
13 augustus 2014 5Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.** **

Heemstede – Deze week spe-
ciale aandacht voor de tuin van 
Rob en Tina Hendriks aan de 
Heemsteedse Dreef. Rob ver-
telt: “Dit is de tuin van mijn ou-
derlijk huis waar onze drie kin-
deren de afgelopen 30 jaar veel 
speelplezier hebben gehad.  
Met het opgroeien van de kin-
deren heeft de tuin diverse me-
tamorfoses doorgemaakt, van 
ruig en wild terrein met zand-
bakken en klimbomen tot een 
groot grasveld met speeltuigen 

en langzaamaan meer bloeien-
de vegetatie en terrassen. Be-
gin 2001 is de tuin volledig op 
de schop gegaan en opnieuw 
ingericht volgens een ontwerp 
van een bevriende tuin archi-
tect.  Ongeveer twee honderd 
meter grondkabel verzorgt de 
verlichting en stroomvoorzie-
ning.  Verschillende origine-
le bomen en struiken van soms 
meer dan 40 jaar oud werden 
herplaatst en geven een bijzon-
der karakter aan de tuin.  De 

paden zijn dusdanig aangelegd 
dat je een rondje door de tuin 
kan lopen, zonder om te hoe-
ven keren. Grote trekpleister is 
de mooie ronde vijver met veel 
bijzondere koi- en goudvissen 
en uiteraard fonteinen en fil-
ters.  Aangrenzend is een rond 
terras met steiger, met in de 
ochtend de eerste opkomende 
zonnestralen en tegen zonson-
dergang de laatste zonnestra-
len. De hele dag is de zon in de 
tuin en het is er heerlijk toeven.”

Tuinenwedstrijd De Oosteinde

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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

Kantoor-
artikelen 
nodig?

www.nrskantoor.nl

zichtformaat snijformaat

zichtformaat snijformaat

Wijkcentrum De Ringvaart,
Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem

zichtformaat snijformaat

Haarlems grootste en meest 
veelzijdige kinder-vakantie-evenement 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

“Trekpleister is de 
mooie ronde vijver”

Meedoen?
Heeft u ook een tuin om trots 
op te zijn? Stuur een foto in: 
redactie@heemsteder.nl en 
maak kans op een mooie 
prijs van 125,- aan waarde-
bonnen, beschikbaar ge-
steld door Tuincentrum De 
Oosteinde Hillegom/Vijfhui-
zen. Vertel in het kort iets 
over uw tuin(hobby) en ver-
meld het adres. Alle ge-
stuurde tuinfoto’s worden 
sowieso geplaatst op onze 
Facebookpagina. De meest 
bijzondere krijgt een plaats-
je op de voorpagina en dingt 
dus mee naar de hoofdprijs.

Dansende en trommelende Hakim

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Regio - Donderdag 7 augustus 
was Hakim in het Stuif-theater, 
hij was uitgenodigd als ‘vraag 
maar raak gast’. Kinderen moch-
ten hem allerlei vragen stellen, 
waar hij met plezier antwoord op 
gaf. Na afloop deed hij nog even 
spontaan mee met de Stuif-me-
dewerkster die de muziekwork-
shops op de Stuif verzorgt. Ter-
wijl zij zong en gitaar speelde, 
verhoogde hij de feestvreugde 
door te ‘mimen’, te trommelen en 
te dansen. De Stuif was zeer ver-
eerd met deze hoge gast!
Foto: Jaco den Boer



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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
Camplaan toen en nu (2)

Na de serie over de Heemsteedse 
kerken is het tijd voor een nieuw 
onderwerp. Gezien het succes 

van de serie over de winkeltjes 
uit de Indische Buurt gaan we 
dat nu doen met de Camplaan.

Ook in deze serie maken we 
dankbaar gebruik van de fa-
cebookpagina’s “Nostalgisch 
Heemstede” en “Je bent Heem-
stedenaar als…..” en het Noord 
Hollands Archief.
Ook het toen-plaatje in deze af-
levering is al regelmatig gepas-
seerd op bovengenoemde pagi-
na’s. Amper auto’s op de weg en 
er is ruimte voor paard en wagen 
met groente en fruit en ook de 
winkeltjes op deze plaat zijn ver-
dwenen. Op het plaatje van au-
gustus 2014 van Harry Ophei-
kens staat nu een auto op de 
plek van het paard en wagen.

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 
Heemsteder, Camplaan 35. Wij 
zorgen er dan voor dat de foto 
gescand wordt, u krijgt het origi-
neel terug. Vertel uw verhaal er-
bij en misschien hebben andere 
lezers wel aanvullingen.

Het Trefpunt
Regio - In Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek 
vindt zondag 17 augustus een 
dienst plaats met ds. J. Hulze-
bosch (Alphen a/d Rijn). Aanv. 
10 uur. Tevens crèche.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Heemstede – Op zondag 17 
augustus is is er een dienst in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein met ds. A. Molen-
dijk. De aanvang is 10 uur.
www.kerkpleinheemstede.nl

Plant eens een grote groep Cro-
cosmia ‘Lucifer’ in de tuin. De 
plant bloeit met vuurrode bloe-
men en kan een border net wat 
meer ‘pit’ geven. Het is een knol-
gewas dat het beste groeit op 
goede vochtdoorlatende grond. 

Wel moet in een droge perio-
de water worden gegeven want 
de voet mag niet verdrogen. De 
plant heeft zwaardvormig blad 
dat mooi combineert met ande-
re bladvormen. De Crocosmia 
vermeerdert zich vanzelf door-

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmati-
ge basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuin-
liefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over 
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u 
een tuinvraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl. 

Voor de tuinliefhebbers…
Crocosmia ‘Lucifer’
(oude naam Montbretia)

middel van de wortelknollen. 
De knollen kunnen bijvoorbeeld 
in de maand mei geplant wor-
den, ze bloeien dan van juli tot 
september. In een zachte winter 
kunnen de knollen in de grond 
blijven zitten maar wanneer het 
erg nat is, dan is het beter om de 
knollen uit te graven en op een 
koele en droge plaats te bewa-
ren en opnieuw uit te planten na 
de laatste nachtvorst. Mocht u 
liever voor de winter willen plan-
ten, dan is het verstandig om 
de knollen met een laagje blad, 
molm of dennentakken te be-
dekken. Jonge knollen zijn na-
melijk nog niet goed bestand te-
gen nachtvorst. Bent u niet zo 
gecharmeerd van de kleur rood 
dan zijn er ook nog andere va-
riëteiten zoals Crocosmia ‘Citro-
nella’ (geel) of Crocosmia ‘Emily 
MacKenzie’ (oranje). De hoogte 
van deze planten varieert waar-
door ze in een border goed te 
combineren zijn. In de ‘vlam-
mende border’ komen de plan-
ten goed tot hun recht en zijn er 
verrassende combinaties mee 
te maken. De bloemen zijn ook 
goed te combineren in een boe-
ket en zelfs een enkele bloem in 
een vaas geeft al een leuk effect. 
Na de bloei wanneer de bloem 
verandert in een soort besjes 
blijft de plant decoratief, en dat 
is in de winter met een laagje 
sneeuw of rijp, een extraatje om 
de tuin ook dan aantrekkelijk te 
houden. 
Groei & Bloei Zuid-kennemerland

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 17 augustus, aanvang 
10.00 uur. Voorganger me-
vrouw Ds. G. Morsink (Zeist)
Zondag 24 augustus, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Zondag 31 augustus, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. M.a. 
Smalbrugge

www.adventskerk.com
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Regio – Hans Klok is wereld-
beroemd: de sympathieke illusi-
onist trekt met zijn spectaculai-
re shows een miljoenenpubliek. 
Zoals in Azië en Europa. En in 
Las Vegas in de Verenigde Sta-
ten met Pamela Anderson aan 
zijn zijde. Hans weet werkelijk 
iedereen met zijn shows te im-
poneren. Op 5, 6 en 7 septem-
ber treedt Hans Klok op met zijn 
magical theatershow ‘The new 
Houdini’  in de Haarlemse Stads-
schouwburg. Tijd voor exclusief 
interview.

Eerbetoon aan Houdini
“Mijn show ‘The new Houdini’ is 
een eerbetoon aan de legendari-
sche goochelaar Houdini, die zijn 
hoogtijdagen in de jaren 20 had”, 
legt Hans Klok uit. “Geboren als 
de Hongaars joodse Erich Weiss, 
raakte hij reeds op jonge leef-
tijd in de ban van de Franse goo-
chelaar Robert Houdin, waar-
aan Houdini zijn naam ontleen-
de. Hij nam Harry als voornaam 
aan.  Houdini was niet te eve-
naren: zijn truc waar hij geboeid 
wordt in een watertank en zich-

zelf bevrijdt is wereldberoemd. 
Rond Houdini hangt een myste-
rie. Toen ik nog kind was, vertel-
de mijn opa al over hem en dan 
zat ik een en al oor gefascineerd 
naar hem te luisteren. Houdi-
ni leefde apart van zijn vrouw en 
voerde zijn hele leven een strijd 
tegen het occultisme. Hij maakte 
er een sport van om bedriegers 
te ontmaskeren. Hij is echter 
zijn hele leven op zoek geweest 
naar het ‘echte medium’ om con-
tact met zijn overleden moeder 
te verkrijgen. Dat heeft hij ech-
ter nooit kunnen vinden. De en-
tourage van mijn nieuwe show 
ademt deze ‘roaring twenties’ 
aan alle kanten uit: het decor is 
in die sfeer van de romantiek en 
is bedacht door Jan Aarntzen. 
Het is een theatershow die bol 
staat van wereldacts, magie, cir-
cus en variété met een verhaal. 
Een spektakel over mijn leven en 
Houdini in een thema van de ja-
ren twintig. Ik ben altijd geboeid 
geweest door de jaren twintig en 
de sterren uit de cinema. Hol-
lywood leeft in een eigen we-
reld en deze heeft mij altijd aan-
gesproken. Denk aan bijvoor-
beeld een actrice als Mae West 
met haar legendarische oneli-
ners als: “Is that a gun or are you 
just happy to see me?” Gewel-
dig! Of Bette Davis en Marlene 
Dietrich: het zijn stuk voor stuk 
diva’s van het witte doek. Maar 
ook Charlie Chaplin, bewonder 
ik.  Man, wat was dat een virtu-
oze rasartiest. Zijn broer, Syd-
ney Chaplin, woonde overigens 
in Heemstede. Als het kon zou 
ik een diner organiseren, waar-
bij ik aan tafel kon zitten met al 
mijn helden. Daarbij zou ik zeker 
Chaplin, Mae West, Bette Davis, 
Houdini en Alfred Hitchcock uit-

nodigen en met hen in gesprek 
gaan. Ook de illusionist Black-
stone mag niet ontbreken. Die 
man was een levende legende. 
Blackstone had een truc met een 
brandende gloeilamp die de zaal 
in zweeft. Ik ben de enige illusio-
nist die deze truc van hem heeft 
geërfd.

