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Heemstede - Deze leuke zo-
merfoto is ingestuurd door 
Wilma Cornelder uit de Jan 
van Galenlaan. Het is haar 
kleindochter met een brede 
lach. Wilma vertelt: “Ook voor 
de kleinsten was het erg warm 
maar op deze manier vond 
zij verkoeling en hield zij het 

hoofd boven water. Ik hoop dat 
de zomer nog een hele poos 
duurt!” Heeft u ook zo’n leuke, 
lieve of grappige zomerfoto? 
Stuur in naar: redactie@heem-
steder.nl Aan het einde van de
maand wordt een prachtig zo-
merboeket voor de allermooi-
ste zomerfoto uitgereikt.

MVO: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen in Heemstede
Heemstede – De oprichting 
van de vereniging MVO Heem-
stede (Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen) is een feit! 
2 Augustus is de oprichtingsak-
te getekend bij notariskantoor 
Huisman. MVO Heemstede fun-
geert als platform voor informa-
tie-uitwisseling over wat maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen inhoudt en welke eer-
ste stappen kunnen worden ge-
zet binnen een eigen organisa-
tie of bedrijf. MVO Heemstede 
brengt mensen, leden en geïnte-
resseerden samen om te discus-
siëren, te leren en te inspireren
Op 10 oktober vindt  de jaarlijk-
se landelijke Duurzaamheids-
dag plaats. Gemeente Heem-
stede neemt, samen met MVO 
Heemstede, hier aan deel. 10 
Oktober is een dag vol activitei-
ten rond het thema ‘duurzaam-
heid’ om zo inwoners en onder-
nemers bewust te maken van 
duurzaamheid, en aan te zet-
ten tot een eigen bijdrage aan 
het creëren van een duurzamer 
Heemstede. 

Naast de Duurzaamheidsmarkt 
op de Binnenweg kunnen on-
dernemers meedoen aan het 
jaarlijks onderzoek naar de 
meest duurzame onderneming 
in Heemstede en kan de prijs 
van ‘Duurzaamste onderneming’ 
in de wacht worden gesleept. 
Wederom zijn het leerlingen van 
College Hageveld die het onder-
zoek uitvoeren, waarmee MVO 
Heemstede ook jongere inwo-
ners van Heemstede betrekt bij 
het thema duurzaamheid. 

Is duurzaam ondernemen voor 
u gesneden koek? Wilt u graag 
duurzaam ondernemen op de 
kaart zetten? En vindt u het een 
uitdaging om de winnaars van 
vorig jaar te verslaan? Geef u 
dan voor 25 augustus op voor 
deelname aan het onderzoek. 
De Hageveldleerlingen komen 
onder begeleiding, op afspraak, 
bij u langs en stellen een aantal 
vragen op het gebied van ‘peop-
le’, ‘planet’ en ‘profit’ om zo een 
vergelijkend onderzoek uit te 
voeren om tot de ‘Duurzaamste 

onderneming Heemstede’ te ko-
men. De uitslag hiervan wordt 
op de Dag van de Duurzaam-
heid bekendgemaakt.
Doe mee en maak inwoners be-
wust van uw eigen duurzame 
activiteiten. Meldt u aan voor 25 
augustus, of stel uw vragen over 
de Duurzaamste onderneming 
van Heemstede bij Philippi-
ne van der Kleij (penningmees-
ter MVO Heemstede en eige-
naar Met Beleid) via e-mailadres 
mvoheemstede@gmail.com.

Of kijk even op de website  
www.mvoheemstede.nl of kijk 
op MVOHeemstede Facebook 
en via Twitter@MVOheemstede. 
De Gemeente Heemstede heeft 
de ambitie om bij de top 50 van 
meest Duurzame gemeentes 
van Nederland  te horen. Om dit 
te realiseren is iedere bijdrage 
van ondernemend Heemstede 
van groot belang. MVO Heem-
stede wil daarom alle onderne-
mers oproepen tot actieve deel-
name aan de Dag van de Duur-
zaamheid in Heemstede.

Van links naar rechts: Hester Busz (notaris), Adrieke de Kraker (secretaris), Robert van Houten (voorzit-
ter) en Willem van Dam (bestuurslid). Overige bestuursleden: Philippine van der Kleij en Isabel van Merks.

Bromfiets in lichterlaaie
Heemstede - De brandweer moest woens-
dagavond 7 augustus uitrukken voor een 
buitenbrand in speeltuin Groenendaal. Rond 
half twaalf kwam de melding dat er een 
bromfiets in de brand zou staan voor de 
speeltuin aan de Sparrenlaan. Bij aankomst 
van de brandweer stond de bromfiets in lich-
terlaaie. De brandweermannen konden het 
vuur blussen maar het voertuig niet redden. 
Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is ge-
weest maar brandstichting wordt niet uitge-
sloten. De politie stelt een onderzoek in.
Fotografie: Michel van Bergen
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SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Zomerfoto: Verkoeling

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

www.brantjeswijn.nl

t Runder-
hamburgers

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

gratis

iedere
4e
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

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: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (19)

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio - In Het Trefpunt, aan 
het Akonietenplein 1,  te Ben-
nebroek wordt zondag  18 
augustus een viering met ds. 
T.C.Wielsma (Uithoorn) ge-
houden. De dienst start 10.00 
uur. Er is ook crèche.

Kerkdiensten

Burgerlijke 
Stand

Heemstede
(7 t/m 12 augustus 2013)

Huwelijken:
Marcus de Rooij & Esther Pus
Pim Rutten & Jennifer D.H. 
Nunnely 
Jelle F. Heijstek & Mariëlle E.C. 
Zuurendonk

Geboorten:
Geen

Zomerfoto:
Trompetplant

Heemstede – Hoewel de tui-
nenwedstrijd dit jaar niet 
wordt gehouden, zijn foto’s 
van de tuin natuurlijk welkom. 
Bijgaande foto toont een bij-
zondere plant die bloemen 
geeft die op de uiteinde van 
een trompet lijken. De bloem 
wordt dan ook ‘engelentrom-

pet’ genoemd. Eind juli maak-
te de heer Jan W. Dix de foto in 
een tuin aan de Dreef. Prachtig 
exemplaar! 
Ook een bijzondere zomer-
bloeier of ander dankbaar on-
derwerp voor de rubriek ‘Zo-
merfoto’? Mail naar: redactie@
heemsteder.nl

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi cië-
le opening was op 17 juli 1913.

Wit huisje noordzijde
Er zijn veel panden op Groenen-
daal blijven staan, er zijn er en-
kele bijgekomen en er zijn er 
ook verdwenen. Zo ook dit pit-
torekse witte huisje, dat vroe-
ger aan de Herenweg stond, aan 
de noordkant bij de Torenlaan 
en de zwaaivijver bij de Ritzema 
Boskade. Voor de overname van 
Groenendaal door de gemeente 
Heemstede in 1913 werd het be-
woond door personeel in dienst 
van de familie Van Merlen, dat 

Dracenadiefstal
Heemstede - Zaterdagmorgen 
jl is een 1.30 meter hoge rood-
bruine dracena gestolen uit een 
bloembak voor Holland Licht in 
de Valkenburgerlaan.
De bewoners gingen op sporen-
onderzoek uit. Vier panden ver-
der in de straat hield het spoor 
op. Nadere informatie leverde op 
dat de eerste etage leeg te staan 
en de tweede bewoond leek te 
zijn. Op het terras boven een 
zaak werd de dracena en plan-
tenbak aangetroffen. De gedu-
peerde maakte een foto en scha-
kelde daarna de politie in.

Expositie Kunstbedrijf
Heemstede – Het Kunstbedrijf 
aan de Raadhuisstraat 56a heeft 
een nieuwe expositie. De deel-
nemers zijn Marianne van der 
Meer (buitenbeelden), Eefje van 
den Hamsvoort (schilderijen), An 
Brzoskowski (keramiek), Noortje 
Peerdeman (schilderijen) en En-
gelina Zandstra (schilderijen).
Open: woensdag t/m zaterdag 
13.00-17.30 uur. De expo duurt 
tot en met 31 augustus. Kijk ook 
op: www.hetkunstbedrijf.nl

Foto: Keramiek van 
An Brzoskowski

werkzaam was op Bosbeek. Al 
snel in 1913 werd er door de ge-
meente besloten dat het huisje 
bewoond zou gaan worden door 
de boswachters annex toezicht-
houders. Eerst kwam de familie 
Walet er wonen en later de po-
litieagenten IJtsma en Visscher. 
Daarna is het huisje gesloopt.
Op de tentoonstelling over Groe-
nendaal, die tot eind augustus in 
het Raadhuis is te bezichtigen, 
wordt ook een tekening van dit 
huisje getoond. En heeft u nog 
foto’s? Mail ze naar communica-
tie@hv-hb.nl
Meer over de families Walet, IJt-
sma en Willemse en andere be-
woners van Groenendaal in het 
boek ‘Groenendaal van buiten-
plaats tot wandelbos’, 240 pagi-
na’s geschiedenis en natuur van 
Groenendaal met zeer veel fo-
to’s en afbeeldingen. Verkrijgbaar 
in de Heemsteedse boekhandels. 
Meer informatie op www.hv-hb.nl

Taxatie oude 
boeken en meer
Haarlem-Zuid - Dinsdag 27 
augustus van 13.00 – 16.00 uur 
opent Van der Valk Hotel Haar-
lem, Toekanweg 2 in Haarlem 
haar deuren voor taxateur en 
veilinghouder Arie Molendijk uit 
Rotterdam. Hij zal deze dag ou-
de en zeldzame boeken, hand-
schriften, kloosterboeken en of 
oude bijbels voor het publiek 
op hun waarde schatten. Mo-
lendijk is vooral gespecialiseerd 
in oude geschiedenis, topogra-
fi e, (staten)bijbels en theologie. 
Er is voldoende parkeergelegen-
heid in de omgeving en de kof-
fi e staat klaar. Taxatie bedraagt 5 
euro ongeacht het aantal te be-
oordelen boeken. Locatie: Van 
der Valk hotel Haarlem, Toekan-
weg 2.  

Inlichtingen: Antiquariaat A.C. 
Molendijk. Tel 010-4667164 of 
06-51950097 info@molendijk-
boeken.nl (niet voor taxaties) 
www.molendijkboeken.nl 
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Zingt u met 
ons mee?

Een groep enthousiaste 55+ 

vrouwen zingt elke week in 
het koor ‘de Heemstem’. Wij 
repeteren op woensdagoch-
tend, van 10.00 tot 11.45 uur 
in het kerkje (in de stijl van de 
Amsterdamse School), aan 
de Postlaan te Heemstede. 
Ingang rechts om de hoek. 
Wij beginnen weer op 4 sep-
tember a.s. Het repertoire is 
o.a licht klassiek, traditionals 
in het Frans, Duits en Engels.
Wij zingen meerstemmig, ge-
schoold en ongeschoold, U 
bent welkom.

Zingt u met ons mee? 
Wilt u meer informatie bel: Ju-
lia H.M.Olk, tel. 023-5284809.

INGEZONDEN

Fotografie: Michel van Bergen.

Bestuurster scootmobiel 
gewond na aanrijding met auto
Heemstede - Een scootmobiel-
bestuurster is dinsdagmiddag 
gewond geraakt nadat ze met 
haar scootmobiel tegen een auto 
was gereden in Heemstede. Het 
ongeval gebeurde rond half vijf 
op de Johan Wagenaarlaan ter 
hoogte van de Cesar Francklaan.
De vrouw is door ambulanceper-

soneel opgevangen en naar het 
ziekenhuis overgebracht voor 
behandeling. De bestuurster 
van de auto bleef bij het onge-
val ongedeerd. De scootmobiel is 
door een agent aan de kant ge-
zet waarna de echtgenoot van de 
vrouw de scootmobiel later in de 
middag heeft opgehaald.

