieden. In dit geval gaat dit 
niet op omdat de investerings-
mogelijkheden bij consumen-
ten door strengere hypotheek-
eisen afnemen. Ook bouwende 
partijen zoals woningbouwcor-
poraties en projectontwikkelaars 
hebben financieringsproblemen. 
Daarnaast draagt de beëindi-
ging van Rijkssubsidies zoals In-
vesteringsbudget Stedelijke Ver-
nieuwing (ISV) niet bij aan her-
stel van de woningbouwproduc-
tie. De financiële haalbaarheid 
wordt ook door gemeenten ge-
noemd als een belangrijke factor 
voor het niet kunnen realiseren 
van bouwplannen.

Gesnapt door 
lasergun

Regio – De politie hield maan-
dagavond 13 augustus een snel-
heidscontrole met de lasergun 
op de Drie Merenweg bij Hoofd-
dorp. De snelheid werd gemeten 
van bestuurders die in de rich-
ting van Hoofddorp reden. Van 
de 245 bestuurders die voorbij 
reden bleken er vijf te hard te 
rijden. Drie van hen konden ter 
plekke hun rijbewijs inleveren. 
Een 26-jarige Amstelveense be-
stuurder reed 60 km te hard en 
een 27-jarige Hoofddorper reed 
63 km te hard. Van een 19-jarige 
Vogelenzangse motorrijder (be-
ginnend bestuurder) is de mo-
torfiets in beslag genomen. Hij 
reed 21 km te hard.

Vals geld
Regio - De politie hield vrijdag-
morgen 10 augustus, omstreeks 
5.00 uur, een 19-jarige jongen 
uit Overveen aan. Hij wordt ver-
dacht van het betalen met vals 
geld. In een horecagelegenheid 
in de binnenstad trachtte de man 
uit Overveen met een vals brief-
je van 50 te betalen. De barman 
was alert en schakelde de politie 
in die op basis van een goed sig-
nalement de man kon aanhou-
den. De herkomst van het geld 
wordt onderzocht.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie 
Versteeg in verzorgingscen-
trum Zuiderhout aan de Beel-
slaan in Haarlem.

Tot en met 4 september
• Foto’s van architect en 
fotograaf Luca Coppo-
la en keramisch werk van 
beeldend kunstenaar Els 
Hoekstra in het voormali-
ge gemeentehuis van Benne-
broek.

Tot en met 9 september
• Schilderijen en beelden in 
speksteen van Marianne de 
Haast-Briaire in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1.

Muziek

Woensdag 22 augustus
• Zomerzangavond in de 
hervormde kerk aan de Bin-
nenweg 67 in Bennebroek, 
19.30 uur.

Zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heem- 
stede Live’ op het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Informa-
tie: www.heemstedelive.nl.

Diversen
Donderdag 16 en
vrijdag 17 augustus
• Cursus striptekenen voor 
kinderen van 8 tot en met 
12 jaar in Bibliotheek Heem-
stede, 10.00-12.00 uur. Reser-
veren: 023-5115300. Informa-
tie: www.bibliotheekhaarlem.
nl en www.irenemulder.nl.

Zondag 2 september
• Interview met auteur Car-
los Ruiz Zafón in De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de, 20.00 uur. Kaarten à 5 euro 
zijn verkrijgbaar bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, 023-5282472. (fo-
to: Isolde Ohlbaum)

Woensdag 5 september
• Workshop ‘Leren luisteren’ 
van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin voor ouders met kin-

Agenda
Cultuur

deren in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede, 19.30-21.30 uur. 
Aanmelden: cjg@heemstede.
nl of 023-5291914.

Zondag 16 september
• Brocante- en Antiekmarkt 
op de Jan van Goyenstraat.

Regio
Exposities

24 augustus t/m 
half oktober
Expositie schilderwerken Bert 
Maurits in Inloophuis Kenne-
merland, Wulverderlaan 51 te 
Santpoort Noord. Kijk ook op: 
www.bertmaurits.nl, www.in-
loophuiskennemerland.nl

Tot en met 2 september
• Van Dak tot Dak, foto’s van 
dak- en thuislozen in Biblio-
theek Centrum in Haarlem. In-
formatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl.

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 2 september
• Cees Krijnen, The Ultima-
te Self Portrait in 37PK (Plat-
form voor Kunsten), Groot Hei-
ligland 37 in Haarlem. Informa-
tie: www.37pk.nl.