“Ik mis mijn vader nog ie-
dere dag, maar ik heb hem 
wel voor 100 jaar gehad” 
Ik moet voor mijn shows een be-
hoorlijk uithoudingsvermogen 
hebben: ze eisen veel lichame-
lijke inspanning. Alle acts zijn 
moeilijk, maar het moeilijkst zijn 
de acts met de snelle verwisse-
lingen. Het poppetje Hans Klok is 
een alter ego geworden. Ik ben 
als kind al begonnen met goo-
chelen. Mijn vader heeft me al-
tijd gestimuleerd en gesteund 
in wat ik doe. Hij was een po-
diumondernemer, een idea-
list. Hij leerde mij groot te den-
ken. Ik was 32 toen mijn va-
der op 61-jarige leeftijd plotse-
ling overleed. Dat was een grote 
schok. Ik mis zijn wilskracht, zijn 
positieve energie. Hij liet mij in-
zien dingen juist te doen, door te 
gaan. Ook als ik dreigde het bijl-
tje erbij neer te gooien. Ik kon al-
tijd van alles met hem delen. Hij 
heeft me gemaakt waar ik nu sta 
en daar ben ik hem zo dankbaar 
voor.  Ik mis hem nog iedere dag, 
maar ik heb hem wel voor 100 
jaar gehad.

“Las Vegas is een wereld 
waarin ik mij erg thuis voel”
Ik was 22 jaar toen ik  door Joop 
van den Ende gevraagd werd 
een goochel-act te doen in de 
André van Duin Revue. Ik was 
daar ook een act, een variété-

Exclusief interview met Hans Klok:
Roaring twenties, variété, magie en 
romantiek in show ‘The new Houdini’

nummer. Zo brak ik uiteinde-
lijk door met mijn goochelacts 
in verschillende TV-shows. Mijn 
stijl is afgeleid van het duo Sieg-
fried en Roy uit Las Vegas. Voor 
mij was het een jongensdroom 
die uitkwam toen ik zelf in 2007  
mijn eigen show had in Las Ve-
gas. Ik had toen Pamela Ander-
son als mijn assistente: zij is een 
ontzettend leuke en toegankelij-
ke vrouw en een goede vriendin 
van mij geworden. Echt een top-
vrouw en zeer professioneel. Las 
Vegas is een bijzondere wereld 
waarin ik mij erg thuis voel.  De 
sfeer daar heeft gewoon iets ma-
gisch. Op een keer was ik in de 
pauze even een sigaretje aan het 
roken in de kleedkamer achter. 
Er kwam toen een jonge vrouw 
bij me zitten om ook een sigaret-
je te roken. Ik had geen idee wie 
dat was, maar ik had een gezel-
lig gesprek met haar. Zij vertel-
de dat ze als zangeres aan het 

doorbreken was. Later op die 
avond bleek dat het om Amy Wi-
nehouse ging. Je leert in zo’n 
showwereld ook de persoonlijke 
kanten van artiesten kennen. Ik 
houd zielsveel van mijn vak, het 
inspireert me telkens om door te 
gaan en te vernieuwen. Maar ik 
houd ook van acteren en zingen. 
Dat past goed in mijn theater-
shows. En daar is ‘The new Hou-
dini’ een perfect voorbeeld van”, 
aldus Hans Klok.
Hans Klok met zijn theater-
show ‘The new Houdini’ op  5 , 
6 en 7 september in de Stads-
schouwburg van Haarlem. Kijk 
voor kaarten en informatie op 
www.theater-haarlem.nl, of be-
stel uw kaarten via de Ticketbox 
bij de VVV op de Grote Markt 2 
in Haarlem. Meer informatie over 
Hans Klok op www.stardustthe-
atre.com. 

Bart Jonker

Foto: Govert de Roos

Foto: Roy Beusker

Regio - In de Waag aan het Spaarne 
te Haarlem vindt de komende weken 
in augustus een bijzondere tentoon-
stelling plaats. Een In Memoriam ten-
toonstelling met een deel van de wer-
ken van de Haarlemse schilder Piet 
Kloes (1895-1974). Kloes was in de 
voorgaande eeuw een bekende Haar-
lemse beeldend kunstenaar. Zijn ken-
merkende stijl bestond uit een krach-
tige en natuurgetrouwe weergave van 
zijn omgeving. Dynamisch waren zijn 
wolkenpartijen en kleurrijk zijn bloem-
stillevens. 

Piet Kloes kan als een van de bekend-
ste leerlingen van de Haarlemse schil-
der Boot worden beschouwd. Ook in 
de ogen van Boot zelf die meermalen 

zijn openingen in het destijds befaam-
de ‘Huis van Looy’ aan de Kleine Hout-
weg, in de Waag en in Galerie Uitten-
hout in Haarlem verzorgde. Kloes is 
zijn gehele leven door zijn omgeving 
geinspireerd. In Oud-Schalkwijk vond 
hij alles wat hij voor zijn schilderijen 
nodig had en de plaats waar hij woon-
de is hem steeds blijven boeien. Zoals 
het Haarlems Dagblad in de zeventi-
ger jaren schreef: “Kloes streeft naar 
een stellige kleurgeving, veel grijs en 
groen, veel rust en sfeer. Zijn stads-
gezichten hebben soms iets primi-
tiefs maar boven alles bemerkt men 
een gezonde kijk op het natuurlijke 
schoon”. De bezoekers aan de Waag 
kunnen deze kritiek de komende we-
ken staven aan hun eigen oordeel, bij 

een van de geexposeerde landschap-
pen valt een majestueuze wolken-
hemel boven een onstuimige zee op, 
waarbij de scheiding tussen de ele-
menten nauwelijks te trekken is. Daar-
naast maken zijn stillevens en intieme 
portretten zonder meer veel indruk. 

De werken van Piet Kloes zijn vanaf 
woensdag 13 augustus t/m zondag 31 
augustus te bezichtigen in de exposi-
tieruimte van de Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem. (openingstijden: woensdag 
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur). 
De feestelijke opening vindt plaats op 
zondag 17 augustus om 16.00 uur. Zie 
verder www.kzod.nl 

Jan Reijnders

‘Stadsgezichten hebben soms iets primitiefs’

Hernieuwde kennismaking 
met werk van Piet Kloes
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Heemstede - In het nieuwe sei-
zoen kunt u bij GSV-Heemstede 
de cursus ‘IN BALANS/Valpre-
ventie’ volgen.
Vallen is voor velen waarschijn-
lijk niet iets om dagelijks bij 
stil te staan. Naarmate u ouder 
wordt, verandert uw lichamelijke 
conditie. Bewegingen en reac-
ties worden trager. U herkent ri-
sico’s minder snel en u reageert 
er ook trager op. Dit maakt dat u 
een hoger risico heeft om te val-
len of te struikelen. Vallen bij ou-
deren is een ernstig probleem. 
Een valpartij kan een hoop na-
righeid veroorzaken. Vallen kan 
je zelfvertrouwen aantasten en 
het kan leiden tot verlies van 
zelfstandigheid van de dage-
lijkse bezigheden. Sommige ou-
deren gaan daarom minder het 
huis uit en raken sociaal geïso-
leerd. Ongeveer één op de drie 
thuiswonende ouderen valt min-
stens één keer per jaar. Dit kan 
ernstige gevolgen hebben. Te-
recht dat veel ouderen angst 
hebben om te vallen.  Gelukkig 
kunt u er zelf veel aan doen om 
de kans om te vallen een stuk 
kleiner te maken. Specifiek voor 
deze problemen is de cursus ‘In 
Balans/ Valpreventie’ ontwikkeld 
door Ton Duijvestijn voor het Ne-
derlands Instituut voor Sport en 
bewegen ( NISB).

Gratis 
informatiebijeenkomst
GSV Heemstede prijst zich ge-
lukkig dat ze dit seizoen deze 
prachtige cursus mag aanbie-
den. U ontvangt veel informatie, 
praktische oefeningen, testen en 
kunt ervaringen uitwisselen met 
elkaar. Twee zeer ervaren do-
centen verzorgen het program-
ma. Vooruitlopend op de cursus 
is er op dinsdagochtend 2 sep-
tember in het GSV Centrum,  F. 
Schubertlaan 37, Heemstede een 
gratis informatiebijeenkomst van 
10.00 – 11.30 uur.