Samen Eten bij Welzijn Ouderen
Heemstede – Voor dinsdag 27 
augustus verzorgen de koks van 
Bosbeek een heerlijke menu! De 
keuze van de kok is: Italiaanse 
tomatensoep, macaronischotel, 
gemengde salade, appelmoes, 
geraspte kaas en het dessert is 
een vruchtenyoghurt. Tijdens de 
maaltijd krijgt u twee drankjes en 
het geheel wordt afgesloten met 

een kopje koffie of thee en dat 
allemaal voor slechts 10,00 eu-
ro. Vanaf 12.30 uur wordt u wel-
kom geheten door de gastvrou-
wen van Welzijn Ouderen Heem-
stede. Tot één week van te voren 
zijn maaltijdbonnen te koop bij 
de receptie van Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24, tel. 023-528 85 10.

Dichtstorten

Friso

Zwijgzaam
schreed iedere dag

als een roemloze vlag
vormloos voorbij

tussen leven en dood

schreeuwde jij
zonder geluid

weende jij
zonder tranen

die nu intens vloeien

 Bart Jonker

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. In-
zendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Heemstede - Zonder dat er ex-
pliciet om is gevraagd heeft de 
gemeente besloten in de Mes-
daglaan een hindernis op te wer-
pen voor het verkeer. Er staan nu 
twee paaltjes om de snelheid te 
remmen. Nu is het niet zo’n druk-
ke straat dus de kans dat er twee 
voertuigen gelijktijdig op de hin-
dernis afkomen is gering. Mocht 
dat wel zo zijn dan is het wie het 
eerst komt het eerst maalt. Nie-
mand vindt het leuk om af te 
remmen dus snel even het gas 
erop om als eerste de hindernis 
te kunnen passeren. Eén bewo-
ner in de straat tipte de gemeen-
te dat er nogal hard werd gere-
den. Er wonen veel jonge kin-
deren en veiligheid is een groot 
goed. Zover bekend hebben er 
zich de afgelopen decennia ter 
plaatse echter geen ongelukken 
voorgedaan. Nu is voorkomen 
beter dan genezen maar zo ge-
redeneerd komen tientallen stra-
ten in Heemstede in aanmerking 
voor extra maatregelen. In de 
herfst van 2011 liet de gemeen-
te 16 dagen lang de snelheden in 
de straat meten. Nu, bijna twee 
jaar later, is er dus een oplossing 
bedacht. Kennelijk is de veilig-
heid minder urgent dan sommi-
gen wensen. Uit het verouderde 
onderzoek blijkt dat in 2011 ruim 
60% van de auto’s harder dan 
30 km per uur rijdt. Boven de 60 
km is dat 6% van de voertuigen. 
Het zou aardig zijn als de meting 
wordt herhaald nu de verkeers-
remmende maatregel is inge-
voerd. Dit om het effect van de 
maatregel vast te stellen. 

Over de wijze van uitvoering van 
het geheel zijn de omwonen-
den minder enthousiast. Bewo-
ners verklaarden dat het niet 

eerder zo onveilig is geweest in 
de straat. Aan de schade te zien 
is er intussen al minimaal één 
voertuig gestrand op de beton-
nen voet van de hindernis. Een 
van de palen heeft ook al scha-
de opgelopen. De gemeente 
is gevraagd waarom er nu op-
eens een dergelijke maatregel 
is genomen. “Ten eerste hebben 
bewoner(s) er om gevraagd en 
ten tweede bleek uit onze telling 
dat er te hard werd gereden”, 
was het antwoord. Op de vraag 
of er geen recentere telgegevens 
waren kwam het antwoord “dit is 
alles wat we hebben.”
Het verhaal doet de ron-
de dat ten tijde van de telling 
bestuurder(s) geprobeerd heb-
ben hoe hard ze konden rijden 
en wat het elektronische bord 
dan als snelheid aangaf. Hier-
door ontstaat wel een verkeerd 
beeld over de gemiddelde snel-
heden. Er doen zich momenteel 
meer onregelmatigheden voor 
dan voor de hindernis was ge-
plaatst. Autobestuurders heb-
ben geen idee wie er vóór gaat 
en fietsers passeren de paal-
tjes aan de verkeerde kant om-
dat de ruimte tussen de paaltjes 
en de geparkeerde auto’s gering 
is. Jeugd die vaak met tweetal-
len naast elkaar fietst, kiest er-
voor om de rijbaan te gebruiken 
in plaats van achter elkaar te rij-
den. Bewoners zouden, als het 
ding al moet blijven staan, lie-
ver zien dat er een constructie 
zoals op de Bronsteeweg wordt 
aangelegd met duidelijke tekens 
wie er voorrang heeft.Vrijwel ie-
dere straat of laan met enig ver-
keer komt in aanmerking voor 
een hindernis als deze. Zou dat 
nu de bedoeling zijn?
Eric van Westerloo.

Veiligheid mag even duren

Heemstede - Feest voor Evelien 
van Bruggen bij supermarkt De 
Koning. Zij was een van de prijs-
winnaars van de Tour de France-
prijsvraag die de Heemsteder 
een tijdje terug organiseerde. Uit 
de handen van eigenaar Ad de 
Koning nam Evelien twee heerlij-
ke flessen wijn in ontvangst. Wel 
Franse wijn natuurlijk, vanwege 
de Tour de France. Maar wist u 
ook dat u juist voor allerlei wij-
nen goed kunt slagen bij super-
markt De Koning?
Goede wijn behoeft geen krans, 
dit geldt zeker ook voor super-
markt De Koning in combinatie 
met slagerij Van der Werff. “Su-
permarkt De Koning bestaat al 
20 jaar en opereert sinds twee 
jaar onder de eigen naam De 
Koning”, legt eigenaar Ad de Ko-
ning uit.  “Samen met kwaliteits-
slagerij Van der Werff zijn wij 
‘een begrip op de Glip’. Wij zijn al 
jaar en dag een echte verssuper-
markt met een versslagerij. Daar-
in onderscheiden wij ons duide-
lijk.  Mede door deze ervaring  
kunnen wij een prachtig wijnas-
sortiment samenstellen en aan-
bieden in onze supermarkt. Een 
deel van dit assortiment koopt 
de retailorganisatie in; het an-
dere deel doen wij zelf. Wijn is 
een eigen rijke wereld: een boei-
ende cultuur met een scala aan 
diversiteit. Ik vind dit erg inte-
ressant, maar bovenal leuk om 
te doen. Ik ben er dan ook erg 
trots op dat wij zo’n groots  en 
gevarieerd wijnassortiment kun-
nen aanbieden uit verschillende 
landen. Denk bijvoorbeeld maar 
aan wijnen uit landen als Frank-
rijk, Italië, Chili en Argentinië. En 
dit alles in het licht van een goe-

de prijs/kwaliteitsverhouding:  je 
kunt bij ons eigenlijk altijd sla-
gen voor een passende wijn, 
voor een leuke prijs. Wij hebben 
nu bijvoorbeeld een heerlijke Ar-
gentijnse wijn in de schappen in 
wit en rood, die we voor een leuk 
prijsje aanbieden. Je ziet ook 
duidelijk dat de trend naar wit-
te wijn het grootst is deze zomer. 
Deze wordt op de voet gevolgd 
door de rosés en de prosecco’s, 
die ook erg gewild en populair 
zijn met het warme zomerweer. 
Het zijn nu eenmaal de weers-
omstandigheden waarbij men-
sen graag de barbecue buiten 
zetten. Met het uitgebreide bar-
becueassortiment en de overige 
verse vleesproducten van Slage-
rij Van der Werff, kun je voor al-
le overige boodschappen en wijn 
in onze supermarkt terecht. Al-
lemaal in een winkel onder een 
dak en dat is wel zo praktisch, 
niet? Kom gewoon eens langs en 
ervaar het zelf”,  lacht Ad de Ko-
ning. 
Degenen die geen prijs heb-
ben gewonnen met de Tour de 
France-prijsvraag: wees niet ge-
treurd. Supermarkt De Koning/
Slagerij Van der Werff is zojuist 
gestart met de leuke actie ‘Wak-
ker worden in Beringe’. Door een 
slagzin af te maken maken deel-
nemers kans op een compleet 
verzorgde overnachting voor 2 
personen bij de boer in Beringe, 
in de buurt van Venlo, tussen 5 
en 9 september. Een unieke plat-
telandservaring die voor ieder-
een leuk is. Meedoen kan tot en 
met zaterdag 24 augustus. Haal 
dus snel het actieformulier in de 
winkel.
Bart Jonker

“Wij zijn een begrip op de Glip”
Wijn voor winnares bij 
supermarkt De Koning





 
06   de Heemsteder  •  14 augustus 2013

Heemstede - Een dagje strand 
in Zandvoort, een snelle bood-
schap doen in het dorp, naar je 
werk gaan of gewoon een tocht-
je door de omgeving: de fi ets is 
hiervoor het ideale en praktische 
vervoermiddel. Maar een fi ets 
blijft ook gevoelig voor een lekke 
band of andere technische on-
volkomenheid. 

Of misschien zoekt u een twee-
dehands fi ets tegen een redelij-
ke prijs? In zulke gevallen biedt 
Fietsreparatie Bollenstreek aan 
de Havenstraat 51 in Heemstede 

uitkomst. Een gesprek met eige-
naar Gert-Jan van der Wolf.
Hoewel de geroutineerde Gert-
Jan al 20 jaar in het fi etsen-
makersvak zit, bestaat Fietsre-
paratie Bollenstreek nog maar 
twee maanden. “De naam Bol-
lenstreek ontstond in Hillegom, 
waar ik vandaan kom”, legt hij 
uit.  Het vak van fi etsenmaker is 
eigenlijk uit een hobby ontstaan. 
Het is een mooi en leuk vak, ei-
genlijk een ambacht. Ik vind het 
altijd leuk om met techniek be-
zig zijn en de fi ets leent zich 
daar bij uitstek voor. De econo-

mische crisis vraagt om fi ets-
reparaties die niet te duur zijn. 
Daarom kan iedereen, met wel-
ke beurs dan ook,  bij mij terecht. 
Tevens kun je een fi ets brengen 
voor een onderhoudsbeurt. En ik  
verkoop  tweedehands fi etsen 
tegen schappelijke prijzen. De-
ze zijn door mij helemaal gerevi-
seerd en gecheckt op veiligheid.  
Vanzelfsprekend geef ik hier ook 
garantie op. Ik ben 6 dagen per 
week open, van maandag tot en 
met zaterdag, van 09.30 tot 17.00 
uur. De meeste fi etsenwinkels 
zijn namelijk op maandag geslo-

Snel weer de weg op met 
Fietsreparatie Bollenstreek

Kinderen de baas 
over het toetje

Bennebroek - Kinderen zijn de baas over het toetje. Dat bleek van-
daag wel tijdens de wedstrijd ‘Pimp je toetje’ met zomerfruit van 
GroentenFruit Bureau, in de Linnaeushof, waaraan vele honderden 
kinderen deelnamen. Onderzoek onder ruim 600 ouders bevestigt 
nog eens hoezeer kinderen fan zijn van toetjes: bijna alle kinderen 
(96%) houden van toetjes. En ze boffen: dik driekwart van hen heeft
zeggenschap over de keuze ervan. Toch ziet 71% van de ouders het 
dessert als de meest ongezonde maaltijd van de dag. Dat minder 
dan één op de vijf ouders fruit serveert in het toetje, heeft hier wel-
licht mee te maken. Omdat kinderen in charge zijn over het toetje 
wil GroentenFruit Bureau ouders en hun kinderen met de wedstrijd 
‘Pimp je toetje’ laten ontdekken hoe zij de maaltijd met zomerfruit 
lekker en gezond kunnen maken. Aan lange picknicktafels ontwier-
pen de honderden kinderen uit het hele land, compleet met een ge-
pimpt snoetje, hun visie op gezond en lekker. Daarna was het smul-
len geblazen.

Fotografi e: Michel van Bergen

Heemstede - Op donderdag 15 
augustus viert de Parochie On-
ze Lieve Vrouw Hemelvaart het 
feest van Maria ten Hemelopne-
ming, patrones van de parochie. 
Op deze dag is er ‘s ochtends 
aansluitend op het rozenkrans-
gebed om kwart voor negen Eu-
charistieviering.

Het parochiefeest wordt aan het 
eind van de zomervakantie ge-
vierd op zondag 18 augustus. 
Om half elf is de Plechtige Hoog-
mis, opgeluisterd door het da-
mes- en herenkoor met de Mis-
sa Pontifi calis van Perosi. 
Bij goed weer staat na de mis 
het terras vóór de kerk klaar, an-
ders in de kerk, en u bent uitge-
nodigd plaats te nemen en te ge-
nieten van koffi e, thee, fris en... 
de traditiegetrouw meegebrach-
te lekkernijen van de parochia-
nen die thuis hun uiterste best 
hebben gedaan om ons paro-
chiefeest smakelijk aan te kle-
den. Al die heerlijke en origine-
le creaties kunnen voor de mis 
aan de feestcommissie overhan-
digd worden. Tevens is er na de 
mis gelegenheid om persoonlijk 
afscheid te nemen van Pastoor 
Hendriks, die per 1 september 
de parochie zal verlaten.

Feest Parochie 
Onze Lieve Vrouw 

Hemelvaart

ten: mijn zaak is dan open.  Het 
gaat erom dat je weer snel met 
je fi ets de weg op kunt. Heel veel 
mensen zijn namelijk afhankelijk  
van hun fi ets.”
“Aanvankelijk wilde ik mijn be-
drijf uit huis in Hillegom starten, 
door fi etsen op te halen en te re-
pareren in mijn schuur”, vervolgt 
Gert-Jan.  “Toen ik echter de ide-
ale ruimte voor mijn werkplaats 
vond in het Touchdowncenter 
aan de Havenstraat 51 in Heem-
stede, ben ik van dat idee afge-
stapt.  Het Touchdowncenter zelf 
stimuleert de verhuur van units 
voor ondernemers en bevindt 
zich bij het haventje, achter de 
kringloopwinkel en is gemakke-
lijk te vinden en goed bereikbaar 
voor iedereen. Het is een soort 
kleine winkelpassage met units 
en leuke winkeltjes zoals een 
gadgetstore, een lingeriewinkel-
tje en zelfs een winkel met hou-
ten vogelkooien. Dit zorgt voor 
veel aanloop. Mijn vriendin Nan-
cy Kapitein heeft hier ook haar 
winkel en verzorgt ook de koffi e 
voor de klanten en ondernemers. 
Gezellig en handig toch?” lacht 
Gert-Jan.
Vanaf donderdag 15 augus-
tus opent Fietsreparatie Bollen-
streek haar deuren in het Tou-
chdowncenter, Havenstraat 51 in 
Heemstede, tel. 06-148 44 059. 
Voor vragen of informatie kunt 
u ook een e-mail sturen naar 
fi etsreparatiebollenstreek@live.
nl of kijk op de facebookpagina 
‘Fietsreparatie Bollenstreek’.
Bart Jonker

mische crisis vraagt om fi ets-

voor ondernemers en bevindt 
zich bij het haventje, achter de 
kringloopwinkel en is gemakke-
lijk te vinden en goed bereikbaar 
voor iedereen. Het is een soort 
kleine winkelpassage met units 
en leuke winkeltjes zoals een 
gadgetstore, een lingeriewinkel-
tje en zelfs een winkel met hou-
ten vogelkooien. Dit zorgt voor 
veel aanloop. Mijn vriendin Nan-
cy Kapitein heeft hier ook haar 
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Heemstede - Op zondag 1 sep-
tember organiseren 6 regionale 
horecagelegenheden waaronder 
café de 1ste Aanleg in Heemste-
de in samenwerking met Wijn-
huis ten Bilt uit Santpoort-Noord 
en de jaarlijks terugkerende We-
reld Wijn Tour, dé wijnontdek-
kingstocht per fiets.
De fietstocht voert langs 6 ka-
rakteristieke horecagelegenhe-
den in de regio. Iedere deelne-
mende horecagelegenheid pre-
senteert een wijnland, met een 
mooi glas wijn en een bijpas-
send gerechtje. Zo kan men op 
een originele en sportieve ma-
nier kennis maken met de diver-
siteit van de wijnwereld.

De WWT 2013 - Nieuwe Stijl 
houdt in: mooie happen, wijnuit-
leg & maximaal 300 deelnemers.
Café ’t Hemeltje in Bloemen-
daal, Café Restaurant De Mo-
lenplas, Café ’t Kantoor, Restau-
rant ’t Wapen van Kennemrland 
en Tapas Bar El Pincho in Haar-
lem en Café De 1e  Aanleg in 
Heemstede zijn de Wijn en Hap-
jes stops.
Deelname aan de WWT 2013 
kost 25 euro en hiervoor ontvan-
gen de deelnemers een routebe-
schrijving, een stempelkaart én 
bij iedere stop een glas wijn(of 
frisdrank)  met een  bijpassende 
‘Landhap’.  Bij voltooiing van de 
WWT, bij terugkomst in de start-

locatie, staat er  voor de fietsers 
een aandenken aan de Wereld 
Wijn Tour 2013 klaar. 
Opgeven voor de Wereld Wijn 
Tour kan bij café de 1ste Aan-
leg aan de Raadhuisstraat 103 
in Heemstede, bij voorkeur door 
vóórinschrijving ivm een maxi-
mum aantal deelnemers van 300. 
Ieder vertrekt en rijd in zijn/haar 
eigen tempo waardoor er geen 
massale groep fietsers ontstaat. 
De fietstocht start zondag 1 sep-
tember tussen 11.00 en 12.00 uur 
en de deelnemers worden voor 
17.00 uur bij de startlocatie terug 
verwacht. Mooie wijnen, heerlij-
ke hapjes en mooi weer doet de 
rest.

Wereld Wijn Tour van 2013, 
ook de 1e Aanleg neemt deel

Heemstede - Acht jaar onge-
veer streed de familie Al Obai-
dy, samen met betrokken vrien-
den, om in Nederland een be-
staan op te bouwen. Door de si-
tuatie in thuisland Irak, het om-
brengen en vastzetten van fami-
lieleden en het feit dat de heer 
en mevrouw Al Obaidy ieder tot 
een andere geloofsgroep beho-
ren, noopte hen tot het ontvluch-
ten van hun geboorteland. Het 
lot bracht hen naar Heemste-
de als tijdelijke woonplaats. Een 
tweede zoon werd kort na aan-
komst in Nederland geboren en 
groeide hier als ‘Hollandse jon-
gen’ op. Intussen is er nog een 
broertje bijgekomen.  Het ge-
zin integreerde volledig in de 
Nederlandse samenleving en 
spreekt de taal uitstekend. Ne-
derland vindt Irak tegenwoordig 
veilig dus kreeg de familie te ho-
ren dat zij terug moest. Veel pro-
testen en inzet van velen ten spijt 
werkte de familie lijdzaam mee 
aan een gedwongen terugkeer. 
De ambassade van Irak weiger-
de documenten te verstrekken, 
maar de uitwijzing zou onverkort 
doorgaan. Met lede ogen zagen 
vrienden, kennissen maar ook 
het gemeentebestuur dat zij een 
jaar gelden werden opgehaald 
en geïnterneerd in een kamp na-
bij Assen. De kinderen moch-
ten nog wel naar school doch de 
ouders restte niets anders dan 
doelloos wachten. 
Dit bracht veel spanningen met 
zich mee wat zich uitte in licha-
melijke klachten. Sarah Al Obai-
dy richtte in het centrum een kin-
deropvang op en haar man Amer 
zorgde voor het opknappen, in-
richten en het onderhoud van de 
ruimte. Geheel belangeloos zet-
ten zij zich in voor hun medebe-
woners, ondanks hun eigen uit-
zichtloze situatie. Wijzigingen in 
de opstelling binnen de lande-
lijke politiek leidde ertoe dat er 
een pardon kwam voor kinde-
ren die hier al lang verblijven. De 
kinderen van de familie Al Obai-
dy voldoen hier aan dus mag de 
familie, na jaren van onzeker-
heid, nu eindelijk definitief blij-
ven. Wethouder Van de Stadt en 
de gemeenteraad hebben eerder 

Familie Al Obaidy eindelijk 
terug in Heemstede

Inloopbijeenkomst bij de Hartekamp Groep
Nieuwbouw Hartekampterrein
Heemstede vangt aan in oktober

Een sfeerimpressie van de nieuwbouw op het Hartekampterrein.

 Heemstede - Op 22 augustus 
vindt in Heemstede een infor-
matiebijeenkomst plaats over de 
nieuwbouw op het Hartekamp-
terrein in Heemstede. De bijeen-
komst kent een vrije inloop en is 
bedoeld om belangstellenden uit 
de omgeving te informeren over 
de sloop, de nieuwbouw, de her-
inrichting van het terrein, het 
groen rondom de gebouwen, de 
planning en de veiligheidsmaat-
regelen. Tijdens de inloopbijeen-
komst zijn onder andere de land-
schapsarchitect, de architect van 
de woningen en medewerkers 
van de Hartekamp Groep aan-
wezig om uitleg te geven en vra-
gen te beantwoorden.
Het Hartekampterrein heeft een 
jarenlange historie binnen de 
gemeente Heemstede en is voor 
veel inwoners bekend terrein. Uit 
verschillende bronnen is duide-
lijk geworden dat veel inwoners 
benieuwd zijn naar de ontwik-
kelingen op het terrein. Na ja-
ren van voorbereiding  maakt 
de Hartekamp Groep half okto-
ber 2013 een start met de nieuw-
bouw voor de huisvesting van 

ruim 200 cliënten op het Har-
tekampterrein. Eind septem-
ber verhuizen de laatste cliënten 
vanuit de oude paviljoens naar 
een nieuwe locatie in Hillegom. 
Deze verhuizing maakt de weg 
vrij om in de periode oktober 
2013 tot januari 2014 het meren-
deel van deze paviljoens te slo-
pen. Daarna zal gestart worden 
met de bouw van de nieuwe wo-
ningen en dagbestedingsloca-
ties. Voor de cliënten betekent 
dit een aanzienlijke verbetering 
van de huisvesting. Het meren-
deel van de cliënten krijgt een 
ruime woon-/slaapkamer met ei-
gen sanitair of een eigen appar-
tement.
 
Locatie en tijd bijeenkomst
De inloopbijeenkomst vindt 
plaats van 16.00 tot 20.00uur 
in de aula van het Hartekamp-
terrein aan de Herenweg 5 in 
Heemstede. De aula bevindt zich 
rechts van het gele hoofdge-
bouw naast de Orangerie en is 
bereikbaar via de parkeerplaats 
die schuin rechts van het hoofd-
gebouw ligt. 

al de toezegging gedaan dat de 
familie weer welkom is in Heem-
stede zodra blijkt dat zij worden 
toegelaten. Nu het verblijf in Ne-
derland is gegarandeerd komt 
de gemeente haar belofte na. Er 
is er per 1 oktober een passen-
de woonruimte beschikbaar in 
Heemstede om het gezin te huis-
vesten. De kinderen gaan weer 
terug naar hun oude school. De 
school heeft al contact gehad 
met de school in Asssen om de 
overgang zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Op school zul-
len de drie broertjes met open 
armen worden ontvangen. On-
danks dat zij dat graag wilden 
werd hen al die jaren door de 
IND (Immigratie en Naturalisatie 
Dienst) verboden te werken. Het 
gezin moest leven van een uitke-
ring terwijl ze dat helemaal niet 
wilden. Amer is een trotse vader 
die zijn eigen gezin wil onder-
houden. Sarah bruist van ener-
gie en staat open voor uitdagin-
gen. De weg staat nu open voor 
Sarah en Amer om een baan te 
zoeken en zij kunnen haast niet 
wachten om aan de slag te gaan. 
Om jarenlang in onzekerheid te 
moeten leven is geen pretje, te-
rugkeer naar het land van her-
komst evenmin. Gelukkig voor 
de familie Al Obaidy gaat nu het 
motto ‘eind goed al goed’ op.
Hannah Schellekens en Ien Hoe-
deman hebben zich bovenma-
tig ingespannen en steunden 
de familie door dik en dun. Van-
uit Heemstede zochten zij de fa-
milie regelmatig in Assen op. 
Ook Vluchtelingenwerk Neder-
land heeft een grote bijdrage 
geleverd. Aan het einde van de 
maand oktober zal door de fa-
milie en betrokken vrienden een 
feestdag worden georganiseerd. 

Eric van Westerloo.

Belangstellenden die niet in de 
gelegenheid zijn binnen te lo-
pen, kunnen de ontwikkelingen 
ook volgen via www.hartekamp-
groep.nl.
 
De Hartekamp Groep
Een goed leven, dat willen we 
allemaal. Ook mensen met een 
verstandelijke of meervoudige 
beperking. De Hartekamp Groep 
biedt hen sinds 1953 zorg, on-
dersteuning en ruimte voor ont-
wikkeling in een veilige, prettige 
omgeving, midden in de samen-
leving. Onze cliënten kiezen zelf 
hoe ze hun leven willen inrich-
ten. De Hartekamp Groep sluit 
daarbij aan met diverse woon-
vormen, dagbesteding, begelei-
ding bij werk en ambulante be-
geleiding. Wij werken op meer 
dan 70 locaties in de regio Mid-
den- en Zuid-Kennemerland en 
omstreken. Onze 1.600 mede-
werkers en 600 vrijwilligers zet-
ten zich iedere dag vol betrok-
kenheid in voor ongeveer 1.800 
kinderen, jongeren, volwassenen 
en ouderen.
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Heemstede - De winnaar van 
de high tea in het Amstel Hotel 
van de maand juni is de familie 
Bonkenburg. Deze lieve familie is 
al 14 jaar trouwe klant bij bakker 

Bertram in Heemstede en heeft 
al een keer de 2e prijs gewonnen 
(maand lang gratis brood) maar 
nu eindelijk de high tea. Ze zijn 
er erg blij zoals de foto toont.

Trouwe klant in de prijzen 
bij bakker Bertram

Wie zijn jullie?
“Ik ben Ruud Blom. Sinds no-
vember 2000 zijn we met Bras-
serie Sanz gevestigd aan de Jan 
van Goyenstraat in Heemste-
de. De naam Sanz zag ik op een 
fles wijn staan, dat vond ik wel 
leuk klinken. Naast eigenaar van 
het restaurant met 50 zitplaatsen 
sta ik ook in de keuken, hoewel 
ik van oorsprong geen kok ben. 
Van meester-kok Cor Kooijmans, 
die bij ons gewerkt heeft, heb ik 
vrijwel alles geleerd. Hij kon zo 
goed koken, hij zou bij wijze van 
spreken van een blikje doperwt-
jes iets lekkers kunnen maken. 
Verder zijn hier nog zes andere 
koks actief in de keuken.”

Onze klanten komen 
bij ons, omdat
“We hoogwaardig probe-
ren te koken voor een schap-
pelijke prijs. We serveren een 
6-gangen(verrassings) menu 
voor 29,50 euro. Ik denk niet dat 
er een restaurant is waar je dat-
gene kan eten voor die prijs. We 
maken er een echt avondje uit 
van: we leggen uit wat we ser-
veren en dat wordt gedaan met 
handschoentjes aan, aan het 
eind van de avond wordt er een 
foto gemaakt en is er een warm 
doekje voor de handen. Nu in de 
zomer geven we een strandbal 
mee, in de winter een paraplu, 
als het regent. We willen er echt 
iets van maken.”

De mooie kant van mijn vak is
“Ik vind alles leuk aan mijn vak. 
Naast het koken, werk ik met 
heel veel plezier samen met 

mijn jonge team van medewer-
kers. Niemand is zomaar aan ko-
men waaien. Ze hebben alle-
maal stage gelopen van de Ho-
telschool en zijn daarna geble-
ven. We doen het samen, iedere 
avond weer. We zijn om midder-
nacht klaar en lopen om half drie 
de deur uit. De volgende dag be-
gint het allemaal opnieuw om 12 
uur ‘s middags.”

De lastige kanten
“Ik zou niets kunnen bedenken. 
Het is hooguit vervelend als er 
een afwasser niet komt opda-
gen.”

Hoe wij omgaan 
met de recessie
“Wij hebben er totaal geen last 
van. Ik denk sowieso dat de eco-
nomische crisis tussen de oren 
zit. Het is iets dat we elkaar aan-
praten. Toen in 2008 ineens ie-
dereen over een dreigende re-
cessie begon te praten, ben ik 
gestart met het 6-gangen ver-
rassingsmenu. Dat was zo’n 
groot succes dat we het ge-
handhaafd hebben op de kaart. 
We proberen natuurlijk wel re-
gelmatig een nieuw gerechtje. 
De mensen komen van heinde 
en verre voor het menu, ruim ne-
gentig procent van onze gasten 
kiezen ervoor.” 

Mijn dierbaarste bezit is
“Mijn gezin natuurlijk, mijn 
vrouw en twee zoons, Pip van 
negen en Kik van zeven. Of ze 
mijn vak ambiëren, weet ik niet. 
Voorlopig willen ze het liefst ijs-
coman worden.”

Heemstede – Winkels en bedrijven in Heemstede halen mooie 
cijfers bij het publiek. Ook staan ze voortdurend in rijtjes als:  
‘De Beste winkelstraat’ en ‘De Leukste winkel van Nederland’. 
Waar in veel dorpen en steden ondernemers noodgedwongen 
de deur moeten sluiten, lijkt het in Heemstede mee te vallen. 
Of niet soms? Hoe gaan ze om met de recessie die door de 
overheid inmiddels betiteld is als een economische crisis? De 
Heemsteder maakt nader kennis met enkele van hen en legt 
ze tien indringende vragen voor. 

DEZE WEEK: BrassEriE saNZ

De zomer van 2013 is voor mij
“Eigenlijk een rare zomer. We 
moesten zo lang wachten op het 
mooie weer, in juni liepen we 
nog in jassen rond. Toen ik in ju-
li op vakantie ging werd het in-
eens prachtig weer, maar toen 
was ik er dus niet. Nu is het een 
prima temperatuurtje. Werktech-
nisch gezien, maakt het mij niets 
uit. Mijn gasten zitten met mooi 
weer buiten op het terras, dan 
moeten we iets verder lopen. 
Maar vol zitten we toch wel.”

Ik heb bewondering voor
“Voor jou, dat je al die vragen 
moet stellen aan al die onderne-
mers, haha!. Nou ja, ik heb be-
wondering voor de ondernemer 
in het algemeen. Hij moet echt 
keihard werken voor zijn brood. 
Mijn overbuurman, slager Wim 
Kuijk, zie ik voor dag en dauw 
al vlees snijden en de toonbank 
schoonmaken om alles op tijd 
op orde te hebben. Dat moeten 
de mensen maar eens goed be-
denken als ze iets aan te merken 
hebben op een speklapje of zo.”

De economische crisis 
heeft wel opgeleverd dat
“Dat wij het wel vier keer zo druk 
hebben gekregen als voorheen. 
De mensen willen nog altijd een 
gezellig avondje uit, maar ze wil-
len niet te veel betalen. Je moet 
niet moeilijk doen als iemand 
iets niet lust, we serveren ge-
woon iets anders, wat wel in de 
smaak valt. Daar maken we geen 
punt van.”

Ik zie voor ons in de toekomst
“Ik zie de toekomst rooskleurig 
voor Sanz. Zolang de boel niet 
afbrandt, hebben we niets te 
vrezen. Wel vind ik dat je scherp 
moet blijven. Ik heb soms ge-
dacht aan een tweede restau-
rant. Maar het nadeel is dat je 
dan niet overal zelf bij kunt zijn. 
Juist de goede onderlinge sfeer 
vind ik erg belangrijk. Het plezier 
straalt ook uit naar onze gasten.”

Mirjam Goossens

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

Heemstede - De Rijksoverheid 
verplicht gemeenten om be-
stemmingsplannen vast te stel-
len. In deze plannen staat be-
schreven hoe de gemeente aan-
kijkt tegen het bouwen en ver-
bouwen of het toestaan van be-
drijvigheid. Onder een bestem-
mingsplan vallen bedrijfsterrei-
nen, winkels, woonhuizen en 
groene gebieden. Tientallen mil-
joenen geven de ruim 400 ge-
meenten samen uit aan het op-
stellen van deze plannen. Be-
langhebbenden zoals burgers en 
bedrijven kunnen bezwaar ma-
ken tegen onderdelen van een 
bestemmingsplan. De Provin-
cie en het Rijk behouden wel 
het recht om via een aanwijzing 
een plan geheel of gedeeltelijk 
te verwerpen. Bijvoorbeeld om-
dat zij iets van plan zijn op het 
territorium van een gemeente. Is 
een plan eenmaal aangenomen 
door de gemeenteraad dan ligt 
het vast. Tot zover alles helder en 
de burger weet waar hij of zij aan 
toe is. Niets is minder waar. 
Na de vaststelling kan iedereen 
een beroep doen op een onthef-
fing. Hier knelt de schoen ver-
schrikkelijk. Vanaf het moment 
van aanvragen is de aanvra-
ger en de omgeving overgele-
verd aan een vorm van willekeur 
door ambtenaren en bestuur. De 
toetsing lijkt helder maar is in de 
praktijk vaak vaag. Een recent 
voorbeeld is een aanvraag tot 
het openen van een lunchroom 
in de Jan van Goyenstraat. Het 
bestemmingsplan staat dit niet 
toe, want het pand is bestemd 
als detailhandel en/of dienst-
verlening. Het toekomstige ter-
ras is nu bestemd als erf. Klip en 
klaar: het mag dus niet. Dan re-
kent men buiten de gemeentelijk 
waarde. Het wordt geen lunch-
room maar een ondergeschikte 
activiteit van detailhandel (een 
winkel dus). Je verkootp groen-
te of vlees maar schenkt ook 
koffie en verkoopt een brood-

je. Als op het broodje een kro-
ket moet dan mag je ook frituren 
en als je beschikt over een ho-
recadiploma mag er na de koffie 
nog een biertje bij ook. De ge-
meente heeft extern laten vast-
stellen dat het inkomen van de 
bewoners in de omgeving hoog 
is en er daarom na het winkelen 
nog geld over is voor een hapje 
en drankje. Volgens de gemeen-
te wordt er in deze straat ‘ont-
haast’ gewinkeld en gaat men 
voor de luxe van de winkels. Een 
horecagelegenheid is bij uitstek 
een aanvulling op de marktposi-
tie van de straat. Het mag geen 
snackbar worden, al is daar wel 
behoefte aan. In eerde publica-
ties gaf de gemeente al aan dat 
deze straat geen horecastraat 
mag worden. Een aanvraag voor 
een restaurant of café wordt dus 
afgewezen omdat het planolo-
gisch ongewenst en men bang is 
voor de aantasting van het leef-
klimaat. 
De gemeente heeft zichzelf een 
parkeerregime opgelegd. Vol-
gens hun eigen regels moeten 
er twee extra parkeerplaatsen 
komen. Dit kan volgens de ge-
meente eenvoudig worden op-
gelost omdat er voldoende ruim-
te is de buurt. De branche-or-
ganisatie van lunchrooms kan 
geen definitie geven van het be-
grip lunchroom. Zoekende naar 
de definitie zijn er vele waaron-
der horecavoorziening. De eige-
naar kan na verloop van tijd ver-
ruiming van zijn activiteiten aan-
vragen. De te verstrekken ver-
gunning laat toe dat de zaak tot 
18.00 uur open mag zijn, maar 
ook vergunningen kunnen ge-
wijzigd worden. De nieuwe jonge 
eigenaren vallen niets te verwij-
ten. Zij proberen een bestaan op 
te bouwen en dat is hun van har-
te gegund. Dit is maar één voor-
beeld, uit vele, waarom een be-
stemmingsplan niet zoveel waar-
de heeft. 
Eric van Westerloo.

Wat is een bestemmingsplan 
nog waard?
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Het laatste deel van ‘Op pad in de Waterleidingduinen’ 
verhaalt  over het gedeelte van het gebied aan de kant 
van Zandvoort. Net voor de badplaats kunt u aan de 
Zandvoortselaan linksaf naar Restaurant De Duinrand. 
Even verderop geeft een groot hek toegang tot het na-
tuurgebied. Wel een kaartje kopen natuurlijk maar de 2 
euro (parkeerkosten) om te wandelen in zoveel natuur-
schoon is goed besteed. Op nog een 100 meter van de 
toegang gaat u een hoge brug over waarop u echt even 
stil moet staan. Het uitzicht op het water en in de verte 
de badplaats Zandvoort is prachtig. Sowieso zijn de wa-
terwegen hier in dit gebied fotogeniek. Zelfs het leven in 
het water is te fotograferen, want helder is het water hier 
zeker. De rondwandeling van circa 6 kilometer (groe-
ne wandelroute) voert in eerste instantie langs dichtbe-
groeid bos. Oud hout van bomen die door blikseminslag 
of ziekte zijn geveld, vormt een mooi contrast met de 
naald- en loofbomen die langs slingerende paden groei-
en. Een ree laat zich zien en als het dier dat kon, zou het 
zijn schouders ophalen bij het naderen van wandelaars. 
De route laat na enkele kilometers het dichte bos liggen. 
Er komen meer openingen, duinvalleien, duinheuvels en 
natuurlijk de watergangen die de Waterleidingduinen 
zoveel charme geven. Beestjes zijn er ook veel te zien. Let 
maar eens op welke insecten er langs de waterkant vlie-
gen, de libelle is er zo een. Frapant is de stilte die over het 
gebied heerst. En dat terwijl Zandvoort met zijn populai-
re stranden maar zo dichtbij is. Heel in de verte zijn kin-
derstemmetjes te horen, in samenspraak met de schrille 
roep van een zeemeeuw. De mooie Waterleidingduinen, 
een natuurgebied om trots op te zijn.

Op pad in de regio, nét buiten Heemstede

Waterleidingduinen bij Zandvoort,
de badplaats lijkt mijlenver weg

een natuurgebied om trots op te zijn.

Tekst en foto’s: Jok
e van der Zee
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Tenminste 160 ‘rijders’ nodig
Scootmobielrijders gaan voor record

Voor de deelnemers belooft het 
een vrolijk dagje uit te worden, 
waarbij ze in contact komen met 
andere scootmobielrijders en er’
varing op kunnen doen met het 
rijden van een langere tocht door 
een prachtige omgeving. Het Ro’
de Kruis zorgt voor voldoende 

vrijwilligers, waaronder EHBO’
ers, die voor begeleiding zorgen. 
Sponsors en BN’ers werken mee
In samenwerking met sponsors 
wordt gezorgd voor een lunch, 
versnaperingen en entertain’
ment.
De ‘scootmobiele brigade’ wordt 

Regio - Het Haarlemse Rode Kruis en de Lionsclub Haarlem 
over den Duin zijn op zoek naar ten minste 160 scootmobiel-
rijders, die op zaterdag 31 augustus willen meedoen aan een 
toertocht van ca. 20 km door recreatiegebied Spaarnwoude.  
Het Rode Kruis bestaat dit jaar 145 jaar en wil met een gezel-
lig dagje uit  voor mensen die gebruik maken van een scoot-
mobiel een poging doen om in het Guinness Book of Records 
te komen. Hiervoor moet het Canadese record van 159 deel-
nemers worden verbroken.

bij binnenkomst ontvangen door 
Irene Moors en de burgemees’
ter van Haarlem, Bernt Schnei’
ders. Farmaceutisch bedrijf 
MSD en partner Johnson Con’
trols stellen voor de toertocht 
de parkeerplaats van MSD met 
elektrische voorzieningen be’
schikbaar. Hier verzamelen de 
deelnemers ’s morgens en wor’
den ze ‘s middags weer binnen’
gehaald. 

Inschrijven
Personen uit Zuid’Kennemer’
land die in het bezit zijn van een 
scootmobiel die ten minste 12 
km/u kan, kunnen zich inschrij’
ven. Inschrijving kan via een mail 
naar info@rodekruishaarlem.nl 
of telefonisch via 023’5411610 
(ma’do). Inschrijving vindt plaats 
op volgorde van aanmelding. Bij 
meer dan 200 deelnemers wor’
den geïnteresseerde scootmo’
bielrijders op een wachtlijst ge’
plaatst.
Aan de dag zijn voor de deelne’
mers geen kosten verbonden. 
Wel worden deelnemers ge’
vraagd zich voor deze rit te laten 
sponsoren door familie, vrienden 
of bedrijven. De opbrengst is be’
stemd voor het Rode Kruis Haar’
lem en Omstreken.  
Personen die zich al aangemeld 
hebben hoeven niet te reageren; 
details over de tocht worden bin’
nenkort verstuurd.

Sponsors of personen die bij wil’
len dragen, om het evenement 
op 31 augustus verder luister bij 
te zetten, zijn welkom. Contact 
via mail info@rodekruishaar’
lem.nl of haarlem.overdenduin@ 
lions.nl.

Kleurenblind, maar met 
bewonderenswaardige kijk op kunst
Regio ’ Arie Loos is kleuren’
blind en schildert zijn doeken 
met acryl dus volledig op gevoel. 
Tot en met 31 augustus 2013 zijn 
de unieke werken van Loos te 
zien in de Bibliotheek Hillegom, 
Sportlaan 1. De expositie is gra’
tis te bezichtigen tijdens ope’
ningsuren.

Arie Loos (1939) is al sinds zijn 
jeugd actief in de kunst. Jaren’
lang was hij lid van de Zaterdag 
Ateliers Haarlem op de afde’
ling beeldhouwen en boetseren. 
Door lichamelijke beperkingen 
werd het boetseren en beeld’
houwen steeds lastiger voor Arie 
Loos, een uitkomst bood het 

schilderen voor hem. Als auto’
didact heeft hij zich verschillen’
de stijlen aangemeten en schil’
dert hij zowel abstract als figura’
tief. De expositie toont ruim der’
tig verschillende werken van de 
kunstenaar.

Filmopnames in 
Kennemer Gasthuis
Regio ’ Op 1 augustus vonden 
in het Kennemer Gasthuis opna’
mes plaats voor de film ‘Dansen 
op de vulkaan’. Deze film over 
stofwisselingsziektes is bedacht 
door twee klasgenoten, acteur 
Nils Verkooijen (bekend van on’
der andere de film ‘Achtstegroe’
pers huilen niet’) en Sjors Mans.  
Geholpen door bekende acteurs, 

waaronder Marcel Musters, 
wordt hun idee werkelijkheid. 
‘Dansen op de vulkaan’ vertelt 
het verhaal van een middelba’
re scholier die ontdekt dat hij 
een stofwisselingsziekte heeft. 
Op de foto acteurs Nils Verkooij’
en en Marcel Musters. Meer in’
fo: www.dansenopdevulkaande’
film.nl.

Wilt u een steentje bijdragen 
aan de mozaïekbank?
Heemstede ’ Met een groot 
aantal vrijwilligers is de Heem’
steedse kunstenares Annema’
rie Sybrandy aan de slag gegaan 
om een 8 meter lange bank in 
Gaudi’stijl te maken. Naar aan’
leiding van een oproep van de 
gemeente in HeemstedeNieuws 
en via de website hebben men’
sen geholpen met het moza’
ieken van de bank. Het Bavo 
Fonds ondersteunt de ontwikke’
ling van de mozaïekbank in sa’
menwerking met de gemeente 
Heemstede en de vrijwilligers. 

Nieuwe sessies
Woensdagochtend 14 augustus 
en zaterdagochtend 17 augus’
tus starten nieuwe sessies waar’
in aan de bank wordt gewerkt. 
Daar zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Wilt u uw steentje 
bijdragen? Aanmelden kan via 
e’mailadres amsybrandy@gmail.
com of telefoonnummer 06’21 
455 002. Deelname is gratis. 

De bank krijgt een plek op het 
sportpark bij Sportplaza Groe’
nendaal. 

Goochelen voor senioren
Heemstede ’ Voor senioren organiseert Casca een basistrai’
ning goochelen. Door vlugge hand’ en vingerbewegingen en 
andere technieken wordt een bedrieglijk, vaak optisch effect 
gecreëerd. Enthousiast goochelaar en cursusleider Beer van 
Muiswinkel leert u een gezellige amateur goochelaar te zijn en 
leidt u op tot het certificaat basistraining Goochelen. De cursus 
van 6 lessen is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
en start op maandag 14 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Opge’
ven kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur, tel.: 023’548 38 28’
1 of via www.casca.nl.



Regio - De VoorleesExpress 
is een bekroond project waar-
bij kinderen met een taalach-
terstand wekelijks thuis worden 
voorgelezen door enthousias-
te vrijwilligers. Dit stimuleert de 
taalontwikkeling van kinderen, 
verrijkt de taalomgeving in huis 
en brengt mensen met elkaar in 
contact. Pletterij debat en cul-

tuur heeft ervoor gezorgd dat de 
organisatie van de VoorleesEx-
press in Haarlem mogelijk wordt 
gemaakt. De voorleesmethode is 
ontworpen door SodaProducties 
en werd in 2006 in de wijk Ka-
naleneiland in Utrecht voor het 
eerst uitgeprobeerd. Intussen 
heeft het project tal van prijzen 
in de wacht gesleept. De Voor-

leesExpress wordt sinds 2007 
als model in verschillende ste-
den uitgezet. Lokale organisaties 
mogen het uitvoeren, maar vol-
gens de opzet zoals die is uitge-
dacht door SodaProducties.  Op 
dit moment wordt het project 
uitgevoerd in 67 grote en klei-
ne gemeenten en bereikt bijna 
2500 gezinnen per jaar. “Pletterij 
debat en cultuur Haarlem, toen 
nog Mondiaal Centrum Haarlem 
(MCH) geheten, is vier jaar lang 
bezig geweest om de Voorlees-
Express naar Haarlem te krijgen”, 
zegt directeur Arno Duivestein 
blij. Hij vervolgt: “In 2013, is het 
ons uiteindelijk gelukt om de fi-
nanciering rond te krijgen. Naast 
dat we de methode inhoude-
lijk steunen, zijn wij in Haarlem 
een van de organisaties die qua 
netwerk het best zijn vertegen-
woordigd in de multiculturele 
samenleving. Joanneke Zadelhof 
voert het initiatief namens ons 
in Haarlem uit.” Voor meer infor-
matie: www.pletterij.nl en www.
voorleesexpress.nl.

Pletterij introduceert VoorleesExpress

Welke gemeente kiest voor 
de kracht van jongeren?

Gemeenten staan nu en straks 
voor de uitdagende en complexe 
taak om de nieuwe jeugdwet in 
te voeren. De Jong Lokaal Bo-
kaal stelt deze editie daarom de 
brandende vraag hoe gemeen-
ten vanuit een positieve benade-
ring het proces van transforma-
tie kunnen inrichten. Hoe weten 
gemeenten de kracht en energie 
van jongeren als uitgangspunt 
te nemen en deze te benutten 
bij het vormgeven van het nieu-
we beleid? Behalve voor de eer, 

doen veel gemeenten mee om-
dat de Jong Lokaal Bokaal ken-
nisdeling, inspiratie en een kriti-
sche blik op het eigen beleid sti-
muleert. Een must voor iedere 
gemeente die zich serieus inzet 
voor positief jeugdbeleid.
De genomineerde gemeenten 
worden gevraagd om een be-
knopte factsheet in te vullen 
over het lokale jeugdbeleid en 
dit te ondersteunen met beleids-
documenten. Op basis van de-
ze informatie wordt er 18 sep-

Regio - Gemeentes kunnen weer worden genomineerd voor de 
jaarlijkse gemeenteprijs Jong Lokaal Bokaal. Jongeren, jon-
gerenwerkers, lokale organisaties, maar ook vertegenwoordi-
gers van gemeenten kunnen tot 10 september hun gemeente 
nomineren via www.jonglokaalbokaal.nl. De prestigieuze prijs 
beloont gemeenten die samen met jongeren werken aan sterk 
positief jeugdbeleid. Het is de zesde keer dat NJR in samen-
werking met Hogeschool Utrecht de wedstrijd uitschrijft.