Tot en met 9 september
• Expositie ‘van zwart-wit 
naar kleur’ in fotogalerie ‘De 
Gang’ te Haarlem.
Exposant: Corrie Swaak. Deze 
expositie is gedurende winke-
lopeningstijden te zien. Adres: 
Grote Houtstraat 43, Haarlem. 
Gratis toegankelijk. Kijk ook 
op www.vdgh.nl.

Tot en met 15 september
• Tentoonstelling ‘In en om 
Haarlem’, schilderijen van 
Jacqueline Emmens in Bi-
bliotheek Noord, Planetenlaan 
170 in Haarlem. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Tot en met 9 september
• Verkoopexpositie ‘Zomer 
in Haarlem’ bij Galerie An-
née, Gedempte Oude Gracht 
33 in Haarlem. Informatie: 
www.galerieannee.nl.

Tot en met 30 september
• Werk van André de Kruijf, 
Elly van Heiningen en Meet 
Gerritsen op de Sanquin 
Bloedbank, Boerhaavelaan 22 
in Haarlem.

Tot en met 31 september
• Schilderijen van Annet 
Koper in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid.

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Lentepo-
ezie’ in Museum de Zwarte 
Tulp in Lisse. 
Informatie: www.museumde-
zwartetulp.nl.

Muziek
Donderdag 16 tot en met 
zaterdag 18 augustus
• Holland Jazz and More. 
Programma: www.haarlem-
jazzandmore.nl. Donderdag 
16 augustus een optreden van 
de Heemsteedse Yvonne We-
ijers in Jazzklup van Beijnum, 
naast de Philharmonie, 21.00-
22.00 uur.

Zondag 19 augustus
• Jamsessie Heemste-
de Live in Café de 1e Aan-
leg, hoek Kerklaan/Raadhuis-
straat. Aanvang: 19 uur.

• Il Canto di Rame, concert 
van vier musici in de Pro-
testantse kerk aan de Kerk-
plein in Zandvoort.Aanvang: 
15u, kerk open om 14.30 uur. 
Toegang: 5,- incl. Programma-
boekje.

Tot en met 24 augustus
iedere woensdag en vrijdag
• Internationaal Kamermu-
ziekfestival in de Nieuwe 
Kerk, Nieuwekerksplein 36 in 
Haarlem. Ieder concert begint 
om 20.30 uur. 
Voor het programma zie www.
tihms.com.

Diversen
Woensdag 15 augustus tot
en met  zaterdag
18 augustus
• Circus Sijm op het parkeer-
terrein naast Winkelcentrum 
Schalkwijk in Haarlem. Dage-
lijks twee shows om 15.00 uur 
en 19.00 uur. Op zondag 19 
augustus is de slotvoorstelling 
om 13.30 uur. 
Op dinsdag 21 augustus (aan-
vang 15.00 uur en 19.00 uur) 
en woensdag 22 augustus 

(aanvang 13.30 uur) geeft cir-
cus Sijm tevens nog voorstel-
lingen aan de Vrijheidsdreef te 
Heemstede. Info: www.circus-
sijm.nl

Zondag 19 augustus
• Kunstmarkt op het Raad-
huisplein in Zandvoort.

• Koortocht St. Bavo Kathe-
draal-Haarlem start 13.30 
uur, Leidsevaart 146 in Haar-
lem. Aanmelden: vrienden@
rkbavo.nl.

Donderdag 23 augustus
• Boekenmarkt op het terras 
van museum (Het Dolhuys)
café Thuys van 15-20 uur. Ne-
derlandse schrijvers. Met eten 
en een drankje is de toegang 
12,50 euro. Adres: Schotersin-
gel 2, Haarlem. Aanmelden via 
e-mail servicebureau@het-
dolhuys.nl of telefoonnummer 
023-5410 670.

• Jaarmarkt Hillegom, Jaar-
markt Centrum 10-21 uur. In-
fo: Evenementen Buro Gou-
da, Willem Verbeek, Tel.0182-
527752 of 06-53311130.

Vrijdag 24 augustus
• Stadswandeling Gilde 
Haarlem over armoede in de 
stad door de eeuwen heen 
start 14.00 uur bij Historisch 
Museum Haarlem, Groot Hei-
ligland 47. Aanmelden: 06-
16410803.

24 tot en met 31 augustus
• EK Zandsculpturenfestival 
2012 in Zandvoort aan Zee.