Informatie
Na afloop kunt u zich inschrij-
ven voor de cursus van 3 bij-
eenkomsten. Aansluitend aan 
de cursus kunt u de training 
volgen van 15 bijeenkomsten. 
Bent u verhinderd op de intro-
ductiedag of wilt u meer infor-
matie, dan kunt u vanaf 20 au-
gustus contact opnemen met 
Cokky Bentvelsen telefoon 
023-5255857 of cbentvelsen@ 
hotmail.com. Of het secretari-
aat van de sectie gymnastiek: tel: 
023-5324160 of gsvgymnastiek@ 
hotmail.com. Wacht niet te lang, 
er is een maximum aantal plaat-
sen. Meer informatie vindt u 
op de vernieuwde website:  
www.gsv-heemstede.nl

Cursus in het nieuwe seizoen:
GSV Heemstede geeft 
voorlichting valpreventie

Prijsuitreiking bij Deco 
Home verfhandel Ree
Heemstede - In juni van dit jaar 
organiseerde Deco Home een 
landelijke actie ‘Schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief en win e100,-‘. 

Iedereen die zich in deze maand 
aanmeldde voor de digita-
le nieuwsbrief van Deco Home, 

maakte kans op een cadeaubon 
t.w.v. e100,-.
Op donderdag 7 augustus werd 
in de winkel van Deco Home 
Verfhandel Ree de prijs uitge-
reikt aan mevrouw Bos. Zij heeft 
een Deco Home cheque ter 
waarde van e100,- gewonnen.

Vakmanschap 
Verfhandel Ree is dé verfspe-
cialist van Heemstede en om-
streken. Ree verkoopt merken 
als Sikkens, Flexa Pure, Wijzo-
nol, Farrow & Ball, Litte Greene, 
Painting the Past en Pure & Ori-
ginal. Met dit brede assortiment 
is er voor elke klus de juiste verf. 
Bent u op zoek naar een specia-
le kleur? Ook geen probleem. De 
kleur die u zoekt wordt gemengd 
op een van de computergestuur-
de mengmachines.

Uitgebreid assorti-
ment woningtextiel
Bij Verfhandel Ree kunt u naast 
verf ook terecht voor een uitge-
breid assortiment decoratieve 
producten zoals behang, raam-
decoratie en gordijnstoffen. Van 
de gordijnstoffen zult u versteld 
staan. U komt tot de mooiste 
combinaties met de stoffen, die 
speciaal zijn afgestemd op het 
behang. 
De medewerkers van Deco 
Home Verfhandel Ree heten ook 
u graag van harte welkom.

Regio - De taxatiemiddag van 
zaterdag 8 augustus in Overveen 
was een groot succes. Het was 
een komen en gaan van mensen 
met dozen en tassen vol oude 
boeken in restaurant Klein Cen-
traal. De bekende taxateur van 
bijbels en boeken Arie Molendijk 
uit Rotterdam had er zijn handen 
vol aan!
Onder de vele bijbels, atlassen 
en leesboeken bevond zich een 
zéér bijzonder exemplaar. Het 
betrof een uiterst zeldzaam reis-
boek van  Jan Huygen van Lin-
schoten met als titel ‘Itinera-
rio, Voyage ofte Schipvaert naer 
Oost ofte Portugaels Indien’. Het 
boek komt uit 1604. Geheel ori-
gineel in een perkamenten band 
compleet met al de bijbehorende 
(uitvouwbare) kaarten en gravu-
res, wel deels beschadigd en van 
achter destijds geplakt. Maar 
een exemplaar geheel compleet 
is uiterst zeldzaam en komt bijna 
niet meer voor. Jan Huygen van 
Linschoten (Haarlem, ca. 1563 - 
Enkhuizen, 8 februari 1611) was 
een Nederlandse boekhouder, 
koopman, ontdekkingsreiziger, 
tekenaar en schrijver die aan de 
wieg heeft gestaan van de Ne-

derlandse zeevaart naar Azië.
[1] Hij kopieerde geheime Por-
tugese zeekaarten en is voor-
al bekend om de publicatie van 
zijn boek ‘Itinerario, voyage ofte 
schipvaert, naer Oost ofte Por-
tugaels Indien inhoudende een 
corte beschryvinghe der selver 
landen ende zee-custen’. De ge-
ografische, botanische, histori-
sche en etnische elementen uit 
zijn boeken zijn voornamelijk ge-
baseerd op eerdere Portugese 
geschriften. Jan Huygen van Lin-
schoten publiceerde naar aan-
leiding van zijn reizen meerde-
re werken, als eerste in 1595 het 
‘Reys-Gheschrift’ met informa-
tie over de bewoners en gewas-
sen van de Canarische en Kaap-
verdische Eilanden, evenals over 
die in Goa. In zijn ‘Itinerario’, uit 
1596, gaf hij informatie over de 
te volgen route naar onder an-
dere Java, China en Japan. Zijn 
boeken zouden enkele jaren la-
ter van pas komen bij de zeerei-
zen van de Engelse Oostindische 
Compagnie en de VOC.
In Amerika durft een hande-
laar voor een zelfde boek zelfs 
175.000 dollar te vragen. Een 
vraagprijs is beslist geen taxa-

Vondst tijdens 
taxatiedag Overveen

tiewaarde en schept alleen maar 
verwarring. Een veilingprijs voor 
een goed en compleet exem-
plaar bedraagt tussen de 20.000 
en 25.000 euro. Het boek van van 
Linschoten afgelopen zaterdag-
middag met de beschadigingen 
werd getaxeerd op een 10.000 
tot 15.000 euro als veilingprijs. 
Bij voldoende belangstelling kan 
dit exemplaar wel het dubbele 
opbrengen.  
De eigenaar van het boek wenst 
onbekend te blijven. Zelden 
komt Arie Molendijk zo iets te-
gen. Naast dit bijzondere boek 
kwamen er heel wat nog com-
plete oude statenbijbels voor de 
dag.

De titelpagina van het uiterst 
zeldzame werk.

Regio - Vind je het leuk om te 
schrijven en één keer per maand 
andere cursisten te ontmoeten? 
Dan is deze cursus wellicht iets 
voor je. De cursus bestaat uit 8 
opdrachten per jaar en 8 maan-
delijkse ontmoetingen op een 
donderdagmiddag.
Per keer wordt een opdracht ge-

geven die in de vorm van een 
verhaal of een gedicht kan wor-
den uitgewerkt. Na een ontmoe-
tingsmiddag dient het verhaal of 
gedicht opdracht per e-mail op-
gestuurd te worden waarna de 
cursist een leesrapport ontvangt.
Voor het seizoen, dat dit jaar op 
4 september start, zijn nog en-

kele plaatsen vrij. De cursus 
wordt gegeven door Nico van 
den Raad, schrijfdocent. Groeps-
grootte is maximaal 8 deelne-
mers. Cursusgeld bedraagt e100, 
-, bijdrage per groepsbijeen-
komst e6,-. Voor meer informatie 
bel of mail ons 023 -5575020 de-
blauwekom@planet.nl

Digitale schrijfcursus met 
ontmoetingsdagen bij De Blauwe Kom

Regio - Van 8 tot en met 13 sep-
tember organiseert de rechtbank 
Noord-Holland voor burgers 
stadswandelingen rond het the-
ma rechtspraak, onder andere in 
Haarlem. Dit gebeurt in samen-
werking met de historische ver-
eniging. Op de rechtbanklocatie 
Haarlem wonen de deelnemers 
aansluitend aan de stadswan-
deling een rechtszaak bij. Deel-
name is gratis. Er is een groeps-
grootte van maximaal 18 perso-
nen.

Haarlem
Dinsdag 9 september van 9.30 
tot ca. 10.30 uur, aansluitend bij-
wonen rechtszaak. Donderdag 

11 september van 9.30 tot ca. 
10.30 uur, aansluitend bijwonen 
rechtszaak. Aanmelden via het 
e-mailadres van Gilde Haarlem 
Noord-Holland: gildewandelin-
gen@gmail.com Meer informatie 
op: voorlichting.rb-nho@recht-
spraak.nl 
Op donderdag 11 september 
is de Dag van de Rechtspraak. 
De rechtbanken organiseren in 
de week daaromheen, de ‘Week 
van de Rechtspraak’, activiteiten 
voor het publiek, waaronder de-
ze gerechtswandelingen. Op za-
terdag 14 september, Open Mo-
numentendag, opent de locatie 
Jansstraat 81 (10.00-17.00 uur) in 
Haarlem de deuren.

Gratis gerechtswandelingen
in september dit jaar

Regio - Op maandag 1 septem-
ber, leert Ellen Woudenberg je 
hoe je een kernachtige en inspi-
rerende sollicitatiebrief schrijft die 
je aan een nieuwe baan helpt. De 
workshop vindt plaats in de Bibli-
otheek Haarlem Noord, Planten-
laan 170. Op woensdag 3 septem-
ber vindt een identieke workshop 
plaats in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk, Fie Carelsenplein 1; 

beiden zijn van 
9.30-11.30 uur. 
De toegangs-
prijs bedraagt  5 
euro, niet-leden 
betalen 7,50 eu-
ro. Aanmelden 
kan via de website of bij de ba-
lie van de Bibliotheek. Voor meer 
informatie: www.bibliotheekzuid- 
kennemerland.nl.

Workshop: Hoe schrijf je een 
Aantrekkelijke sollicitatiebrief?
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Film en lunch programma 
voor senioren
Donderdag 28 augustus wordt 
bij Casca een komische drama-
film gedraaid. Twee broers staan 
voor hun grootste uitdaging ooit. 
Ze moeten gezamenlijk een su-
bliem maal bereiden voor hun 
eregast én een groot aantal klan-
ten. In dit smakelijke culi-drama 
debuteert acteur Stanley Tucci 
als regisseur en scenarioschrij-
ver. Na de film wordt in de foy-
er van de Luifel een heerlijke ge-
zamenlijke lunch geserveerd. Het 
hele film & lunch-programma is 
van 10.30- ± 13.30 uur bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kosten inclusief lunch: 11 
EURO. Filmduur: 105 min. In ver-
band met de lunch graag voor-
af reserveren uiterlijk dinsdag 
26 augustus, dit kan telefonisch: 
(023) 548 38 28, kies 1, op werk-
dagen van 9-12 uur.

Themamaaltijd Eethuis de 
Luifel: WK-winnaar Duitsland
Na de zomersluiting Casca’s Eet-
huis weer van start gegaan op 
maandag 11 augustus. In Eethuis 
de Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede kunt u op maandag 
t/m donderdag een lekkere drie-
gangenmaaltijd eten, met iede-
re dag een wisselend menu. Zie 
hiervoor de website casca.nl of 
haal het weekmenu op in de Lui-
fel. U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert. Of u kunt om 17.45 uur 
aanschuiven aan onze stamtafel, 
speciaal voor mensen die alleen 
komen maar wel samen willen 
eten. Op donderdag 21 augus-
tus is er een extra themamaaltijd: 
WK-winnaar Duitsland.
Het eethuis serveert dan: Gu-
lashsuppe aus Oberhausen - 
Spinatauflauf Chibulski(spinazie 
uit de oven, Bratkartoffeln, Ge-
füllte Rinderrouladen, Gemisch-
ter salat -Rote Grütze(bessen) 
mit Vanilliensoss. Reserveren 
kan via telefoon (023) 548 38 28, 
kies 1.

40 standhouders in de Bibliotheek

Kies je cursus op de 
gratis Cursusmarkt
Regio - Op zoek naar een boei-
ende cursus voor het nieuwe sei-
zoen? Op zaterdag 23 augustus 
organiseert de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland een Cursus-
markt. Laat je informeren door 
veertig aanbieders van cursus-
sen, workshops en opleidingen. 
Van 11.00 tot 16.00 uur is ieder-
een welkom in de Doelenzaal en 
op het binnenplein van de Bibli-
otheek Haarlem Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. Profi-

teer ook van eenmalige aanbie-
dingen! Van loopbaanontwikke-
ling tot lifestyle, van muziek tot 
mindfulness. Wil je creatief aan 
de slag, een taal leren of gaan 
sporten? Meer weten over kunst 
of opvoeden? Er is altijd een cur-
sus te vinden die bij jou past.
Kijk voor een overzicht van alle 
standhouders en hun eenmali-
ge aanbiedingen op onze web-
site www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Heemstede - Prachtig zijn ze, de 
kleurige zomergasten die we op 
een zonnige dag rond zien flad-
deren. Maar hoe heten ze en hoe 
leven ze? Dat komen we aan de 
weet op zondag 17 augustus van 
11.00-12.30 uur op buitenplaats 
Leyduin. Deelnemers aan deze 
activiteit krijgen een mooie zoek-
kaart. Daarmee wordt het een 
stuk gemakkelijker te ontdekken 
welke vlinders we zien. Een Ata-

lanta, een Kleine vos? Ook kin-
deren vinden het prachtig uit te 
zoeken wat er rondvliegt. Naast 
vlinders wordt ook naar libel-
len gekeken. Gelukkig gaat het 
daar tegenwoordig goed mee en 
de kans om ze tegen te komen 
op Leyduin is groot. Zin om mee 
te gaan? Aanmelden is nood-
zakelijk en kan via www.gaatu-
mee.nl  Bel voor meer informatie: 
088-0064455 (tijdens kantoor-

Wat fladdert daar door de zomer?
Op zoek naar vlinders 
en libellen rond Leyduin

Parochiefeest 
in OLVH 
Heemstede - Op zondag 
17 augustus is er een paro-
chiefeest in de kerk O.L.V. 
Hemelvaart aan het Valken-
burgerplein. Iedereen is uit-
genodigd en welkom. Om 
10.30 uur start het feest met 
een viering. Aansluitend is er 
koffie/thee met taart; ieder 
is gevraagd om iets mee te 
nemen. De dag wordt afge-
sloten met een door de pa-
rochie aangeboden borrel in 
de pastorietuin. Meer infor-
matie op: www.parochies-
klaverblad.nl

Heemstede – Kruisspinnen... 
ze zijn er al! Spinnen. De mees-
te mensen houden ze het liefst 
op afstand en sterker nog, trek-
ken een beetje wit weg van zo’n 
diertje. Het is echter de moeite 
waard om een spin (oké van een 
kleine afstand dan) nader te be-
kijken. De webspin is een nuttig 
beestje en een kunstenaar, kijk 

eens goed naar het web dat hij 
maakt. Meestal huizen de kruis-
spinnen aan het einde van de zo-
mer in de tuin. Dit jaar lijkt het 
wel vroeger dan anders te zijn. 
Niet bang zijn of wit wegtrek-
ken, maar even een moment de 
schoonheid van het diertje be-
kijken.
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Zomerfoto
Heemstede - Leeg, leger, 
leegst: dat zou je kunnen zeggen 
als je Heemstede in vakantietijd 
aanschouwt.

’s Avonds donkere huizen, par-
keerplaatsen genoeg in de an-
ders zo drukke straten. In de 
winkels minder lange rijen voor 
de kassa’s, al zouden de winke-
liers dat liever anders zien. Niet 
getreurd middenstand, als ieder-
een weer terug is van een wel-
verdiende vakantie moet er toch 
weer worden ingekocht en de 
voorraden worden aangevuld. 
De inwoners die er nog wel zijn, 
stralen vrolijkheid uit. Dat zal aan 
het weer liggen of aan de voor-
pret van de vakantie die men 
nog tegoed heeft. Of is het dat 
nagenieten van de heerlijke tijd 
die in een ander land of ergens 
in Nederland is doorgebracht? 
De werkende mens heeft opeens 
meer aandacht voor het gezin of 
sportieve ambities worden waar-
gemaakt. Wat deden zij die niet 
in de gelegenheid waren om 
Heemstede te verlaten? Mas-
saal trokken zij naar het strand 
of en vooral, dat viel op, bevolk-
ten zij de terrassen in Heemste-
de. Drempels uit het verleden 
zijn door de gemeente weggeno-

men waardoor de mogelijkheid 
om een terras te openen zijn ver-
ruimd. Daar is dan ook flink ge-
bruik van gemaakt door de loka-
le middenstand. Het is dan ook 
vanaf het eerste streepje zon tot 
later in de avond goed toeven op 
de terrassen. Vooral de Binnen-
weg heeft hierdoor een heel ge-
moedelijke uitstraling gekregen. 
Heerlijk even ontspannen met 
vrienden of familie bij een kop 
koffie, een ijsje of iets sterkers. 
Helaas vindt Heemstede Live 
op het Wilhelminaplein dit jaar 
geen doorgang. Jammer, want 
dat was een initiatief dat vele in-
woners op de been bracht. Met 
een drankje in de hand luiste-
rend naar de livemuziek, gaf dat 
toch iets speciaals. Ter afsluiting 
van de vakantieperiode kon men 
nog eenmaal lekker losgaan al-
vorens de dagelijkse beslomme-
ringen weer de overhand namen.
Ik hoop dat u genoten heeft van 
deze zomer en u met een hoofd 
vol goede voornemens weer vei-
lig thuis bent gekomen. De tijd 
vliegt voorbij. Voor je het weet is 
het weer zomer en maakt Heem-
stede zich opnieuw op om een 
tijdje ‘leeg’ te zijn. 

Eric van Westerloo.

Goed toeven op 
Heemsteedse terrassen

Start nieuwe groepen Family Fit
Regio - Na de zomervakan-
tie starten in Haarlemmermeer, 
Heemstede en Zandvoort nieuwe 
groepen Family Fit. Ben je tussen 
de 12 en 18 jaar en heb je licht 
tot ernstig overgewicht? Leer in 
9 maanden een gezonde, spor-
tieve leefstijl aan en dring jouw 
overgewicht terug. Dit alles kan 
dankzij subsidie vanuit de Spor-
timpuls (ZonMW) voor geen 
270 euro per maand, maar voor 
slechts 30 euro. Family Fit! start 
met een kennismakingsgesprek. 
Samen met professionals van de 
Opvoedpoli en Voedingsadvies-
bureau de Winter ga je in ge-
sprek over jouw huidige situatie 
en over jouw persoonlijke doel 
met betrekking tot een gezonde 
en sportieve leefstijl. Na het ken-
nismakingsgesprek gaat het pro-
gramma verder in vier verschil-
lende onderdelen: weerbaar-
heidstraining, voeding en ge-
drag, fitness en groepsfitness en 
sportoriëntatielessen. Het onder-

deel Mentale Weerbaarheid is 
ontwikkeld door sport- en pres-
tatiepsycholoog drs. Jan Sleij-
fer (1969). Jan begeleid sporters 
die zich mentaal voorbereiden 
op de Olympische Spelen, traint 
de mentale kracht van politie-
agenten en doceert krijgskunst 
aan de hogeschool van Amster-
dam. Wetenschappelijk onder-
zoek toont aan dat kinderen na 
afloop hun concentratievermo-
gen significant verbeteren, meer 
zelfvertrouwen hebben, contro-
le hebben over emoties en zelf-
controle hebben en dat ze zich 
minder zorgen maken over ei-
gen prestaties. Voedingsadvies-
bureau de Winter en de Opvoed-
poli organiseren binnen Family 
Fit de bijeenkomsten over voe-
ding en gedrag. Deze bijeenkom-
sten zijn er met name voor jou, 
maar ook je ouders/verzorgers 
kunnen zo nu en dan uitgeno-
digd worden. Op een leuke ma-
nier leer je van alles over gezon-
de voeding en hoe lekker dit kan 
zijn. Na de mentale weerbaar-
heidstrainingen volgt een geva-
rieerd en uitdagend fitnesspro-
gramma. Voor Haarlemmermeer 
worden deze lessen georgani-
seerd bij Dynamic Family Sport 
in Hoofddorp en voor Heemstede 
en Zandvoort bij FM Health Club 
in Heemstede. Na afloop van de 
fitnesslessen ben jij er klaar voor 
om nog veel meer sporten uit te 
proberen. Samen met de andere 
deelnemers maak je kennis met 
verschillende sporten die gege-
ven worden door een professio-
nele trainer van een sportvereni-
ging bij jou in de buurt. Meer in-
formatie bij Joyce Möhringer van 
Sportservice Haarlemmermeer. 
Stuur een e-mail naar info@fa-
milyfit.nu.

uren). Kosten 7 euro, kinderen 
tot 12 jaar 3 euro. Beschermers 
4 euro, hun kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis mee. Vertrekpunt: 
Volg de Leidsevaartweg en neem 
de afslag over het spoor. Verza-
melen op het parkeerterrein van 
Leyduin aan de Manpadslaan 1, 
2114 BJ Vogelenzang.

Foto: Een kleine vos. 
Fotograaf Wil Doorn-Meijne.

Zomercolumn





 
10   de Heemsteder  •  13 augustus 2014

Regio - Voor het tweede jaar op 
rij werken de Kennemer Duin-
campings samen met De Cul-
tuurschool. Deze succesvolle 
samenwerking is ontstaan toen 
de Kennemer Duincampings op 
zoek was naar een partij die op 
camping Geversduin met kin-
deren en natuur goede ´knut-
sels´ kon maken. Dit jaar is de 
samenwerking uitgebreid naar 
alledrie de campings. De Ken-
nemer Duincampings zijn drie 
campings aan de Noord-Hol-
landse kust, met ieder een ei-
gen visie. Van nostalgie en vrij-
heid op camping Bakkum, tot 

natuur en avontuur op camping 
Geversduin, tot inspannend ont-
spannen met de elementen op 
camping de Lakens. Met diver-
se kampeerplaatsen en unie-
ke logiesaccommodaties, zo-
als Strandhuisjes, Retrotrailers 
en Groentehuisjes, zijn de cam-
pings een innovatief en onder-
scheidend bedrijf in de recrea-
tiebranche. 
De Cultuurschool ontwikkelt 
projecten en activiteiten op 
maat voor scholen en instellin-
gen die buitenschoolse activi-
teiten organiseren. De Cultuur-
school gelooft dat hun benade-
ring van beeldende vorming een 
welkome verbetering is van het 
aanbod. De kinderen leren cre-
atief te denken. Door het wer-
ken met materialen uit de na-
tuur zoals planten en bloemen 
en de professionele begeleiding 
van diverse kunstenaars kwa-
men de kinderen vorig jaar al 
met bijzondere ´knutsels’ thuis. 
Zes weken lang, elke week een 
ander thema, elke week een an-
dere kunstenaar. De activiteiten 

zijn zeer uiteenlopend: van mas-
kers maken tot monsterbos, van 
levensgroot Vikingvlot bouwen 
tot tandpasta maken, van een ei-
gen T-shirt maken tot een stop-
motionfilm, van zelf energie op-
wekken tot een camera obscu-
ra maken. Van 11 tot en met 15 
augustus is de laatste week dat 
De Cultuurschool dit jaar op de 
campings actief is. De intentie is 
er om volgend jaar weer samen 
aan de slag te gaan.

Samenwerking tussen Kennemer 
Duincampings en De Cultuurschool

Heemstede - The Vintage Sto-
re heeft nieuwe samenwerkings-
overeenkomsten gesloten met 2 
grote retailerbedrijven en een in-
ternetbedrijf. 
Van deze bedrijven krijgt The 
Vintage Store te recyclen goe-
deren, die binnenkort binnen-
komen. 
Met de aanvulling van deze goe-
deren wordt het toch al uitge-
breide assortiment van The Vin-
tage Store nog aantrekkelijker. 
Van elektronica tot aardewerk, 
van boeken tot meubels en van 
glas tot decoratie.
The Vintage Store verwacht dat 
er vele extra bezoekers naar de 

winkel gaan komen door deze 
kwaliteitsrecyclegoederen tegen 
zeer lage prijzen aan te bieden.
Als u op zoek bent naar tuinmeu-
belen, loop dan eerst eens bin-
nen bij de The Vintage Store. Nu 
het seizoen ten einde loopt, biedt 
The Vintage Store een groot aan-
tal tuinmeubelen, zoals parasols, 
loungebanken/sets, ligbedden 
bijzettafels, tuintafels of bloem-
bakken tegen zeer lage prij-
zen aan, zelfs van het exclusieve 
tuinmeubelen merk Outrage Fur-
niture (zie foto). The Vintage Sto-
re, Cruquiusweg 37A, Heemste-
de, tel. 023 -76 00 477. Website: 
www.thevintagestore.eu.

Recyclegoederen van 
retailers bij The Vintage Store

Heemstede - Op zaterdag 16 
augustus staan er weer toer-
nooien op het programma bij 
RCH als opening van het nieu-
we seizoen. Allereerst komen de 
F1 en E1 van RCH in actie op de 
derde editie van de Johan Nees-
kens Cup. De tegenstanders zijn 
deze keer Velsen (bekerhou-
der), Hoofddorp en het Alkmaar-
se AFC’34, die met hun twee 
teams gaan proberen de wissel-
cup te veroveren. De F1-teams 
zullen vanaf 10 uur gaan aantre-
den op het kunstgras, waarbij uit 
deze twee wedstrijden de finalis-
ten bekend worden. Bij de E zal 
dat drie kwartier later beginnen.
De club, waarvan de twee teams 
het meeste aantal punten bij el-
kaar hebben gesprokkeld, mag 
zich winnaar van deze derde edi-
tie noemen. 
Daarnaast is RCH druk doen-
de het historische Zilveren Mo-
lentoernooi in ere te herstellen.
Sinds 1932 was dit een jaarlijks 

terugkerend toernooi bij RCH 
met als wisseltrofee de Zilveren 
Molen. Tot in de jaren 90 is dit 
toernooi ieder jaar gehouden en 
heeft het zelfs zijn 60ste editie in 
1992 mogen meemaken. Sinds 
de stop van het Zilveren Molen-
toernooi ligt de trofee in de kluis.
RCH wil dit toernooi graag weer 
jaarlijks op de agenda zetten en 
komende zaterdag is dan ook de 
aftrap. Tweedeklasser Buiksloot 
en het tweede elftal van Zon-
dagkampioen AFC komen in een 
drieluik spelen met onze RCH 
zondag 1. Vanaf 4 uur speelt 
RCH een helft tegen een van de 
tegenstanders, daarna wisse-
len de ploegen elkaar af om zo 
na 3x 45 minuten een winnaar te 
hebben. De prijsuitreiking is om 
19.00 uur.
Aansluitend de wedstrijd speelt 
RCH 1 tegen Olympia Haarlem 
zondag 1 om de HD-cup. Meer 
informatie op www.rch-voetbal.
nl.

Openingstoernooien bij RCH

Regio - Van zondag 6 juli t/m za-
terdag 12 juli is in de bossen van 
Tilburg een kampweek gehou-
den voor kinderen van 8 t/m 13 
jaar. Dit tentenkamp is georga-
niseerd door 14 vrijwilligers van 
Jong Nederland Bennebroek met 
dit jaar wederom een record aan-
tal van 46 jeugdige deelnemers.

Het thema was: Op Wereldreis
Deze kampweek zijn we de we-
reld overgetrokken met twee 
toeristen. We hebben een be-
zoek gebracht aan: Hawaii, Ita-
lië, China, België, de Noordpool, 
Mexico, Nederland en Amerika. 
Samen met de toeristen hebben 
we zoveel mogelijk souvenirs 
verzameld.
 
Activiteiten 
Zondagmiddag zijn vlaggen ge-
schilderd en een landenkwar-

tetspel gespeeld. ’s Avonds een 
kampvuur met veel leuke spel-
len. Maandag is een survival-
tocht gelopen. Een vennetje is 
met een bootje overgestoken. En 
er is geklommen over een touw-
brug en gebalanceerd op een 
slack-line. Daarna kon een duik 
worden genomen in het zwem-
bad. Dinsdag is op de fiets een 
bezoek gebracht aan de stad Til-
burg. ’s Avonds is de grote tent 
omgebouwd tot Chinees Restau-
rant met mooie tafelkleden en 
Chinese lampions. Door 2 Chi-
nese gastvrouwen is de bestel-
ling van de kinderen opgeno-
men. Daarna is de bestelling in 
Chinese afhaalbakjes opgediend 
en kon de maaltijd met stokjes 
worden gegeten. Woensdag wa-
ren de weergoden ons minder 
gestemd. Door het regenachtige 
weer kon de fotofietstocht naar 

INGEZONDEN

Geslaagde kampweek 
Jeugdvereniging Jong Nederland

het recreatiegebied het Blau-
we Meer niet worden gereden 
en kon geen verkoeling worden 
gezocht in het koude water. Het 
was namelijk al koud en nat ge-
noeg op het kampterrein. Daar-
om een alternatief programma: 
Het moordspel. De kinderen kre-
gen de opdracht te raden wie de 
Amerikaan had vermoord: De In-
diaan, de dronken Fransman, de 
Mexicaan, de Chinees of de 2 
hawaiiaanse meisjes. Uiteindelijk 
is de moordenaar ontmaskerd. ’s 
Middags een Landenspel-Quiz 
en een duik in het nabijgelegen 
overdekte zwembad. Omdat het 
WK Voetbal nog in volle gang 
was, ’s avonds voor de liefheb-
bers op een groot scherm Ne-
derland – Argentinië en voor de-
gene die liever bij het kampvuur 
zaten: appels poffen. Donderdag 
is een sportieve dag geworden. 
De kinderen van 10-13 jaar heb-
ben kanogevaren in Breda, een 
mooie tocht van circa 10 km. Om 
daar te komen is gefietst naar 
het station, hebben we met 36 
kinderen de trein genomen en 
een mooie speurtocht gelopen 
langs o.a. het kasteel van Breda.
De jongere kinderen hebben de-
ze dag een bezoek gebracht aan 
een speeltuin en hebben brood 
gebakken bij het kampvuur. ’s 
Avonds is gezamenlijk Mexi-
caans gegeten. Vrijdag hebben 
veel activiteiten waaronder Bos-
boerengolf plaatsgevonden op 
en rond het zonnige kampter-
rein. De week is afgesloten met 
een barbecue. Op zaterdag was 
het geslaagde kamp helaas ten 
einde en werd het tentenkamp 
afgebroken. Meer informatie & 
foto’s: www.jnbb.nl, info@jnbb.
nl, tel. 06-12663069.
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Heemstede - De Twins zijn al 
sinds jaar en dag geduchte te-
genstanders van de Racing; vo-
rig seizoen eindigden zelfs alle 
(8) wedstrijden in Oosterhouts 
voordeel. Omdat DSS de pun-
ten moest delen met Orioles, 
zou een dubbele overwinning de 
Twins op de 1e plaats hebben 
gebracht. Maar het jonge team 
van RCH, dat een matige sei-
zoenstart kende, doet het in de 
2e competitiehelft steeds beter 
en de puntendeling dit weekend 
kwam dan ook niet als een vol-
slagen verrassing.
De uitslag van zaterdag (7-2 
voor de Twins) lijkt er op te dui-
den dat RCH er niet aan te pas 
kwam, maar het scoreboek leert 
anders. Direct al in de 1e in-
ning sloeg Jessey de Jong zich 
naar het 3e honk en was een 
OSv8 van Mark Smit goed voor 
de openingsrun. Ook na de Oos-
terhoutse gelijkmaker in de 2e 
slagbeurt bleef RCH druk zetten 
en scoorde Tommy Vader de 1-2 

na een honkslag, een OSS van 
Andy Raaff, een nieuwe hit van 
Jessey de Jong en een groun-
der van Mark Smit. In de gelijk-
makende helft van de 3e inning 
had RCH ’s starter Marcel Tim-
mer slechts 8 worpen nodig voor 
3 vlotte nullen en niets wees er 
op dat het in de 4e omloop fout 
zou gaan. Daarin opende Twins, 
tot dan slechts goed voor 1 hit, 
met 4 honkslagen, 1 x 4 wijd en 
een OSv8, waarna bij een stand 
van 4-2, 2 honken bezet en 1 uit 
Hylke van Viersen naar de heu-
vel geroepen werd. Na nog 2 
honkslagen en 3 nieuwe runs 
stond het 7-2 en leek het geloof 
er bij de Heemsteedse slagploeg 
uit te zijn. Twins’ pitcher Daniel 
Schmidt kwam in de resterende 
5 innings niet meer in de proble-
men, maar datzelfde gold voor 
Hylke van Viersen, die met 2-0-
4-2 in 4 2/3e inning met aan-
vaardbare cijfers naar huis kon.
De return, zondag in Heemstede, 
werd een van de beste en span-

Honkbal
Knappe puntendeling van 
rch-Pinguins tegen Twins

nendste wedstrijden van dit sei-
zoen. En weer was het Jessey de 
Jong, die het bal opende na een 
basehit, een doorgeschoten bal 
en een klap van Ferd van Steke-
lenburg, die na langdurige dis-
cussies als honkslag de boeken 
in gaat. In de 2e inning werd het 
1-1, toen Robin van Eis 3 vrije 
lopen en een honkslag moest 
toestaan. Was het een dag eer-
der de 4e inning, die de nekslag 
werd voor RCH, deze keer wer-
den de rollen omgedraaid. Eerst 
zorgde Ferd van Stekelenburg 
voor de 2-1 na 4 wijd, een OSS 
van Lex Leijenaar, een doorge-
schoten bal en een fout 2-5. Ver-
volgens kwamen Victor Draij-
er met een velderskeus en Ra-
oel Kortstam met een basehit 
op de honken en was het Mick 
van Vliet die zijn ploeggenoten 
met een honkslag binnen bracht: 
4-1. Daarna werd het nagelbij-
ten voor de Heemsteedse aan-
hang. In de 5e inning slonk de 
voorsprong tot 4-2 en een slag-
beurt later tot 4-3. Robin van Eis 
deed de heuvel over aan Dion 
Steyl, die in de 3 resterende in-
nings niemand verder liet komen 
dan het 2e honk. A.s. weekend 
strijden RCH en Storks om de 4e 
plaats, zaterdag in Heemstede, 
zondag in Den Haag.

Heemstede - Nadat Merel van 
der Marel in Heiloo op 1 augus-
tus de op een na beste tijd al-
lertijden had gelopen op de 
1000 meter (2.51,49 min) bij de 
MJC, stond vrijdag 8 augus-
tus in Utrecht de 1500m op het 
programma. Slechts 1 keer eer-
der liep Merel dit seizoen op de-
ze moeilijk in te delen afstand. 
De vraag was dan ook hoeveel 
sneller het kon gaan ten opzich-
te van haar oude persoonlijk re-
cord 4.35 min. (daterende van 
het NK indoor 2014 / 3e plaats 
junioren B). Dat de atlete dit sei-
zoen goed in vorm is, bleek al 
eerder tijdens de wedstrijd in 
Leiden (‘Gouden Spike’, 14 juni 
2014 / 800m: 2.11,55 min. waar-
mee ze nog steeds de Neder-
landse ranglijst aanvoert MJC). 
Al direct vanaf de start werd in 
Utrecht (in het overvolle complex 
Maarschalkerweerd) op de 1500 
meter tempo gemaakt. (Mas-
ter M35) Michel Hagerman en 
(master M60) Martien van der 
Hoorn (av de Spartaan) met daar 
vlak achter Merel (14 jaar) impo-
neerden met soepel lopen. Met 
supersnelle doorkomsten, (split 
300m; 49,5 sec. 700m; 2.03min.) 
werd er op indrukwekkende wij-
ze een trein gevormd die naar de 
finish denderde. Merel kon tus-
sen dit mannelijke geweld nog 
steeds aanhaken en slaagde er 
steeds weer in om de aanslui-
ting te vinden met de oudere at-

leten. Nadat Michel, met achil-
lespees problemen, in de laat-
ste bocht onfortuinlijk moest uit-
stappen, knalden Martien met in 
zijn kielzog Merel op hoge snel-
heid richting de finish. De elek-
tronische tijd waarneming bleef 
voor Merel steken op 4.29, 79 
min. Goed voor de beste pres-
tatie uit de van de Nederland-
se atletiek geschiedenis (MJC). 
Martien verbeterde met zijn tijd 
van 4.28, 95 min. het oude Eu-
ropees Record (klasse M60). Op 
22 augustus wil Merel tijdens de 
‘Flame Games – Olympisch sta-
dion A`dam’  in een internati-
onaal deelnemersveld, probe-
ren onder de 2.10 min. te lopen 
(800).

Merel van der Marel loopt 
snelste 1500 meter tijd

Heemstede - Na een succes-
volle start van de longboard cli-
nics afgelopen april is Tuday 
Sports Heemstede, Funsports & 

Ski inmiddels aan de 2e helft cli-
nics van het seizoen begonnen. 
Deze clinics en losse lessen zul-
len doorgaan zolang het weer 

het toelaat (medio tot eind okto-
ber). Longboarden is inmiddels 
uitgegroeid tot een van de snelst 
groeiende trendsporten. Het is 

‘Echte waaghalzen dalen van het ‘Kopje Bloemendaal’ af’

Tuday Sports start tweede helft
van het longboardseizoen

een zeer leuke en sportieve be-
zigheid voor jong en oud. Long-
boarden lijkt erg op snowboar-
den en golfsurfen en is veiliger 
en comfortabeler dan skateboar-
den. Longboarden doe je recrea-
tief in het park, langs de boule-
vard maar ook in de stad. Echte 
waaghalzen dalen op het board 
af van het Kopje van Bloemen-
daal of Spotters Hill in Hoofd-
dorp.
Tuday Sports organiseert long-
board clinics voor beginners en 
gevorderden al vanaf 6 jaar. Als 
je de basis goed kent, kan ie-
dereen opstappen maar ook ge-
vorderden kunnen leren dancen, 
carven en sliden. De drempel 
is laag dus je kunt je al opge-
ven voor een losse (proef)les. 
Er wordt lesgegeven op vaste 
dagen en tijden maar Tuday is 

ook flexibel de dag en tijd even 
niet uit komen. Komende weken 
staan weer enkele clinics voor 
beginners op het programma, 3 
lessen voor 45 euro. Ook prive-
les of priduo (2 leerlingen, 1 in-
structeur) is mogelijk. Naast de 
clinics kunt u het longboarden 
ook als kinderpartijtje laten ver-
zorgen. Wat theoretische uitleg, 
1,5 uur longboardles, limonade 
en een snoepje voor groepen tot 
8 kinderen.
Meer informatie over de clinics 
vindt u op de website www.tu-
daysports.nl. Ook voor long-
board verhuur, verkoop, service 
en onderdelen kunt u bij Tuday 
Sports Heemstede terecht.

Tuday Sports Funsports & Ski, 
Nijverheidsweg 17, 2102 LJ 
Heemstede www.tudaysports.nl

Regio - Dinsdag 19 augus-
tus gaat Toerclub Vogelen-
zang weer fietsen. Het wordt 
een mooie recreatieve tocht 
van 35 km, met een pau-
zestop, in de richting van 
Kraansvlak. Verzamelen is om 
12.45 uur bij Camping Voge-
lenzang, Tweede Doodweg 

17 te Vogelenzang. De groep 
fiets om 13.00 uur weg. Deel-
name kost 1,50 euro per per-
soon. Meer weten? Infor-
matie via Joke van Beek, se-
cretaris Toerclub Vogelen-
zang, tel. 0252-52 11 81 en via  
www.fietsenindebollenstreek.
nl

Toerclub Vogelenzang gaat 
fietsen richting Kraansvlak

Heemstede - Bridgeclub IMP 
te Heemstede heeft in het nieuw 
seizoen weer plaats voor nieu-
we leden.
Op de maandagavond organi-
seert IMP haar wekelijkse club-
avond in de kantine van voetbal-
club HBC aan de Cruquiusweg 
te Heemstede. Bij de velden is 
ruime gelegenheid tot parkeren.
De kantine van HBC heeft een 

grondige renovatie en uitbrei-
ding ondergaan waardoor er 
weer plaats is voor nieuwe leden. 
Op de club wordt gespeeld in 
3 lijnen en in het nieuwe sei-
zoen 2014-2015 zal een apar-
te lijn starten voor beginnende 
bridgers. Zij kunnen onder be-
geleiding van ervaren bridgers 
een soepele start maken van de 
bridgecursus naar de competi-

Nieuwe leden welkom 
bij Bridgeclub IMP

tielijnen. Uiteraard zijn ook erva-
ren bridgers van harte welkom.
Bent u geïnteresseerd  in het 
spelen op een vaste avond meld 
u dan aan bij Bridgeclub IMP. U 
kunt in de komende periode op 
de maandag vanaf 19.30 uur vrij-
blijvend komen proefspelen. U 
bent dan goed in staat om de 
aparte sfeer op de bridgeavon-
den te ervaren.
Wilt u zich aanmelden als lid of 
een avond proefspelen, meld u 
dan aan bij Loes Jedema tele-
foon: 023-5331932. Bezoek voor 
meer informatie ook de site op 
www.bridgeclub-imp.nl
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Wo. 13 t/m 
zo. 31 augustus
‘Im Memoriam tentoonstel-
ling’ van Piet Kloes in exposi-
tieruimte van de Waag, Spaar-
ne 30 Haarlem. Kenmerkende 
stijl: krachtige en natuurge-
trouwe weergave van zijn om-
geving, dynamische wolken-
partijen en kleurrijke bloem-
stillevens. Spaarne 30. www.
kzod.nl

Zo. 17 augustus
Vlinder- en libellenexcursie 
van 11 tot 12.30u. Op buiten-
plaats Leyduin, Vogelenzang. 
Manpadslaan 1. Aanmelden 
noodzakelijk via www.gaatu-
mee.nl  Info: 088-0064455 (tij-
dens kantooruren) Kosten 
7 euro kinderen tot 12 jaar 
3 euro. Beschermers 4 euro, 
hun kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis mee.

Di. 19 augustus
Toerclub Vogelenzang toert 
naar Kraansvlak, verzamelen 
om 12.45u bij Camping Voge-
lenzang, Tweede Doodweg 17 
Vogelenzang. Start: 13u. Deel-
name � 1,50, info: secretaris 
Toerclub Vogelenzang, tel. 
0252-52 11 81 en via www.
fi etsenindebollenstreek.nl

Za. 23 augustus
Cursusmarkt Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland, Doelen-
zaal en binnenplein, Gasthuis-
straat 32 Haarlem. Van 11.00-
16.00 uur. Gratis te bezoeken.

Zo. 24 augustus
Huisdierencentrum Haarlem 
organiseert Huisdieren In-
formatiemarkt, tussen 11.00-
16.00 uur. Lezingen, kinder-
activiteiten etc. Van Oosten 
de Bruijnstraat 64, Haarlem. 
Www.huisdierencentrumhaar-
lem.nl

T/m za. 30 augustus
Expositie div kunstenaars 
bij Het Kunstbedrijf, Raad-
huisstr. 56a, Heemstede. 
O.a Christa Hoek - schilderij-
en van strand en lucht (Wad-
deneilanden) en Jur Fortuin 
- objecten en beelden. Open 
wo t/m za 13.00-17.30 uur. 
En op afspraak. T. 023-
5474499 - M 06-57195700.

T/m di. 2 september
Expositie werk Marijke van 
Lammeren-Dogterom in 
voormalig gemeentehuis 
Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5. Vrij toegang, 8.30-
12.30 uur. Wo: 13.30-16.30 
uur. Stillevens en dieren.

T/m wo. 17 september 
Tentoonstelling ‘Arctic’ in 
bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1. De schoonheid 
van verschillende landschap-
pen in o.a Spitsbergen, 
IJsland, Canada en Japan. 
Gratis te bezoeken. 
www.andregilden.nl en 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

T/m zo. 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

T/m do. 16 oktober
Expositie werk Winnie van 
Soest bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaave-
gebouw, terrein KG locatie 
Zuid, Haarlem.
3e verdieping. Bomen, bossen 
met veel kleur. Open ma-di-
do avond van 20.15-21.00 uur. 
Of in de ochtend, dan tussen 
di en vr 11.15-12.00 uur.

AgendA

Regio - Het creatief Centrum Ben-
nebroek heeft ook dit jaar weer 
een veelzijdig aanbod van cursus-
sen. Voor het seizoen 2014/2015 
is een nieuw programmaboekje 
uitgekomen.  Naast de ‘gangba-
re’ cursussen  zoals: tekenen en 
schilderen,  aquarelleren, fi gura-
tief boetseren, keramiek handvor-
men, kinderatelier zijn er  3 nieu-
we cursussen.  Tevens wordt op 
maandagmiddag een ‘Open Ate-
lier’ gehouden. Het volledige cur-
susaanbod kunt u ook  inzien op 

de website www.creatiefcentrum.
nl. De nieuwe cursussen zijn: 
1.  ‘Vrij werken met textiel‘ bege-

leid door Dominica Dogge op 
woensdagavond van 19.45-
22.15 uur.

2.  ‘Mozaïek Anders’ door Renske 
Hoekstra  op dinsdagochtend 
van 09.30-12.00 uur, 1x per 14 
dgn.

3.  ‘Basiscursus Tekenen’ door 
Jacqueline Emmens op woens-
dagmiddag van 13.00-15.30 
uur.

Wilt u uw vrije tijd creatief besteden?
Aanbod cursussen Creatief 
Centrum Bennebroek

Het doel van de stichting Kom In 
Mijn Tuin is om mensen te ver-
binden met elkaar, de natuur en 
met gezond en lekker voedsel uit 
eigen tuin. 
Een mooie doelstelling, zeker. 
Hoe ziet de werkelijkheid er uit? 
Dat kun je natuurlijk alleen in de 
praktijk toetsen. Op weg dus, te-
gen 19.00 uur op woensdag-
avond, naar de tuinen in park 
Groenendaal aan de Herenweg. 
Ingang tegenover de gedenk-
naald. Veel van de kinderen zijn 
nog maar kortgeleden thuisge-
komen van hun vakantie. Ze kij-
ken er naar uit om naar hun ei-

gen tuin te gaan. Kijken hoe de 
tuin erbij ligt. Ze zijn niet alleen 
gekomen, de kinderen. Som-
migen wel natuurlijk, maar de 
meesten niet. Vaders, moeders, 
opa’s en oma’s zijn meegeko-
men. Maar ook ooms en tantes, 
neefjes en nichtjes. Die vaders 
en moeders, opa’s en oma’s ko-
men niet alleen om te kijken. Be-
langstelling voor de passie van 
je (klein)kind is prima natuur-
lijk. Maar... ze komen ook om te 
werken. Neem nou een groot-
moeder, 81 jaar oud. Al vaak 
gezien op de tuin, samen met 
haar kleindochter. Haar dochter 

Verbinden

STICHTING KOM IN MIJN TUIN

en kleindochter wel. Grootmoe-
der is de vaste invalkracht voor 
haar dochter. Vandaag zijn me-
vrouws dochter en kleindoch-
ter op vakantie. En oma? Die 
komt vandaag schoffelen. On-
kruid kun je per slot van reke-
ning niet zijn gang laten gaan. 
En dan de jongen, hij heeft indi-
vidueel een tuintje, die zijn vader 
en moeder vanavond mee heeft 
genomen. Ook zij zijn pas terug 
van vakantie. Opa heeft afgelo-
pen weken voor de tuin van zijn 
kleinzoon gezorgd. “Opa heeft zo 
goed voor mijn tuin gezorgd dat 
ik helemaal niets hoef te doen.” 
Het klopt, de groenten staan 
er werkelijk prachtig bij. En de 
bloemen? Die zijn zo mooi, dat 
het kereltje spontaan een prach-
tig boeketje plukt en dat aan zijn 
ontroerde moeder geeft. Tot slot 
de moeder en dochter die sa-
men een generatietuin bestieren. 
Oma is vanavond ook meegeko-
men. Drie dames die van wanten 
weten; oogsten, oogsten, oogs-
ten. Wat een drukte. En dan, met 
overvolle tassen naar huis. Hier 
wacht ook weer veel werk, want 
al die groenten moeten verwerkt 
worden. Mensen met elkaar ver-
binden, de natuur en met ge-
zond en lekker voedsel uit eigen 
tuin. En of dat lukt! Op de websi-
te www.kominmijntuin.com is in-
formatie over de tuinen beschik-
baar.

Theo Duijs

Bent u nieuwsgierig geworden, 
kijk dan op de website voor meer 
informatie over de docent en de 
inhoud van de cursus. De start 
van het nieuwe seizoen is op 8 
september. U kunt zich aanmel-
den via een formulier dat u kunt 
downloaden  op de website of bij 
de cursusadministratie, telefoon: 
06-46575907.

Open dag
Op zaterdag 23 augustus, van 
11.00-16.00 uur, wordt een 
‘Open Dag’ gehouden in de ‘Ou-
de Meelfabriek’, Glipperweg 94, 
Heemstede. Tijdens deze dag 
kunt u kennismaken met docen-
ten, deelnemen aan een activi-
teit of alleen de bijzondere loca-
tie bekijken.

Regio – Afgelopen zondag om 
15.00 uur stond bij een woning 
aan de Zomervaart te Haarlem 
een politieagent voor de deur. De 
92-jarige bewoonster deed open. 

Hij zei van de politie te zijn en 
vroeg het huis te mogen con-
troleren op veiligheid. Dat werd 
toegestaan. Toen de agent naar 
binnen liep wist een tweede per-
soon ook naar binnen te glippen. 
Na een korte binnen-inspectie 
werd ook even buiten gekeken 
of alles veilig was. Naderhand 

gaf dit de tweede man de gele-
genheid om de kamer te door-
zoeken. “Nou mevrouw, alles 
is veilig hoor”, zei de ‘agent’ en 
hij verdween richting Reinalda-
park. Pas na een half uur kwam 
de 92-jarige er achter dat haar 
portemonnee, haar spaarcent-
jes en diverse gouden sieraden 
waren verdwenen. Om oplich-
ters van deze aard geen kans te 
geven is het raadzaam nooit een 
onbekend persoon binnen te la-
ten. De politie komt nooit zomaar 
uw woning controleren.

Oudere dame beroofd door
babbeltruc ‘politieagent’

Zwaneren 
langs de singel

Heemstede – Iedere middag 
fl aneren vader en moeder Zwaan 
met hun zesling langs de Kees 
van Lentsingel. Trots op hun 
zwaantjes zwaneren ze, soms in 
mooi gelid, langs de oever. Zwa-
neren is zwemmend fl aneren zo-
als alleen zwanen dit kunnen 
met hun trotste hals achter in de 
nek. Je ziet ze elke week groei-
en. Zwaneren doen ze alleen als 
het hun uitkomt, daar komt geen 
klokje aan te pas. 

Ton van den Brink
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Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
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 via Facebook 
en Twitter!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving
- Vergadering 
 bezwarencommissie

Havendreef
Voor het verouderde bedrijventerrein gelegen 
aan de Havenstraat en Kanaalweg bestaat 
het plan om hier het nieuwe woongebied 
Havendreef te bouwen. Het plan bestaat uit 61 
eengezinswoningen, 15 appartementen, een 
horecagelegenheid en een dierenspeciaalzaak. 
Op de website van de gemeente vindt u een 
speciale pagina met veel informatie over het project 
Havendreef: www.heemstede.nl bij Plannen en 
Projecten, Bouwplan Havendreef.

Bestemmingsplan ‘Havendreef’
Voor de realisering van deze woonwijk moet een 
procedure voor een nieuw bestemmingsplan 
worden opgestart omdat het plan in strijd is met 
het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Haven’. 
Door een nieuw bestemmingsplan, dat door de 
gemeenteraad moet worden vastgesteld, kan 
medewerking worden verleend aan het bouwplan. 
Het bestemmingsplan heeft ook betrekking op de 
in het gebied gelegen woningen Heemsteedse 
Dreef 36 t/m 56 en Havenstraat 43 t/m 63.

Bekendmaking voorbereiding
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten het nieuwe bestemmingsplan voor 
te bereiden en maken dit op grond van artikel 
1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening bekend. Tevens 
maakt het college van B&W bekend dat er geen 
advies zal worden gevraagd aan een onafhankelijke 
adviseur. Burgemeester en wethouders hebben 
ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Havendreef’. Het voorontwerp past in het door de 
raad in 2013 vastgestelde Stedenbouwkundig Kader 
en de in 2009 door de raad vastgestelde algemene 
uitgangspunten voor nieuwe bestemmingsplannen.

Stukken ter inzage
Genoemde stukken (bestuurlijk behandelvoorstel 

en voorontwerp bestemmingsplan) kunt u vinden 
op de website van de gemeente Heemstede: 
www.heemstede.nl -> Wonen -> Bestemmings-
plannen -> Havendreef. De stukken liggen van 
14 augustus 2014 tot en met 24 september 
ook ter inzage in de hal van het raadhuis. 

Reageren
Als u wilt reageren op het voornemen het 
bestemmingsplan voor te bereiden en op het 
voorontwerpbestemmingsplan, dan kunt u tot 
en met 24 september 2014 een schriftelijke 
inspraakreactie indienen bij het college van B&W 
(postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail: 
gemeente@heemstede.nl). Inspreken kan ook 
mondeling bij de contactpersoon onder het kopje 
‘Meer informatie’.

Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording 
daarvan door de gemeente worden verwerkt 
in een ‘nota van beantwoording’, die aan alle 
insprekers wordt toegezonden. In deze nota wordt 
onder andere aangegeven op welke manier uw 
reactie wordt betrokken bij het opstelling van het 
ontwerpbestemmingsplan.

Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan 
‘Havendreef’ in het najaar van 2014 ter inzage 
worden gelegd. Op dat moment kunt u wederom 
uw mening over het plan geven en zal deze worden 
meegewogen in de definitieve besluitvorming. 
Het bestemmingsplan wordt volgens planning 
in het voorjaar van 2015 voor vaststelling aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer G. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer: (023) 548 57 65.

Voorbereiding bestemmingsplan 
‘Havendreef’



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Händellaan 2A het plaatsen van geluidsschermen 

op het dak rondom hoekmachines 
wabonummer 13219, ontvangen 31 juli 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 35 
 brandveilig gebruik voor Achmea, 
 Nieuw Overbos wabonummer 13863, 
 ontvangen 22 juli 2014. 
- Burgemeester van Lennepweg 35 brandveilig 

gebruik voor St. Sint Jacob, Nieuw Overbos 
wabonummer 14057, ontvangen 18 juli 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Judith Leysterlaan 11 het optrekken van de 

 achtergevel wabonummer 12791, 
 verzonden 8 augustus 2014. 
- Cruquiusweg 25 het plaatsen van reclame 

wabonummer 13028, 
 verzonden 8 augustus 2014. 
- Glipperweg 40A het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak wabonummer 13298, 
verzonden 8 augustus 2014. 

- Res Novaplein 12 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 13446, 
verzonden 8 augustus 2014. 

- Berliozlaan 7 het kappen van 1 blauwspar 
wabonummer 13180, 

 verzonden 8 augustus 2014. 
- Kerklaan 59 het kappen van 1 prunus 

wabonummer 13396, 
 verzonden 8 augustus 2014. 
- Franz Lehárlaan 86 het plaatsen van een 
 raam in de zijgevel wabonummer 13426, 
 verzonden 8 augustus 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 209 brandveilig gebruik voor het 

woonzorgcentrum Bosbeek wabonummer 
10157, verzonden 8 augustus 2014. Beroep 
indienen uiterlijk voor 25 september 2014. 

 Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor een monumentenvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Wilhelminaplein 4-6 het verbouwen van 

het pand naar 7 woningen wabonummer 
8613, ontvangen 13 november 2013. U kunt 
zienswijzen indienen. Dit kan tot en met 6 weken 
na publicatie. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 augustus 2014 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om schuldhulpverlening 
  (niet openbaar) 
20.30 uur  bezwaar tegen het voornemen tot een 
  last onder dwangsom m.b.t. het 
  verwijderen en verwijderd houden 
  van een berging op het voorerf van 
  Hendrik Andriessenlaan 28 (openbaar) 

21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een berging bij het Oude Slot aan de 
  Ir. lelylaan (openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer (023) 548 56 07.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften

 Op 26 juni 2014 heeft de raad de Verordening 
Leerlingenvervoer 2014 vastgesteld. Hiermee 

is de Verordening Leerlingenvervoer 2012 
vervallen. Lees de volledige bekendmaking 

in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoekofficielebekendmakingen.nl.

Nieuwe regelgeving: Verordening Leerlingenvervoer 2014

Losliggende stoeptegels?
Kapot speeltoestel?
Overhangend groen?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast. 
Geen toegang tot internet? 
Bel tijdens openingstijden het meldnummer 
van de gemeente (023) 548 57 62.

Meldpunt 
Overlast
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