Hoofd infectiepreventie Patricia Houtman (rechts) is blij met de CZO-
erkenning. Links op de foto staat deskundige infectiepreventie in op-
leiding Eline Roest.

KG krijgt erkenning 
opleiding infectiepreventie
Regio - Het Kennemer Gasthuis 
is met terugwerkende kracht per 
september 2012 erkend opleider 
tot deskundige infectiepreven-
tie. Het ziekenhuis ontving deze 
erkenning onlangs van het Col-
lege Zorg Opleidingen (CZO). In 
de opleiding tot deskundige in-
fectiepreventie werkt het zieken-
huis samen met het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht. De er-
kenning geldt voor 5 jaar. Na die 
periode wordt de opleiding op-
nieuw getoetst. Het Kennemer 
Gasthuis is het enige ziekenhuis 
in de regio Kennemerland en 
Haarlemmermeer met de CZO-
erkenning voor deze opleiding.
Patricia Houtman, hoofd infec-

tiepreventie: “Uiteraard zijn we 
heel blij met deze erkenning. Er 
is een grote behoefte aan oplei-
dingsplaatsen om te kunnen vol-
doen aan de vraag naar gekwa-
lificeerd personeel. Dat geldt 
naast ziekenhuizen ook voor ver-
pleeghuizen. Voor patiënten be-
tekent het bovendien dat zij er-
van op aan kunnen dat wij altijd 
voldoende bekwaam personeel 
in huis hebben.” Om te mogen 
opleiden tot deskundige infec-
tiepreventie moet een ziekenhuis 
voldoende aantallen opleiders in 
huis hebben, samenwerken met 
arts- microbiologen en een ac-
tieve infectiepreventiecommis-
sie hebben. Daarnaast moet het 

ziekenhuis over diverse specialis-
men beschikken en zogenaamde 
high care afdelingen. Dit zijn af-
delingen waar gespecialiseer-
de zorg wordt verleend, bijvoor-
beeld een couveuseafdeling, in-
tensive care of dialysecentrum. 
De opleiding duurt 18 maanden. 
Het grootste deel is praktijk ge-
combineerd met theorie.
Een deskundige infectiepreven-
tie is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en in praktijk bren-
gen van een infectiepreventie-
beleid. Dit beleid moet voldoen 
aan de eisen van de overheid. 
De deskundige infectiepreventie 
ondersteunt alle medewerkers 
bij de uitvoering van de juiste 
hygiënemaatregelen. Dat doen 
zij door het geven van voorlich-
ting, het maken van voorschrif-
ten (protocollen) en controles op 
de werkplek.

Eglentier heeft 
eigen theater

Regio - Haarlem is een nieuw 
theater rijker. Weliswaar voor 
maar twee weekeinden in 
oktober, maar Theatergroep 
Eglentier ziet hiermee een 
droom in vervulling gaan: een 
eigen theater. Vanwege het 
90-jarig jubileum, dat de the-
atergroep groots gaat vieren, 
is maanden gezocht naar een 
leegstaand pand. Dat viel in 
het centrum van de stad nog 
niet mee. Maar gelukkig was 
daar Generali Verzekerings-
groep die een leegstaande 
etage van ruim 1000 m² aan 
de theatergroep schonk om 
dit festival te realiseren. Het 
adres: Hortusplein 90.

Speciaal voor dit jubileum ver-
bouwt Eglentier het pand tot 
een vlakke vloer theater met 
ruimte voor 100 personen én 
een aparte expositieruimte en 
loungeruimte. Het pand is tot 
‘Tijdelijk Raaks Theater’ ge-
doopt. Met hulp van veel be-
vriende relaties kan de thea-
tergroep in het tweede en der-
de weekend van oktober op 
haar jubileumfestival groot uit-
pakken. Op 11, 12, 13, 18, 19 
en 20 oktober zijn verschillen-
de korte voorstellingen te zien. 
Theater, zang en dans door de 
Eglentierspelers zelf, maar ook 
een samenwerking met andere 
kunstdisciplines wordt daar-
bij niet geschuwd. Zo maakten 

twee Haarlemse componisten 
een muziekstuk, daar maakt 
Dansgroep Haarlem weer een 
modern ballet op. En daarom-
heen speelt Eglentier een aan-
tal korte voorstellingen.

“Daarnaast hebben we beel-
dende kunstenaars benaderd 
om speciaal voor ons jubile-
um een kunstwerk aan te le-
veren. Flink veel artiesten heb-
ben zich aangemeld. Alle wer-
ken, beelden, foto’s, schilde-
rijen, gedichten, worden ge-
exposeerd rondom dit festi-
val in een speciale expositie-
ruimte,” meldt een trotse Hans 
Goes, woordvoerder van Thea-
tergroep Eglentier. “We willen 
dit jubileum vieren met veel 
mensen en gaan daarvoor de 
samenwerking met een aantal 
andere disciplines aan. We zijn 
er erg trots op Olifant Winnaar 
Eric J. Coolen samen met Fons 
Stam een muziekstuk voor ons 
maakt. Haya Maéla van Dans-
groep Haarlem maakt hier dan 
weer een modern ballet op, 
waar acteur Jos Ahlers in mee 
doet. Kortom: het wordt een 
vrolijk feestje!”

Elke avond van het festival 
wordt afgesloten met een bor-
rel, hapje en een dansje.
Informatie over speeldata 
en -locatie en kaartverkoop: 
www.eglentier.nl.

tember een voorselectie ge-
maakt. Van alle gemeenten wor-
den in november de 10 sterkste 
bezocht door studententeams 
van Hogeschool Utrecht. Niet 
alleen wordt tijdens dit bezoek 
gesproken met gemeenteverte-
genwoordigers en professionals, 
ook zoeken de studenten jonge-
ren uit de gemeenten op. Samen 
met een vakjury bepalen de stu-
denten welke gemeenten een 
plaats verdienen in de finale. De 
Jong Lokaal Bokaal wordt uit-
gereikt op 20 januari 2014 door 
de staatssecretaris van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport Mar-
tin van Rijn.

NJR geeft jongeren de kans te 
laten zien wie ze zijn en wat ze 
kunnen, of dat nou in hun buurt 
of bij de VN in New York is. 
Daarnaast adviseert NJR over-
heden en allerlei andere organi-
saties over jeugdbeleid.
Kijk ook op www.jonglokaalbo-
kaal.nl en www.njr.nl. 
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Heemstede – Het jaarlijks te-
rugkerend Jeugdweekend voor 
de voetballende kinderen van 
HBC bestaat maar liefst 30 jaar. 
Het is altijd een heel leuk week-
end vol voetbal en andere spor-
ten, grappige spellen en op de 
laatste dag de traditionele zes-

kamp, waarbij ouders en ande-
re belangstellenden welkom zijn 
om te komen kijken. Aanstaand 
weekend, te beginnen op vrij-
dag 16 augustus, wordt de ju-
bileumeditie gehouden. Op vrij-
dag om 17.30 tot 18.00 uur ko-
men rond de 120 kinderen (en 

HBC Jeugdweekend
dertig jaren jong!

ouders/verzorgers) en ruim 50 
vrijwilligers, leiders, coaches, 
scheidsrechters en enthousi-
aste ouders naar het HBC-ter-
rein aan de Cruquiusweg. Daar 
wacht hen dit jaar een bijzon-
der welkom, vanwege het jubile-
um. Daarna krijgen de kinderen 
te horen bij welk team ze worden 
ingedeeld, gaan ze hun slaaps-
pulletjes klaarleggen in de ten-
ten langs de velden en zullen zij 
zich verzamelen voor de specta-
culaire  opening. Dan gaan alle 
ouders weg en gaat het hek op 
slot. De kinderen beginnen dan 
met een voetbaltoernooi, waar-
na de oudsten gaan voetvolley-
ballen, terwijl de jongsten in het 
donker met hun zaklantaarns het 
medicijn-mysterie spelen. 
Zaterdag gaan de kids naar een 
pretpark met bussen. Welk park 
het is, dat blijft nog even een 
verrassing. Voor alle 150 deel-
nemers is er hierna een lekkere 
BBQ eenmaal terug op het HBC-
terrein. Daarna volgt de bonte 
avond: HBC’s Got Talent. Ieder 
team brengt een lied ten gehore 
en de kinderen mogen ook met 
elkaar of individueel optreden 
om extra punten te halen voor 
hun team. De tweede nacht is 
het heel stil op het HBC terrein....
Op zondag wordt ontbeten in de 
sporthal, na een ochtendgym-
nastieksessie. Dan gaan de kin-
deren hun jokers schilderen, die 
ze in kunnen zetten bij de zes-
kampspellen, terwijl de leiders 
de zeskamp opbouwen. Heel 
veel waterspellen en nog meer 
lol zijn bij de zeskamp vaste prik. 
De ouders komen rond 13.00 uur 
om gezellig met elkaar op het 
terras de verrichtingen van hun 
kinderen te volgen. 
Na afloop komt de optelling van 
alle onderdelen, de prijsuitrei-
king voor de winnaars en de slui-
ting. De vlag wordt gestreken en 
weer opgeborgen voor volgend 
jaar!

Heemstede - Voor RCH staat 
dit seizoen niet veel meer op het 
spel. Orioles daarentegen ge-
looft nog in het kampioenschap 
en het nagerecht in de vorm van 
een best of five tegen de num-
mer laatst van de Hoofdklasse. 
De ploeg uit Bergschenhoek was 
in beide wedstrijden het gretigst 
aan slag, had hier en daar ook 
wel een beetje geluk, maar ver-
diende de overwinningen. De-
fensief zag het er bij de Racing 
niet slecht uit, maar het slaan en 
honklopen is dit seizoen minder 
dan in voorgaande jaargangen. 
Het begin, zaterdag in Berschen-
hoek, was veelbelovend. Ope-
ningsslagman Mark Smit kreeg 
geraakt werper en werd binnen-
gebracht op hits van Victor Dra-
ijer en Mick van Vliet. Maar in 
de 3e inning kwam starter Robin 
van Eis voor het eerst en eigen-
lijk ook de enige keer in de pro-
blemen. Na 2 snelle nullen was 
het een vrije loop wegens 4 wijd, 
gevolgd door een aantal stevi-
ge honkslagen, waarop 4 x ge-
scoord werd. Met Brendan 
Schoemaker op de Bergschen-
hoekse heuvel zag dat er niet 
best uit voor de Heemsteedse 
ploeg, maar in de 4e inning bleek 
ook Brendan niet onklopbaar te 
zijn. Na 2 x 4 wijd, een veldfout, 
een doorgeschoten bal en een 
zeer effectieve honkslag van Lex 
Leijenaar stond het 4-4 en ont-
spon zich een waar pitchersdu-
el. In de 8e inning leek de balans 
in Heemsteeds voordeel door te 
slaan, maar volle honken bij 1 
man uit waren niet aan de Ra-

cing besteed. In de laatste slag-
beurt werd Schoemaker na 150 
(!) ballen afgelost door Michael 
Winkel, die deed wat van hem 
verwacht werd. De wissel aan 
Heemsteedse zijde pakte minder 
gunstig uit. Robin van Eis, die de 
8e inning nog moeiteloos was 
doorgekomen, werd na 112 pit-
ches vervangen door achtereen-
volgens Mitchell Visser en Mark 
Smit, maar bij volle honken be-
tekende een vrije loop wegens 4 
wijd direct de 5-4 winst voor de 
Orioles,
Ook zondag in Heemstede was 
het openingsslagman Mark 
Smit, die direct (deze keer na 4 
wijd) kon scoren na een gesto-
len honk en hulp van Lex Leije-
naar en Reggie Valpoort. Maar 
al in de 2e inning was het Rubi-
net Koko die starter Chris Mow-
day verraste met een solo home-
run. De 1-2, die in de 4e slag-
beurt volgde op een single en 
een verre double, bleef staan tot 
aan de 9e inning, maar al in de 
eerste helft daarvan verdween 
de spanning volledig uit de wed-
strijd. Er waren al 2 nullen toen 
Aldrin Martis opende met een 2- 
honkslag, de man van de home-
run (Rubinet Koko) opzettelijk 4 
wijd kreeg, waarna 2 opeenvol-
gende honkslagen goed werden 
voor 3 runs en de 1-5 op het sco-
rebord. Giovanni Valmont mocht 
na een double, een veldfout en 
schijn nog de 2-5 aantekenen, 
maar aan het afscheidsfeestje 
van Victor Draijer, die gaat stu-
deren en honkballen in Amerika, 
beleefde hij meer plezier.

Honkbal
Zomerstop heeft rCH-
Pinguins geen goed gedaan

Succesformule zwemmen en fitness voor één prijs blijft!

SportPlaza Groenendaal voert
aantal verbeteringen door
Heemstede - Met ingang van 
maandag 19 augustus begin-
nen de scholen weer. Dit is te-
vens de start van het winterpro-
gramma voor SportPlaza Groe-
nendaal Heemstede. Het eni-
ge belevenisbad in de regio gaat 
zoals gebruikelijk een aantal 
verbeteringen doorvoeren. Ech-
ter, de bestaande suc-cesfor-
mule, het compleetste zwembad 
van Nederland met zwemmen en 
fitness voor één prijs, blijft ge-
handhaafd.

Zwemlessen
Tijdens de bestaande particulie-
re zwemlessen wordt een privé-
les geïntegreerd. Een privéles is 
een lesvorm met kleine groepjes. 
In dit geval één vaste instructeur 
met drie kinderen. De privéles op 
de vrijdagmiddag wordt op ter-

mijn opgeheven omdat er steeds 
meer gebruik gemaakt wordt van 
het recreatief zwemmen op deze 
vrijdagmiddag. 

Nieuw: snorkelen 
voor beginners
Sinds kort beschikt SportP-
laza over een gediplomeerde 
snorkelinstructeur. Op woens-
dag start een groep van 17.00 
tot 18.00 met een snorkelop-
leiding voor beginners. Kinde-
ren met een ABC-diploma kun-
nen worden geplaatst. Lesge-
geven wordt volgens het oplei-
dingsprogramma van de Natio-
nale zwemdiploma’s snorkelen 
van de NPZ/NRZ.

Aquaslank nu ook op 
de donderdagavond
Op veler verzoek biedt het bad 

de aquaslankbewegingsles ook 
aan op de avond. De keuze is 
gevallen op de donderdag van 
20.00 – 20.45 uur in combinatie 
met aquajoggen. De voedingsin-
take blijft maatwerk en is op af-
spraak. 

Massage
De massagebehandelingen 
overdag komen te vervallen en 
de avonden worden uitgebreid 
met de vrijdag tussen 19.00 en 
22.00 uur. Fit worden in het wa-
ter: de leukste manier van fit 
worden en blijven en nog leer-
zaam ook boven-dien. 
Voor nadere informatie en of in-
schrijving kunt u terecht bij de 
receptie van SportPlaza Groe-
nendaal Heemstede of bel 023-
5292072 of www.sportplazagroe-
nendaal.nl.

Wandeling door 
Doopsgezind Haarlem
Regio – In de 16e eeuw zijn heel 
wat doopsgezinden terechtge-
steld, op de Grote Markt op de 
brandstapel of op de binnen-
plaats van het stadhuis in een 
ton water verdronken. De doops-
gezinde schuilkerk heeft een 
houten vloer, liggen daar nu ook 
mensen onder begraven? Met 
z’n vier huizen en kleine binnen-
tuin is het Bruiningshofje één 
van de kleinste hofjes van Haar-
lem. Het is doopsgezind, waarom 
eigenlijk?
Tijdens de Zeer Korte Wande-
lingen krijgen mensen antwoord 
op deze vragen. De wandelingen 
beginnen in de doopsgezinde 

kerk (Grote Houtstraat 43, naast 
De Wereld van Jansje) om half 
een en duren drie kwartier. Van-
af twaalf uur is er koffie.
De wandelingen worden bege-
leid door deskundige vrijwilligers 
van de doopsgezinde gemeen-
te. Om 13.15 uur kan men aan-
sluitend lunchen in Jansje (Gro-
te Houtstraat 45, www.jansje.
nl). Ook is de tentoonstelling ‘1 
vrouw, 100 hoofddoeken’ te be-
zichtigen.
Dinsdag 27 augustus vindt de-
ze wandeling plaats. Deelname 
is gratis, maar een bijdrage van 
minimaal 3 euro wordt op prijs 
gesteld.

Fietsen met Toerclub Vogelenzang
Regio - Toerclub Vogelenzang organiseert dinsdag 20 augus-
tus een recreatieve senioren(55+)tocht van ca. 55 km. Start 
vanaf Brasserie Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182 te Voge-
lenzang. Aanvang is 10.30 uur. Onderweg is er minstens een 
stop. Deelname kost 1,50 euro.



Heemstede
Exposities

Tot eind augustus
• Schilderijen met the-
ma ‘zoeken naar licht’ van 
Rachel Torrisi in The Vin-
tage Store, Cruquiusweg 37a, 
Heemstede. 

• Tentoonstelling over 
Groenendaal in het Heem-
steedse raadhuis.

Zondag 29 september
• Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Informatie: www.galleryodys-
sey.com.

Diversen

Zondag 25 augustus
• Antiek- en Brocantemarkt 
in de Jan van Goyenstraat, 
Heemstede. Standhouders 
kunnen zich nog aanmelden: 
info@janvangoyenstraat.nl.

Vrijdag 30 en
zaterdag 31 augustus
Het Heemstede live! nazomer 
muziekfeest is op 30 en 31 
augustus  op het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Meer in-
formatie via www.heemstede-
live.nl.

Woensdag 4 september
• Workshop ‘Communi-
ceren met je baby’ van het 
Centrum voor Jeugd en Ge-
zin Heemstede op de Lieven 
de Keylaan 7, 19.30-21.30 uur. 
Info: www.cjgheemstede.nl.

Regio
Exposities

Op ‘Van God Los? Je geest 
in balans’ is het werk ‘Mani-

Agenda
Cultuur

mal’ van Melanie Bonajo (1978, 
Heerlen) voor het eerst te zien 
in Nederland. In deze video 
zien we hoe managers de ver-
binding met zichzelf en hun 
omgeving herstellen door het 
strelen van kippen en geiten.

20 augustus t/m 
30 maart 2014
• Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
films en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zit-
ten. Schotersingel 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Tot en met 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen er-
van verboden worden. 
Voor de ander staat juist het 
verbod op de hoofddoek sym-
bool voor onderdrukking en 
moet iedere vrouw zich vol-
gens haar eigen overtui-
ging kunnen kleden. Sander 
Stoepker (47) fotografeerde 1 
vrouw, moslima Boutaïna Az-
zabi, met 100 van haar hoofd-
doeken. Ze studeerde Com-
municatie aan de Hogeschool 
Utrecht en werkt bij Al Jazee-
ra. 

Tot en met 25 augustus
• Expositie rond Frans Hals 
in De Waag aan het Spaarne 
in Haarlem. Informatie: www.
kzod.nl.

• ‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-
tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas  in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt uit 
de natuur.
Opening zondag 30 juni om 
16.00 uur. Verder: donderdag 
t/m zondag 12.00 - 17.00 uur. 
Tel. 023-551 84 32, info@37pk.
nl | www.37pk.nl.

Tot en met 30 augustus
• Tentoonstelling beelden 
Hetty Heyster in provincie-
huis Haarlem. Dreef 3 te Haar-
lem. Op werkdagen te bezich-
tigen van 9.00 tot 17.00 uur, 
vrij toegankelijk. Bij de ope-
ning op 19 juli om 17.00 uur, is 
iedereen van harte welkom.
In de beeldenexpositie staan 
dieren centraal. Het dier als 
model biedt veelzijdig en in-
spirerend materiaal voor de 
beeldhouwer om een eigen 
weg te gaan. Gebruikmakend 
van een door haar zelf ont-
wikkelde modelleertechniek, 
zoekt Heyster in haar beel- 
den steeds meer naar de 
grens tussen figuratie en ab-
stractie.

Tot en met 31 augustus
• Expositie schilderen van 
Arie Loos (1939). Door 
kleurblindheid schildert Arie 
volledig op gevoel. Te zien 
in bibliotheek van Hillegom, 
Sportlaan 1. Gratis toeganke-
lijk, tijdens openingsuren.

Tot en met september 
• Expositie van Mirjam Bros 
bij  Bloedbank Sanquin. Met 
textiel in reliëf, aquarelschil-
derijen en foto’s.
Bezoektijden: di t/m vrijdag-
morgen van 11.15 –11.45 uur
Adres: Boerhaavelaan 32 c, 
Haarlem.

Tot en met 3 september
• Nieuwe expositie in vm 
Gemeentehuis Bennebroek. 
Exposanten: Peter Entrop 
(beelden), Elisa Pasmans 
en Evert Schellens (tekenen 
en schilderen). Bennebroe-
kerlaan 5.
Van maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur. 
Info: www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl.

Tot en met 23 september
• Amateurkunstenaars eren 
Frans Hals in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat in 
Haarlem.

Muziek
Donderdag 15, vrijdag 16
en zaterdag 17 augustus 
• Haarlem jazz met diver-
se optredens. Op 17 augus-
tus jammen jazzmuzikanten 

voor de wereldvrede, ‘Jam-
ming4Peace’. Burgemeester 
Schneiders geeft om 14.15 uur 
het startsignaal op het Nieuw 
Kerksplein. Oproep aan trom-
pettisten, trombonisten en 
saxofonisten om mee te jam-
men op de speciaal geschre-
ven ‘MasterPeace Blues’ www.
jamming4peace.com.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag. Interesse: 
5243062.

Zondag 1 september
• Amnesty International 
organiseert mensenrech-
tenwandeling in Haarlem. 
Aanmelden bij Tiny Ribbens, 
Secretaris Amnesty-groep 
Haarlem e.o., 023-5332083 of 
E. tiny.ribbens@xs4all.nl
De start is bij Café Thuys van 
het Dolhuys, Schotersingel 2. 
Ingang aan de achterkant van 
het gebouw.
Verzameltijd:  tussen 12.15 en 
12.30 uur. De wandeling duurt 
ongeveer 60 minuten en ein-
digt op de Grote Markt. Deel-
namekosten zijn drie euro per 
persoon, incl. kop koffie of 
thee. Per wandeling kunnen 
maximaal vijftien wandelaars 
deelnemen.

Filosofie voor beginners
Heemstede - Nieuw na de zo-
mer bij Casca is de cursus Filo-
sofie voor beginners. Vanaf don-
derdag 3 oktober kunt u samen 
met docente Jacqueline Duur-
land inventariseren wat onder 
filosofie verstaan wordt, wat u 
van filosofie wilt weten en wat 
de grote stromingen zijn. En: wat 
kunt u in praktisch opzicht met 
de kennis van filosofen? De cur-
sus biedt u alle houvast die u no-
dig hebt om uw liefde (philos) 
voor wijsheid (sophia) verder 
aan te wakkeren.
Jacqueline Duurland is werk-
zaam als zelfstandig tekstschrij-

ver, ghostwriter en docent. Zij 
studeerde taal en filosofie aan 
de UvA en geeft daar ook les in 
wetenschappelijk schrijven (o.a. 
bij de faculteiten Wijsbegeer-
te en Media en cultuur). Deze 
cursus wordt gegeven bij Casca 
in de Luifel op donderdagavon-
den van 20.00 tot 22.00 uur van-
af donderdag 3 oktober. 
U kunt zich nu al opgeven voor 
deze cursus. Kijk op www.casca.
nl. Aanmelden kan ook telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-548 38 28 keuze 
1, of bij de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 

’t Woud Ensemble speelt 
Zomergasten op De Overplaats 
Heemstede - Van vrijdag 30 en 
zaterdag 31 augustus om 19.00 
uur en zondag 1 september om 
15.00 uur speelt ’t Woud Ensem-
ble tegen de achtergrond van 
het mooie landschap de Over-
plaats bij Heemstede aan de He-
renweg 5 de theatervoorstelling 
Zomergasten. Dicht op de toe-
schouwers, aan romantische ter-
rastafeltjes - met een goed glas 
wijn – is iedereen een zomergast. 
Zomergasten is een vrije bewer-
king van Maxim Gorki’s gelijkna-
mige tekst. Daarmee presenteert 
’t Woud Ensemble een Russische 

meesterschrijver op een zomer-
avond in het Nederland-Rus-
land jaar. In de voorstelling spe-
len mee: Johnny Kraaijkamp jr., 
Ad van Kempen en Marian Mud-
der. De kaartverkoop loopt via de 
kassa van de Toneelschuur.
Kaarten kopen kan via de web-
site van de Toneelschuur: www.
toneelschuur.nl of (telefonisch) 
via de kassa 023 517 39 10. De 
kassa is dagelijks geopend van 
13.30 tot 21.45 uur. Kaarten kos-
ten: 20,00 / 17,50 euro (Vrien-
den Toneelschuur/CJP/Student)/ 
12,50 euro (jonger dan 16 jr.)

Fotografie: Saris & den Engelsman.
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Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Wat doe jij op burendag? 
Zaterdag 21 september 2013
Die vraag stellen het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts, organisatoren van de landelijke 
Burendag. In 2012 vierden tijdens de 8e 
editie in Nederland ruim 1,2 miljoen mensen 
Burendag. Dit jaar valt de Burendag op 
zaterdag 21 september en de initiatiefnemers 
willen hier net zo’n groot feest van maken als 
vorig jaar. 

500 euro van het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en 
bevordert zo de samenhang tussen groepen 
mensen. Burendag brengt mensen dichter bij elkaar. 
Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties 
met goede plannen een bijdrage tot 500 euro 
om plannen, die ze met en voor de buurt willen 

Loket Heemstede is er voor u!

21 SEPTEMBER

oppakken, op Burendag uit te voeren. Zij kunnen 
een bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 
20, 21 of 22 september 2013. Het aanvraagformulier 
moet uiterlijk 2 september om 12.00 uur bij het 
Oranje Fonds binnen zijn. De aanvraagformulieren 
vindt u op www.burendag.nl.

Vruchten, bessen en late bloeiers in 
wandelbos Groenendaal
De zomer is nog in volle gang, het bos maakt 
zich al op voor de herfst. De zomer heeft in 
Groenendaal weer veel vruchten gebracht. 
Welke dit zijn en wat het zo bijzonder 
maakt, kunt u zelf meemaken tijdens een 
avondexcursie die het IVN Zuid-Kennemerland 
en de gemeente Heemstede organiseren 
op donderdag 22 augustus. Wie wil zien 
hoe mooi Groenendaal is op een prachtige 
nazomeravond moet zeker komen!

Datum: donderdag 22 augustus 
Tijd: 18:30 uur
Duur: 1,5 uur
Verzamelen: Informatiepaneel parkeerplaats 
 restaurant Groenendaal 
Kosten:  geen 
Vooraf aanmelden is niet nodig

Meer informatie over het IVN en haar activiteiten 
vindt u op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (zoals OV-taxi, aanpassingen in de woning of een 
rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, zonder afspraak, bij 
het Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40.
Openingstijden: ma t/m vrij
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Von Brucken Focklaan 43 het kappen van een 

Oostenrijkse den Wabonummer 6409, ontvangen 
2 augustus 2013. 

- Huizingalaan 37 het kappen van een rode beuk 
Wabonummer 6413, ontvangen 2 augustus 2013. 

- Meerweg 25 het kappen van 1 ceder en 2 grove 
dennen Wabonummer 6415, ontvangen 5 
augustus 2013. 

- Cesar Francklaan 19 het kappen van een eik 
Wabonummer 6467, ontvangen 4 augustus 2013. 

- Cruquiusweg 29 het wijzigen van de 
brandcompartimenten Wabonummer 6482, 
ontvangen 8 augustus 2013. 

- Meerweg 8 het kappen van 2 coniferen 
Wabonummer 6491, ontvangen 8 augustus 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Crayenestersingel 2 het plaatsen van een tuinkist 

Wabonummer 4808, verzonden 8 augustus 2013.
- Camplaan 33 het plaatsen van een dakkapel op 

het voordakvlak Wabonummer 6032, verzonden 
9 augustus 2013. 

- Patrijzenlaan 17 het vergroten van een dakkapel 
op het voordakvlak Wabonummer 6032, 
verzonden 9 augustus 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg het aanleggen van 

parkeerplaatsen en het kappen van 2 iepen, 
4 populieren, 1 acacia, 1 eik, 1 es en 1 linde 
Wabonummer 5471.

 In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Nijverheidsweg het aanleggen van 
parkeerplaatsen en het kappen van 1 populier, 
5 iepen, 4 lindes, 1 eik, 2 esdoorns en 1 es 
Wabonummer 5892.

 In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 

termijn van 6 weken.
- Achterweg 19A het bouwen van een 

verbindingsgang op het terrein tussen de Oude 
kerk en de Pauwehof Wabonummer 5581. 

 In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Kadijk 34B het plaatsen van een loopbrug 

Wabonummer 5222.
 In afwijking van wat is aangegeven in het kader 

hiernaast, bestaat in dit geval gedurende twee 
weken na deze publicatie de gelegenheid 
zienswijzen in te dienen.

- Achterweg 19A het bouwen van een 
verbindingsgang op het terrein tussen de Oude 
kerk en de Pauwehof Wabonummer 5581.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Bekendmaking voornemen verwerking restafval
Het College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Heemstede heeft op 30 juli 
2013 besloten het voornemen te hebben om 
voor de verwerking van het huishoudelijk restafval 
een alleenrecht te verlenen aan de gemeente 
Amsterdam, Afval Energie Bedrijf (AEB).
 
Type alleenrecht:
Diensten, categorie 16, CPV-code 90510000

Omschrijving werk:
De gemeente Heemstede heeft met het Afval 
Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam op 
1 januari 1993 een overeenkomst gesloten voor 
het verwerken van ingezamelde huishoudelijke 
afvalstoffen. Deze overeenkomst heeft een 
looptijd van 25 jaar. Om deze samenwerking 

te continueren is een nieuwe overeenkomst 
opgesteld, die in de plaats komt van de huidige 
samenwerkingsovereenkomst. 

Het AEB is nu een dienst van de gemeente 
Amsterdam. Op voorhand is aannemelijk 
dat gedurende de looptijd van de nieuwe 
overeenkomst het AEB zal worden verzelfstandigd. 
In geval van verzelfstandiging zal de overeenkomst 
mee overgaan naar de nieuwe entiteit. Hiervoor 
is het wellicht noodzakelijk om opnieuw het 
alleenrecht te verlenen.

Omvang werk:
Het verwerken van huishoudelijk restafval afkomstig 
van ca. 11.700 huishoudens van de gemeente 
Heemstede

Looptijd van het alleenrecht: 
De looptijd is 10 jaar (t/m 31-12-2022) 

Basis alleenrecht:
Het alleenrecht wordt verleend op basis van:
- Wet milieubeheer
- Aanbestedingswet 2012
- Verordening gunning opdrachten door 

toekenning van een uitsluitend recht Heemstede 
2013

Inlichtingen: 
Voor nadere inlichtingen over dit voornemen kunt u 
tot 25 september 2013 contact opnemen met:
Gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, via tel. (023) 5485784 of 
rvanschaik@heemstede.nl.

Handhavingsactie personenauto Wasserij Annalaan
Een Volkswagen Polo, kleur grijs, met kenteken: 
10-FX-HJ, ter hoogte van de Wasserij Annalaan 
huisnummer 97 is in opdracht van het college van 
de weg verwijderd (bestuursdwang).

De personenauto wordt tot en met 13 november 
2013 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn personenauto ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien de 
personenauto niet wordt opgehaald, zal het college 

de personenauto openbaar verkopen, vernietigen of 
om niet overdragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV). 
Op dinsdag 27 augustus 2013 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, 
in de winkelstraten en bij bushaltes en andere 
openbare plaatsen bevinden. Eventuele 
fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen 
of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd 

zullen op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 27 augustus 2013 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 27 
november 2013 worden opgeslagen bij De 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor informatie kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene tel. 
14 023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 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 reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
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. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. Zie verder kader 
‘Bezwaar’.

Regio - De Wereld Gezondheid 
Organisatie (WHO) heeft 19 jaar 
geleden Wereld Alzheimer Dag 
ingesteld en daarvoor als vas-
te datum 21 september geko-
zen. Deze internationale dag is 
bedoeld om een alarmsignaal af 
te geven aan overheden en be-
leidsbepalers over dementie als 
een ernstige gezondheidskwes-
tie. In Nederland lijden bijna 
300.000 mensen aan deze ziek-
te, waarvan Alzheimer de meest 
voorkomende is. Wereld Alzhei-
mer Dag heeft nog een twee-
de doelstelling: een moment van 
ontspanning voor mensen met 

dementie en hun naasten, de 
mantelzorgers. De bijna 50 regi-
onale afdelingen van Alzheimer 
Nederland geven daar een eigen 
invulling aan. Al een aantal jaren 
kiest de afdeling Zuid-Kenne-
merland voor een boottocht over 
het Spaarne. 
Dit keer wordt die gehouden op 
zondag 22 september, van 14.00 
uur tot 17.00. Deelname is gratis 
en staat open voor mensen met 
dementie en één van hun man-
telzorgers. Aanmelden kan via 
tel. 5311482 en 06–14489001, of 
e-mail zkennemerland@alzhei-
mer-nederland.nl

Gratis boottocht voor 
mensen met dementie

Heemstede - Dat het warme 
zomerweer met wat regen goed 
voor de planten is, bewijst de-
ze foto, ingestuurd door de fa-
milie Wubbe uit Heemstede. De-

ze zonnebloem is circa 3,50 me-
ter hoog en nog niet uitgegroeid: 
de bloem moet nog uitkomen en 
reikt dus letterlijk en figuurlijk tot 
de zon!

Zonnebloem van 3,50 meter 
nog niet uitgegroeid!

Heemstede – Klaverjassen 
ouderwets? Welnee. Het be-
wijs wordt geleverd bij de kla-
verjasclub van GSV Heemste-
de. Geklaverjast wordt een-
maal in de 14 dagen op vrij-
dagavond van 19.45 uur tot 
circa 23.00 uur van septem-
ber tot en met april. Het kaar-
ten gebeurt enthousiast, in 
een ontspannen sfeer aan ge-
middeld tien tafels, elke keer 

met een andere partner. De 
avond wordt afgesloten met 
een prijswinnaar van de avond 
en een loterij. Nieuwe leden 
zijn heel welkom. Meld u aan 
voor een proefavond of geef 
u direct op. Informatie en/
of aanmelding kan bij Men-
no Meijer/Lous Smits, telefoon 
023-5245364 of per e-mail: 
m.s.meijer@minez.nl of louss-
mits@gmail.com 

Klaverjas GSV
Nieuwe leden
heel welkom

Bromfietsster 
gewond na 
aanrijding 
Een vrouw is vrijdagmiddag ge-
wond geraakt nadat ze met haar 
bromfiets tegen een auto was 
gereden. Het ongeval gebeur-
de rond kwart over twee op de 
Zandvoorterweg in Aerdenhout. 
Een automobilist stond voor de 
stoplicht bij het zebrapad ter 
hoogte van de Van Vollenhoven-
laan te wachten toen de vrouw 
de auto te laat opmerkte en er 
vol tegenaan reed. De bromfiets-
ster kwam hierbij lelijk ten val. 
Na de eerste zorg is de vrouw 
door ambulancepersoneel over-
gebracht naar het ziekenhuis 
voor verdere behandeling. Zowel 
de bromfiets als de auto liepen 
bij het ongeval schade op. Poli-
tieagenten hebben de bromfiets 
later in de middag opgehaald 
met een busje en overgebracht 
naar het politiebureau.

Fotografie: Michel van Bergen
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