Zaterdag 25 augustus 
• Surf ’n Beach Film Fes-
tival bij beachclub The Spot 
in Zandvoort. Bijzondere 
films over kitesurfen, golfsur-
fen, windsurfen en de nieuw-
ste trend in watersports, het 
Stand Up Paddleboarden. 
Locatie: Strandafgang Bar-
naart 23-a. Van 15.00 uur tot 
23.45 uur. Info: www.surffilm-
festival.nl.

• Jongdierenshow bij Tuin-
centrum De Oosteinde, Zand-
laan 22 Hillegom. Van 9-16 
uur. Met keurmeesters en 
knuffelhoek voor kinderen. Zie 
ook: www.deoosteinde.nl

Zondag 2 september
• BeachGolf Challenge op 
het brede strand tussen Zand-
voort-Zuid en Langevelder-
slag. Nadere info en aanmel-
den: www.GOLFFF.nl.

Zaterdag 13 oktober
• Whisky & Rum aan Zee in 
Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach. Informatie: www.whis-
kyenrumaanzee.nl.

Dienst in 
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, leidt zondag 19 au-
gustus dr. C. B. Blei-Strijbos uit 
Haarlem de viering om 10.00 uur. 
Er is crêche voor de kleintjes.

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 19 augus-
tus is ds. Arie Molendijk de voor-
ganger in de dienst in de Oude 
Kerk op het Wilhelminaplein, die 
begint om 10 uur.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. R. Holwerda 
uit Bennekom  zondag 19 augus-
tus om 10.00 uur de voorganger. 
Woensdag 22 augustus is er om 
19.30 uur een zomerzangavond.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - In de Petrakerk 
aan de Limburglaan 3, Heemste-
de vindt zondag 19 augustus om 
10.00 uur een dienst plaats.
In deze dienst gaat voor ds. J.W. 
Ploeg uit Sleeuwijk. Er is kinder-
opvang voor de kleinsten.

Creatief Centrum
Bennebroek - Het najaarspro-
gramma van het Creatief Cen-
trum Bennebroek is samenge-
steld. Als enige in de omgeving 
biedt het centrum een cursus 
sieraden emailleren aan. Bent u 
geïnteresseerd in deze of ande-
re cursussen kijk dan op: www.
creatiefcentrum.nl De locatie 
waar het CCB lesgeeft is de ou-
de meelfabriek in Heemstede.

Fietstocht
Bennebroek - Woensdag 22 au-
gustus organiseert Welzijn Bloe-
mendaal een fietstocht ‘Rondje 
Comomeer’. Verzamelen ca 10.00 
uur bij het voormalig gemeente-
huis te Bennebroek. Informatie 
en aanmelden via 023 584 5300.

Snelheidscontrole 
Overveen

Regio – Aan de Zeeweg werd 
donderdag 9 augustus tussen 
19.15 en 21.45 uur een snel-
heidscontrole gehouden. 55 be-
stuurders reden sneller dan de 
toegestane 80 km/u. De hoogst 
gemeten snelheid was 132 km/u.
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Workshop ‘Leren luisteren’ op 5 september
voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

Exposities raadhuis Heemstede 

Ouders kennen vast de opmerking “Ik ben 
2 en ik zeg nee!” wel. Vrijwel alle ouders 
doorlopen de fase waarop hun kind(eren) niet 
luisteren. Het is normaal dat kinderen grenzen 
uitproberen, maar ze moeten ook leren om 
te gehoorzamen. Tijdens de workshop komt 
aan bod waarom kinderen niet doen wat hen 
gezegd wordt, hoe u kunt omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren, hoe we grenzen 
kunnen stellen en kinderen op een positieve 
manier leren mee te werken.

De workshop leren luisteren duurt twee uur. Het is een 
interactieve bijeenkomst voor een groep van ongeveer 
12 ouders. De presentatie van de workshopleider 
wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen met 
andere deelnemers. U krijgt een eigen werkboek met 
achtergrondinformatie over het thema en oefeningen. 
Aan het eind van de workshop heeft u een eigen 
opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen thuis in de 
praktijk kunt toepassen.

Heeft u interesse voor deze workshop? 
Meld u zich dan aan via e-mail: cjg@heemstede.nl of 
bel naar (023) 529 19 14. De workshop vindt plaats op 
woensdag 5 september van 19.30 tot 21.30 uur in 
het CJG aan de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.  
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop. 

Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden kijk op www.positiefopvoeden.nl.
 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van  
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste 
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in 
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Wilt u meer weten over deze workshop of heeft u een 
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u 
van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, 
bellen of een email sturen. Er zijn geen kosten voor u 
verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Expositie Mary Donkersloot
In de periode 1 augustus t/m 28 september 2012 
exposeert Mary Donkersloot haar schilderijen in de 
publiekshal. De stijl van Mary Donkersloot laat zich 
moeilijk vatten, er zitten nogal wat tegenstellingen 
in. Vaak probeert ze ‘het gevoel van geschiedenis’ 
in haar schilderijen te leggen. Ze gebruikt daarvoor 
hoofdzakelijk haar intuïtie. Materialen zoals 
verschillende zandsoorten, pigmenten, papier, metalen, 
monoprinten kunnen tijdens het proces op het doek of 
papier inspireren tot eigen vormentaal. Elk schilderij is 
een nieuwe uitdaging een soort avontuur waarin ze het 
experiment durft aan te gaan

Vervolg op pag. 2

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
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: 
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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Javalaan In verband met de bouwvak zijn de 
asfalteringswerkzaamheden aan de fietspaden op de 
Javalaan verplaatst naar eind augustus 2012. Het werk 
zorgt voor beperkte verkeershinder.

Parkeerterrein raadhuis/ Burghavepad Van 24 
augustus tot en met 7 september 2012 wordt het 
grote parkeerterrein achter het raadhuis voorzien van 
asfalt. Het terrein is in deze periode niet toegankelijk. 
In verband met de werkzaamheden wordt het 
zuidelijke deel van het Burghavepad, tussen Van 
Merlenlaan en raadhuis (inclusief de brug), afgesloten.

Prinsenlaan Van 3 september tot en met half 
oktober 2012 worden op de Prinsenlaan diverse 
werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van een 
30 km-zone. Details over wegafsluitingen volgen.

Burgemeester Van Lennepweg In verband met 
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester 
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden 
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg - 
Koediefslaan - Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v.  
De werkzaamheden duren tot eind september 2012. 

Pontje Meermond uit de vaart Door een technisch 
mankement is het pontje bij park Meermond helaas 
tijdelijk buiten gebruik. Het is nog niet bekend 
wanneer u weer gebruik kunt maken van het pontje. 

Werk aan de weg

Verkiezingen 2012 

Veranderingen in de bijstand voor gezinnen. 
Hoe zit dat?

Op 12 september zijn de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Alle praktische informatie over de verkiezingen, 
zoals waar u kunt stemmen, stemmen op Schiphol, 
alternatieve tellocaties, wat te doen als u uw stempas 
kwijt bent en wat u doet als u iemand anders wil 
machtigen voor u te stemmen vindt u op  
www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
Verkiezingen 2012.

Stemmen: legitimatiebewijs mee
In het bijzonder brengen wij hier de legitimatieplicht 
onder uw aandacht. Omdat u in Heemstede in elk 
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt 
stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas 
ook een legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw 
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen
Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas 
machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse 
machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige 
legitimatiebewijs meenemen. Ook hier geldt dat het 
legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen. 
Zonder dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan mag 
de gemachtigde uw stem niet 
uitbrengen.

Kijk voor meer informatie 
over de verkiezingen op de 
gemeentelijke website. 

Er zijn mensen die recht hebben op een 
bijstandsuitkering, maar deze niet hebben 
aangevraagd. Misschien bent u dat wel. 
Hoe zit dat? U heeft na 1 januari 2012 geen 
uitkering aangevraagd, omdat u dacht 
dat u door de huishoudinkomentoets 
geen uitkering zou krijgen. U kunt zich 
tot en met 16 september 2012 melden 
bij het UWV WERKbedrijf of bij de Sociale 
verzekeringsbank (SVB) als u 65 jaar of  
ouder bent. 

Op 1 januari 2012 zijn de regels van de Wet werk en 
bijstand veranderd. Als iemand na 1 januari 2012 een 
bijstandsuitkering aan wilde vragen moest hij of zij 
voldoen aan de huishoudinkomenstoets. Een gezin 
kon maar één gezinsuitkering krijgen. Inkomsten en 
vermogen van alle inwonende gezinsleden werden 
meegeteld voor de uitkering. 
 
De regels zijn weer veranderd: de huishoud-
inkomenstoets is nu weer afgeschaft. Daarom kunt 
u als u denkt toch recht te hebben op bijstand een 
uitkering aanvragen. Als u recht krijgt op de uitkering, 
kan u de uitkering met terugwerkende kracht 
ontvangen. Dat betekent dat u ook over de maanden 
vanaf 1 januari 2012 een uitkering kunt krijgen. 
 
 
 

Denkt u in aanmerking te komen voor een 
bijstandsuitkering? Dan kunt u zich melden bij het 
UWV WERKbedrijf. Het UWV WERKbedrijf bekijkt of 
u wel of geen uitkering krijgt en stuurt de aanvraag 
door naar de gemeente. De gemeente beoordeelt 
dan of u met terugwerkende kracht recht heeft op 
een uitkering. Bent u 65 jaar of ouder dan kunt u een 
aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) met 
terugwerkende kracht aanvragen bij de SVB. Dit kan 
tot en met 16 september 2012. Als u na deze datum 
een uitkering met terugwerkende kracht aanvraagt, 
wordt de aanvraag afgewezen.  

Denkt u dat u alsnog recht hebt op een 
bijstandsuitkering? Meldt u zich dan snel bij het UWV 
WERKbedrijf in uw regio, of bij de SVB als u 65 jaar 
of ouder bent. U moet verschillende bewijsstukken 
meenemen. Informeer dus vooraf welke bewijsstukken 
u moet meenemen. Dit kan via telefoonnummer 0900-
9294.

Expositie Elly en Roos van Kleef
In de vitrines in de publiekshal exposeren Elly en Roos 
van Kleef. Moeder en dochter hebben veel inspiratie 
opgedaan in verschillende musea, zoals de Hermitage, 
het Guggenheim en het MoMa in New York. Volgens 
Elly is kunst een verrijking van de ziel. Het werk is nog 
te zien tot eind augustus 2012. 

Tentoonstelling  
Themajaar Historische Buitenplaatsen
Tot begin september 2012 is de tentoonstelling in het 
kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen 
2012 nog te zien in de Burgerzaal.  
Deze tentoonstelling is in samenwerking 
met het Noord-Hollands Archief en het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem tot stand gekomen.  
 
Als pronkstuk is een zestien meter lange kaart uit de 
eerste helft van de 18de eeuw met daarop het hele 
traject van de Herenweg, vanaf Haarlem tot aan de 
grens met de heerlijkheid Bennebroek, te zien. Op 
deze kaart zijn de vele Historische Buitenplaatsen 
weergegeven. Het bijzondere aan deze historische 
kaart is dat er overheen gelopen mag worden. 

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van 
harte welkom de verschillende exposities te komen 
bewonderen. 

Vervolg van pag. 1

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.

Serviceloket Begraafplaats



Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen  

in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande  
1e verdieping 2012.215  
ontvangen 2 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst.

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 16 augustus 
2012 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).

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Kerklaan 13 een uitbreiding van de begane grond en 
de verdieping aan de achterzijde 2012.200

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is 
ontvangen op 4 juli 2012.
 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen omgevings- 
vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan, bouwen en verstoren 
monument
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan, bouwen en verstoren monument 
te verlenen:

-  Kerklaan 13 een uitbreiding van de begane grond en 
de verdieping aan de achterzijde 2012.200

Het verzoek ligt vanaf  16 augustus 2012 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  8 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Einthovenlaan 10 het plaatsen van een dakopbouw 

2012.135
 
 
 
 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 10 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Zandvoortselaan 25 het verbouwen van een berging 

tot woonhuis 2012.190
-  J.H. Weissenbruchweg 6 het bouwen van een steiger 

2012.195

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Strawinskylaan 11 het kappen van een ceder 

2012.182

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  16 
augustus 2012 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 :’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Meldingen
Sloopmelding akkoord bevonden op  
9 augustus 2012
-  Binnenweg 57-59 het slopen van het dak en de niet 

dragende binnenwanden 2012.008

De bovenstaande aanvragen en meldingen liggen 
vanaf 16 augustus 2012 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). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verkeersbesluit

Uitschrijving GBA

Toewijzen parkeervakken voor opladen 
elektrische voertuigen op parkeerterrein 
Amstellaan-Reggelaan
 
Het exclusief toewijzen van twee parkeervakken 
op het parkeerterrein ter hoogte van het kruispunt 
Amstellaan met de Reggelaan voor het opladen van 

elektrische voertuigen. Bij deze twee parkeervakken 
zal een elektrische laadpaal geplaatst worden.

Het besluit en de bijbehorende tekening ligt vanaf  
15 augustus 2012 zes weken ter inzage. 
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 

Bij een spoedeisend belang kan degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 
voorziening vragen aan de president van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald. 

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon per  
3 augustus 2012 met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

- D. Łużak, geboren 08-11-1989, Binnenweg 204

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

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



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 
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.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast




