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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Als er één schaap over 
de dam is, dan…

Foto: Carla van Onselen.

Heemstede – Een bijzonder en 
uniek spektakel dat zich blatend 
in alle vroegte door Heemstede 
begaf afgelopen zondagochtend. 
Nu eens geen bloemencorso, 
avondvierdaagse of andere op-
tocht door het dorp. Echter een 
kudde van maar liefst 100 scha-
pen, onder begeleiding van hon-
den en schaapherders, trok van 
Aerdenhout door Heemstede 
over de openbare weg en baar-
de veel opzien. Hoewel vroeg 
in de ochtend was er behoor-
lijk wat nieuwsgierig publiek op 
de been dat niets van dit spek-
takel wilde missen. Omdat in de 
regel op zondagochtend zich 
minder verkeer op de openbare 
weg bevindt, was er doelbewust 

voor dit tijdstip gekozen. Via de 
Aerdenhoutse Mr. H. Enschede-
weg liep de kudde mak een rou-
te via de oude Trambaan en Oos-
terduinweg naar de Zandvoor-
terweg. Onder het spoorwegvi-
aduct van station Heemstede-
Aerdenhout sloeg het wollige 
gezelschap gedwee de Leidse-
vaartweg op richting de Genie-
brug, die werd overgestoken. 
Over de Geniebrug hield de kud-
de pauze om even gretig te gra-
zen op het naast gelegen gras-
veld. Vervolgens liep de kudde 
via de Herenweg, de Van Mer-
lenlaan en Vrijheidsdreef op naar 
hun eindpunt: wandelbos Groe-
nendaal. De kudde wordt tot en 
met 13 augustus daar ingezet 

om op natuurlijke wijze de over-
dadige beplanting van brand-
netels en kleine esdoorns weg 
te eten. Daarnaast ploegen de 
hoeven van de schapen de aar-
de om, dat weer een positieve 
uitwerking heeft op de bodem-
samenstelling. Hierdoor was af-
gelopen maandag de noordkant 
van Groenendaal (losloopge-
bied voor honden) niet toegan-
kelijk voor honden. Met deze in-
tocht geeft Heemstede aan haar 
schaapjes op het droge te heb-
ben in de letterlijke zin van het 
woord. 
Bart Jonker

Zie lezersfoto’s van de kudde 
elders in deze krant.

Heemstede – Een automobiliste 
is donderdagochtend met haar 
wagen door een hekwerk gere-
den in Heemstede. De vrouw wil-
de op de Herenweg afslaan bij 
het bedrijf waar ze moest wer-
ken toen een automobiliste die 
daarachter reed dat te laat op-
merkte. Ze werd vervolgens van 
achteren aangereden waarna ze 
door een hekwerk en plantsoen 

schoot om in de bosjes tot stil-
stand te komen.
Brandweer, politie en ambulance 
kwamen ter plaatse om hulp te 
bieden. Beide bestuursters zijn 
door ambulancepersoneel na-
gekeken maar hoefden niet mee 
naar het ziekenhuis. De scha-
de aan het hek en voertuigen is 
aanzienlijk.
Fotografie: Michel  van Bergen

Automobiliste eindigt 
in hekwerk en bosjes Heemstede - Marc van Zui-

den had zijn fototoestel in de 
aanslag en legde deze graci-
euze zwaan vast in Groenen-
daal, die op het water van 
het zomerzonnetje geniet. 
Foto: Marc van Zuiden.

Zwaan geniet 
van zonnetje
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te 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

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 16 augustus, 10 u.
Ds. J.E.Th. Nak- Visser
Tevens crèche.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 16 augustus, 10 u.
Ds. A. Molendijk, 
dienst van Schrift en Tafel. 
Kinderkring voor 4-12-jarigen.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 16 augustus, 10 u. 
Mevrouw Henriëtte van 
Dunné (Abcoude)
Zondag 23 augustus, 10 u. 
Ds. M. A. Smalbrugge 
(viering Heilig Avondmaal)
Zondag 30 augustus, 10 u. 
De heer Johan mulder 
(Hilversum)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 16 augustus, 10 u.
Ontmoetingsdienst 
o.l.v. R. en Y. Elbers.
Koffi e na afl oop.

www.rafael-nehemia.nl

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord-Hollands Archief. Dit keer 
Camplaan 39.
Het was dit keer moeilijk een 
mooie foto te vinden van de 
toenmalige winkel. De toen-fo-
to is een fragment van een an-
sichtkaart uit 1963, toegezon-
den door Vincent Martin. Daar-
bij gaat pand 39 ook nog eens 
schuil achter een boom. De pan-
den 33 tot en met 39 zijn als één 
blok gebouwd in de jaren 20. 
Daar zijn bouwtekeningen van. 
Bij het zoeken naar advertenties 
in het NHA komen we in 1934 
tegen dat eerste kwaliteit run-
derlappen 47 cent per pond kos-
ten en fi jne leverworst (eigen fa-
bricaat) 25 cent per pond is. In 
de jaren 30 prees op deze wijze 
slager W.H. Lindeman zijn vlees-
waren aan. En kent u de echte 
‘Geldersche Balkenbrei’? Voor 25 
cent per pond werd dit aangebo-
den in december 1933. De naam 
Dijkshoorn wordt ook genoemd 

als slager (zowel via Facebook 
als via oud-bewoners), maar on-
duidelijk is wanneer. Zat nu de 
winkelingang aan de zijkant van 
het pand? Het is lastig te beoor-
delen vanwege een dik hekwerk 
aan deze kant in de huidige si-
tuatie. 
De nu-foto van Harry Opheikens 
van eind juli 2015 laat duidelijk 
zien dat het geen winkel meer is. 
Mocht u meer over dit pand we-
ten, dan kunt u terecht via we-
bmaster@hv-hb.nl of bij de 
Heemsteder, Camplaan 35. Een 
eventuele foto wordt gescand. U 
krijgt het origineel terug. 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (23)

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
Heemstede 31 juli t/m 
6 augustus 2015.

Huwelijken:
<verwijderd op verzoek>

Zomerfoto

Heemstede - Dahlia’s zijn 
een lust voor het oog. Met hun 
kleuren en vorm oogsten ze 
veel lof. Een prachtige decora-
tie voor de tuin. De bloeitijd is 
van juli tot september. Drie we-
ken na het planten van de dah-
lia is het zaak de top te verwij-
deren om groei van zijscheuten 
te bevorderen, in de winter kan 
hij beter binnen staan. Het is 

een goede snijbloem. Dahlia’s 
groeien in elke grondsoort, wel 
houden ze van water en van 
licht. Ze kunnen goed zon ver-
dragen. Een beetje schaduw is 
niet erg maar al te veel uit de 
zon zorgt voor slappe groei en 
minder bloemen. Het is maar 
dat u het weet!

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Dahlia in de schijnwerpers

Heemstede - Vrijwilligers van 
de kringloopwinkel aan de Ha-
venstraat 49 zitten in zak en as. 
Na een intensieve zoektocht is 
er nog steeds geen pand gevon-
den. De kringloopwinkel moet 
eind van het jaar het huidige 
pand verlaten omdat dat wordt 
gesloopt. De Dorcas kringloop-
winkel heeft minimaal 1000 vier-
kante meter nodig voor een be-
taalbare prijs. Tips? Mail naar: 
dorcasheemstede@gmail.com
Veel klanten vinden de weg naar 
de behuizing van de voormalige 
Suzukidealer. De volledige om-
zet van de winkel wordt gebruikt 
voor het goede doel, onder an-

Dorcas kringloopwinkel 
luidt de noodklok

dere de aanleg van waterpunten 
in Tanzania. 
Alle 80 medewerkers werken 
vrijwillig in de winkel. In de win-
kel worden de meest uiteenlo-
pende dingen aangeboden. Van 
speelgoed tot servies en van 
elektra tot meubelen.
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Eind april kwam Million bij ons 
in de kliniek omdat hij moei-
lijker liep en pijn aangaf bij 
het oppakken. Million is een 
Teckel van 4 jaar en best een 
stoere kerel met praatjes. Het 
lopen ging de laatste dagen 
steeds verder achteruit en op een gegeven moment kon hij 
alleen nog maar plassen als een vrouwtje. Op de praktijk zijn 
röntgenfoto’s genomen en daaruit bleek er in zijn wervelkolom 
een vernauwing aanwezig was. Dit beeld is erg verdacht en lijkt 
op een hernia. Net als bij de mens opereren we liever niet te 
snel bij een hernia en is het zaak rust te houden en pijnstillers 
te geven. Helaas voor Million ging zijn toestand snel achteruit 
en kon hij op een gegeven moment niet meer op zijn achterpo-
ten staan. Bij een verlamming is het onverstandig om te wach-
ten en moet er meteen ingegrepen worden.
Million is doorgestuurd naar de Universiteitskliniek in Utrecht 
om een MRI-scan te laten maken. Uit de MRI-scan bleek dat er 
inderdaad sprake was van een ernstige hernia. De enige optie 
was opereren. De specialist chirurgie heeft Million geopereerd 
aan de hernia. Million is daarna naar huis gegaan met sterke 

pijnstillers. Hij moet 6 weken 
benchrust houden. Niks voor 
Million, want die wil graag de 
buurt verkennen maar helaas 
zat er niets anders op. De ei-
genaren hebben een dieren-
fysiotherapeut van Equinoli-
bre in de arm genomen om 
de spieren soepel te houden. 
De fysiotherapeut komt elke 
week langs voor een massage 
van de spieren en bewegings-
oefeningen.
We zijn inmiddels 3 maan-
den verder en Million heeft 
naast zijn fysiotherapie ook 
hydrotherapie gekregen. Bij 
elke controle zagen we op 
de praktijk telkens een goe-
de vooruitgang. Wel moest hij 
opnieuw leren hoe hij met zijn 
achterpoten kon lopen. Hier-
door loopt hij nog niet per-
fect, maar elke dag gaat het 
een stukje beter. Het gaat nu 
erg goed met hem en hij loopt 
weer heerlijk zijn rondje bui-
ten.
We verwachten dan ook een 
volledig herstel, maar het was 
wel schrikken voor de eigena-
ren en voor Million zelf. 

Dieren in 
het nieuws

Million loopt 
moeilijk

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 128

Drs Vincent Polak.

Heemstede - De winnaars van 
de prijzen van het ‘ Tourspel’ zijn 

in de Heemsteder van vorige 
week bekendgemaakt. Een van 

Mevrouw Keijzer wint ‘GSV-prijs’
Tourspel Heemsteder

Mevrouw Keizer winnares Tourspel.

deze winnaars, Mevrouw A.A. 
Keijzer-van Dijk, is de gelukki-
ge winnares van de door GSV 
Heemstede beschikbaar gestel-
de prijs. Zij mag één seizoen 
gratis sporten bij de vereniging. 
Mevrouw Keijzer voorspelde de 
winnaar van de Tour de France 
2015, George Froome, hoewel 
ze wel haar twijfels heeft gehad 
of hij daadwerkelijk zou win-
nen. Tijdens de bestuursverga-
dering van 4 augustus is de prijs 
door verenigingsvoorzitter René 
Reeuwijk feestelijk aan haar uit-
gereikt. Naast een oorkonde was 
er een prachtige bos bloemen 
voor de gelukkige winnares. Me-
vrouw Keijzer heeft zich al goed 
verdiept in de mogelijkheden 
die GSV Heemstede biedt en zij 
heeft gekozen voor de ‘Aerobics/
Body Shape 60+’ lessen op don-
derdagmiddag in het GSV Cen-
trum en zij gaf aan dat ze zeer 
blij is met de gewonnen prijs. 
Het bestuur van GSV Heemstede 
heet mevrouw van harte welkom 
bij de vereniging en wenst haar 
veel plezier bij de lessen.

Heemstede - Op zaterdag 15 
augustus viert de Rooms-katho-
lieke Kerk het feest van Maria 
ten Hemelopneming, een feest 
dat in veel landen nog geëerd 
wordt met een vrije dag, patro-
naatsfeest van de Heemsteed-
se parochie. Het parochiefeest 
van de kerk aan het Valkenbur-
gerplein wordt aan het eind van 
de zomervakantie gehouden op 

zondag 16 augustus. In de Ka-
tholieke Kerk wordt het sinds 
ongeveer 700 gevierd als een 
hoogfeest. Hiermee wordt her-
dacht dat Maria na haar ont-
slapen met ziel en lichaam door 
God in de hemel werd opgeno-
men. Om 10 uur is de Plechti-
ge Hoogmis, opgeluisterd door 
het dames- en herenkoor met 
de feestelijke Missa Pontifi  calis 

Parochiefeest Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
Zondag 16 augustus patronaatsfeest in Valkenburgkerk

van Perosi. Lorenzo Perosi (1872-
1956) was een Italiaans priester 
en componist. Hij was als kapel-
meester verbonden aan de Six-
tijnse Kapel te Rome. De dirigent 
A. Broersen en organist F. van It-
tersum begeleiden de prachtige 
uitvoering. Na afl oop van de mis 
is er een feestelijke bijeenkomst. 
Bij goed weer op het terras vóór 
de kerk, anders in de gemeen-
schapsruimte achterin de kerk. 
U bent van harte uitgenodigd 
om de Mis bij te wonen, te ge-
nieten van de liturgie, lezingen, 
muziek en om na afl  oop koffi e, 
thee of fris te gebruiken. Tradi-
tiegetrouw hebben de parochia-
nen thuis allerlei lekkernijen ver-
zorgd, een soort Heel Heemste-
de Bakt. Deze worden meege-
bracht en bij de koffi e geser-
veerd. Mocht u gegrepen wor-
den door de schoonheid van de 
koormuziek of u anderszins wil-
len inzetten voor de kerk dan 
kunt u tijdens de koffi e of later 
contact zoeken met de leden van 
het parochieteam of met de di-
rigent.
Ton van den Brink

Heemstede - De fractie en het 
bestuur van de VVD Heemste-
de dragen Heleen Hooij voor als 
nieuwe wethouder. De benoe-
ming van Hooij vindt begin sep-
tember plaats. Heleen Hooij volgt 
Pieter van de Stadt op die burge-
meester in Lansingerland wordt.
Op de vacature van wethou-
der voor de portefeuille fi nanci-
en, verkeer, vervoer, waterstaat 
en groen, zijn 17 formele reacties 
ontvangen. Begin juli 2015 zijn er 

sollicitatiegesprekken gevoerd 
met geselecteerde kandidaten. 
Daarna is besloten Heleen voor 
te dragen als wethouder. Heleen 
Hooij is een goede bekende van 
de VVD Heemstede. Zij is 12 jaar 
raadslid geweest voor de VVD 
Heemstede; van 2002 tot 2014. In 
die periode was zij van 2004 tot 
2010 tevens fractievoorzitter. Zij 
heeft haar kwaliteiten als poli-
tiek bestuurder bewezen en kent 
de ins en outs van de lokale poli-

Heleen Hooij volgt Pieter van 
de Stadt op als wethouder

tiek. Zo was ze twaalf jaar lid van 
de Commissie Ruimte en tien 
jaar lid van de Commissie Mid-
delen, waarvan vier jaar als voor-
zitter. Ook was zij geruime tijd lid 
van de Auditcommissie. Heleen 
Hooij reageert verheugd op haar 
voorgenomen benoeming als 
wethouder. “Heemstede is een 
prachtige gemeente met goede 
voorzieningen. Bovendien, het is 
al bijna 20 jaar mijn woonplaats. 
Als gemeente hebben we een fi -
nancieel stabiele positie met nog 
veel uitdagingen om bestaande 
kwaliteiten te behouden en waar 
mogelijk te versterken. Daar zet 
ik graag mijn schouders onder. 
Ik zal me inzetten voor de inwo-
ners van Heemstede en ik kijk uit 

naar een hernieuwde kennisma-
king met hen. Zij maken Heem-
stede tot wat het is: een prach-
tig dorp in een adembenemende 
omgeving. Ook het contact met 
buurgemeenten en de provin-
cie vind ik belangrijk en ik heb er 
zin in om met het team van het 
college en de raad aan de slag 
te gaan”. Heleen verruilt na bij-
na zes jaar haar positie van al-
gemeen secretaris bij de Vereni-
ging Nederlandse Verkeersvlie-
gers voor het wethouderschap 
in Heemstede. Ze is 57 jaar en 
woont samen met haar partner 
in de Schilderswijk. De exacte 
datum en tijdstip van de benoe-
ming van wethouder Hooij vol-
gen nog.





 
06   de Heemsteder  •  12 augustus 2015

Regio - Op het strand van Zand-
voort ter hoogte van de Redding-
brigade Zuid is zaterdagochtend 
8 augustus een stoffelijk over-
schot aangespoeld. Het stof-
felijk overschot werd door een 
jogger aangetroffen. Het stof-
felijk overschot is naar de post 
van de reddingsbrigade over-
gebracht omdat het hoog water 
werd. De politie bevestigt dat het 
om een jonge vrouw gaat, maar 
het is nog onbekend of het om 
de vrouw gaat, die eerder deze 
week vermist raakte tijdens het 
zwemmen en waarnaar een gro-
te zoekactie is gehouden.
Foto: Mizzle Media/Laurens Bosch

Heemstede - Wereldwin-
kel Heemstede gaat voor wa-
ter! Vrijdag 14 augustus wordt 
de dorpspomp in Heemstede 
officieel weer in gebruik geno-
men. Een feestelijk moment, een 
pomp centraal in het dorp. Een 
ontmoetingsplek. Op veel plaat-
sen in de wereld een noodzaak 
en enorme verbetering als er 
een pomp komt! Wereldwinkel 
Heemstede ondersteunt de pro-
ducenten van haar kunstnijver-
heid en foodproducten om dit 
soort verbeteringen te kunnen 
realiseren! Waterpompen, sani-
taire voorzieningen en voorlich-
ting over hygiëne zijn van le-
vensbelang. 
Fairtradeproducenten krijgen 
een eerlijke prijs voor hun pro-
ducten: het leefbaar loon. Van 
dit loon kunnen de producent en 
zijn familie eten, drinken en kle-
ding kopen en huisvesting, on-
derwijs en gezondheidszorg be-
talen. Bovenop dit leefbaar loon 
krijgen de producenten een fair-
trade toeslag. Deze is bedoeld 
voor de sociale en economi-

sche ontwikkeling van de he-
le gemeenschap. De besteding 
hiervan wordt democratisch be-
paald en verschilt per producen-
tenorganisatie. Op veel plaatsen 
is op deze manier zelf gekozen 
voor een verbeterde watervoor-
ziening. Producenten nemen zelf 
het voortouw om verbeteringen 
in hun samenleving te bewerk-
stelligen. Dat is mogelijk door 
de eerlijke prijs die u voor hun 
producten betaalt. Wereldwinkel 
Heemstede is een echte cadeau-
winkel waar u terecht kunt voor 
een uniek handgemaakt cadeau 
zoals mooie mondgeblazen wa-
terkannen en glazen, maar ook 
traditionele waterkruiken en va-
zen. Ook verkoopt de wereld-
winkel de zogeheten ‘Doppers’. 
Dopper is een initiatief ter pro-
motie van kraanwater en het te-
rugdringen van de berg plastic 
afval. Hiervoor heeft Dopper het 
ideale flesje voor kraanwater op 
de markt gebracht; duurzaam, 
handig en mooi. Wegwerpflesjes 
heeft u niet meer nodig, dus dat 
scheelt plastic afval! En… met de 

aankoop van een Dopper draagt 
u bij aan drinkwaterprojecten in 
Nepal. Vrijdag 14 augustus ope-
ning van de dorpspomp, op die 
dag koopt u in de wereldwinkel 
of bij ons op het plein een Dop-
per voor slechts 10 euro en die 
vult u natuurlijk bij de dorps-
pomp!
Wereldwinkel Heemstede vindt u 
aan de Raadhuisstraat 29. www.
wereldwinkelheemstede.nl 

Met een ‘dopper’ draagt u bij aan 
drinkwaterprojecten in Nepal

INGEZONDEN

Als een dief in de nacht sloot 
ProRail vorig jaar oktober een 
week voor de zitting van de 
Rechtbank de overgang naar 
het Laantje van Alverna. De 
‘neutrale’ houding van het ge-
meentebestuur destijds zou 
hierbij wel eens een rol heb-
ben kunnen spelen. De rech-
ter oordeelde gelukkig dat de 
overweg door verjaring open-
baar was geworden en voor 
fietsers en wandelaars open-
baar moet blijven. Het ge-
meentebestuur had ProRail 
toen direct moeten somme-
ren de overgang weer open te 
maken. Maar het bestuur trad 
niet daadkrachtig op en ver-
leende ProRail ruim uitstel, tot 
na de uitspraak van Raad van 
State in het hoger beroep dat 
ProRail had ingesteld. Dit uit-
stel betekent dat de overgang 
nog lang dicht kan blijven. Een 
onverteerbare gang van zaken. 
Ik ben zeer teleurgesteld in de 
houding van ons gemeentebe-
stuur, dat immers van begin af 
aan krachtig had behoren op 
te komen voor de belangen 
van zijn inwoners. Het is in ons 
dicht bevolkte land van groot 
belang dat de schaarse na-
tuur zoveel mogelijk toegan-
kelijk blijft. Bij (spoor)wegen 
die dit belemmeren behoren 
voldoende (beveiligde) open-

bare toegangswegen naar die 
natuur aanwezig te zijn. Dat is 
een algemeen belang. Zeker 
ook in Heemstede, dat door 
zoveel groen wordt omringd. 

Gelukkig hebben de Fietsers-
bond en Wandelnet besloten 
de Raad van State een voorlo-
pige voorziening te vragen om 
de gemeente tot de gewenste 
spoed te dwingen. Hulde voor 
de personen bij deze organi-
saties die namens ons, inwo-
ners van Heemstede, al zo lang 
de kastanjes uit het vuur ha-
len. Het minste dat wij kunnen 
doen is blijk geven van onze 
betrokkenheid, door aanwezig 
te zijn bij de zitting bij de Raad 
van State op donderdag 13 au-
gustus om 10.00 uur (Kneuter-
dijk 22, Den Haag). Dit geldt 
ook voor de hoorzitting van 
de bezwarencommissie van de 
gemeente op 27 augustus om 
20.00 uur in het gemeentehuis. 
Daar zullen de bezwaren wor-
den behandeld van ProRail te-
gen heropening van de over-
gang en van Wandelnet en 
Fietsersbond tegen de eerder 
genoemde verlenging van de 
termijn die door de gemeente 
aan ProRail is gegund.

Ok de Lange, 
Lorentzlaan 24, Heemstede.

Onverteerbare gang van zaken

Heemstede - De afgelopen we-
ken is het bestuur van de omnis-
portvereniging GSV Heemste-

de druk bezig geweest om het 
programma voor het komende 
seizoen 2015-2016 vorm te ge-

GSV Heemstede start 
binnenkort met nieuw seizoen

ven. De eerste lessen starten op 
maandag 31 augustus en van-
af die datum gaan de ca 1500 le-
den van de vereniging weer ac-
tief aan de slag. Bij GSV Heem-
stede kunnen de volgende spor-
ten beoefenend worden: ouder- 
en kindgym, kleutergym, turnen 
voor de jeugd, street/clipdance, 
jeugdballet, gymnastiek/volleybal 
voor 55+ (dames en heren), con-
ditiegym voor dames, conditie-
training, bootcamp, bodyfit sur-
prise, total body workout, body- 
en mindfitness, zumba/aerobics, 
training volgens de oefenmetho-
de Pilates, Tai Chi Chuan, bewe-
gen voor 65+, conditioneel be-
wegen voor 65+, aerobics/body-
shape 60+, yoga en bewust be-
wegen, internationale dans, cur-
sus in balans/valpreventie, vol-
leybal (recreatief en competitie), 
badminton, tafeltennis, (compe-
titietraining en recreatief), nor-
dic walking en denksporten zo-
als klaverjassen en bridge. U kunt 
zich ook nog opgeven voor de 

Regio - Bij Medisch Lasercen-
trum Haarlem kan iedereen te-
recht voor het verwijderen van 
tatoeage. Er wordt gewerkt met 
de Q-Switched Nd-YAG die de 
nieuwste ontwikkelingen pre-
senteert in het verwijderen van 
tatoeages.
Tijdens een eerste bezoek wordt 
een test gedaan om te zien hoe 
de huid reageert om zo de meest 
effectieve behandeling te kun-
nen geven. Een behandeling met 
deze laser is minder pijnlijk dan 
andere behandelopties. De kos-
ten zijn afhankelijk van de aan-
doening en het te behandelen 
gebied. Maak een afspraak voor 
een gratis en vrijblijvend con-
sult bij de dames van Medisch 
Lasercentrum Haarlem via 06-
25015284. Kijk voor meer infor-

matie op www.medischlasercen-
trumhaarlem.nl.

Bij Medisch Lasercentrum Haarlem

Tatoeage verwijderen

Stoffelijk overschot aangespoeld in Zandvoort

bridgecursus voor beginners die 
woensdag 21 oktober 2015 onder 
leiding van de ervaren bridgedo-
cente Driek Bronsgeest-Schoute. 
De lessen worden met veel per-
soonlijke aandacht in een rustig 
tempo gegeven. De cursus be-
staat uit 14 lesavonden. De les-
tijden zijn van 19.30 uur tot 22.00 
uur in het GSV-Centrum, Franz 
Schubertlaan 37 te Heemstede. 
De cursusprijs bedraagt 125,- eu-
ro. Het cursusboek (Leer bridge 

met Berry Westra deel 1) is ver-
krijgbaar bij de docente ( 12,- eu-
ro). Een dezer dagen wordt ook 
weer de traditionele geel-blauwe 
info folder met al deze sporten 
huis-aan-huis bezorgd. Mocht 
u de folder niet hebben ontvan-
gen dan kunt u hem alsnog op-
vragen via e-mail gsvomnisport@
gmail.com of per telefoon: 023-
7851531. De informatie is ook 
terug te vinden op de website: 
www.gsv-heemstede.nl
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“De patio ziet eruit als een schilderij”
Tuinwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde

De redactie ontving deze foto’s van Toos Steeghs en Jacques 
Lamers van hun voortuin en patio aan de  Broeder Jo-
sephlaan. “De indeling en beplanting van de patio heb ik 
zelf ontworpen”, vertelt Toos enthousiast. “De sierappel en 
de klimhortensia heb ik laten staan. De boom in het midden 
is een gleditsia. Deze wordt kort gesnoeid en is in het voor-
jaar fl uorescerend geel/groen. Prachtig! De lime-light hor-
tensia’s eronder zijn ook een succes. Het beeld is van Ka-
rel Gomes, een beeldhouwer uit Zwanenburg. De beplan-
ting in de voortuin is vrijwel helemaal vernieuwd. Het terras 
en de bestrating zijn aangepast. Langs de oprit is oud groen 
blijven staan met diverse bloeiende heesters. Voor zijn de 
cornus (kornoelje) en de hortensia’s ieder jaar weer prach-
tig. De randen met rosanna’s  zijn gecombineerd met blau-
we salvia’s. Blauwe hibiscus en fl oxen geven nog extra kleur 
en dat doen straks de witte anemonen ook. Met deze pomp 
blijft de vijver schoon. Dat is fi jn voor de vissen en de water-
lelie. Met ‘happy hour’  genieten we van de voortuin en later 
van de ondergaande zon over de Kees Van Lent Singel. De 
patio geeft volledig privacy en is ‘s avonds verlicht. De gor-
dijnen van de huiskamer blijven open en de patio ziet eruit 
als een schilderij. Met hulp van mijn man Jacques is de tuin 
steeds tiptop”, aldus Toos Steeghs.

Wilt u ook meedoen aan de tuinwedstrijd of iemand 
anders voordragen? Mail een stuk of zes foto’s naar 
de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl en vertel iets 
over de tuin. Wat staat er in, is het uw favoriete hob-
by en om wat voor type tuin gaat het? Vermeld ook 
het adres van de tuin en vergeet uw telefoonnummer 
niet. Wie weet wint u de tuinprijs: maar liefst €125,- 
te besteden bij Tuincentrum De Oosteinde in Hillegom. 
Insturen kan tot en met maandag 24 augustus.
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Heemstede – Het is natuur-
lijk ook een idyllisch gezicht: 
een kudde schapen in rand-
stedelijk gebied. Vrijdag trok 
de kudde, onder begelei-
ding, door Heemstede naar 
het Groenendaalse bos. Wat 
een bekijks trokken de wol-
lige dieren! Flits, fl its! Met 
camera of telefoon maak-
ten diverse inwoners leuke 
plaatjes. De redactie ontving 
er talloze en koos de mooi-
ste uit. Het lijken wel fi lm-
sterren…

“Ik stond op de hoek van de van Merlenlaan 

en de Herenweg toen de schapen daar aan-

kwamen en daarna omgereden naar de Vrij-

heidsdreef om de schapen het weiland daar 

op te zien lopen”, aldus Jos van Kesteren.

Op weg van Aerdenhout naar Groenendaal, 

over de Zandvoortselaan. “Weer eens iets 

anders dan het drukke verkeer dat hier 

dagelijks passeert”, zegt Klaas Krijnen.
‘Schapenverhuizing’, door Theo Out.

Wat heerlijk om op een maandagmiddag in 

Groenendaal te lopen zonder dat (sommige) 

honden je lastig vallen.  Foto: Jan van Bentem.

Schapen aan het werk in het bos.
Foto: Hein Uitendaal.

Camera’s in de aanslag.
Foto: Bert van der Linden.

Schapen veroveren harten fotografen

Schaapskudde op de Eykmanlaan.

Foto: Hein Uitendaal.
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Heemstede – Cricket in de 
meest pure vorm door een club 
van semi-geriatrische heren uit 
alle lagen van het Kennemer le-
ven die de oude waarden en tra-
dities koesteren van het cric-
ket. Ze spelen graag tegen lan-
den die ze denken aan te kun-
nen. Dat jeugdige overmoed 
de gemiddeld 53-jarige Rood 
en Witters meestal onverwacht 
wordt afgestraft deert hen niet, 
integendeel, ze gaan er het vol-
gend jaar nog harder tegenaan. 
IJsland stelde toch niks voor? 
Klopt, maar als dat land ervaren 
expats op de gletsjer brengt en 
je verliest, dan steken ze de ro-
de koppen bij elkaar en verzin-
nen gewoon een wedstrijd te-
gen het Vaticaan. Die weten niet 

eens wat cricket is. Tot zij in het 
oudste stadion van de wereld te-
gen 23 priesterstudenten uit In-
dia lopen, die al cricket speel-
den voordat ze leerden reke-
nen. Andorra dan? Op 1300 me-
ter begon de victorie, was de 
wedstrijd tegen IJsland toch een 
goede training geweest of wa-
ren er andere krachten werk-
zaam? Ze speelden in de ach-
tertuin van koningin Elisabeth op 
Balmoral. Ze wonnen van Andor-
ra, dat leverde de nodige boeien-
de passages op in hun boek. Net 
als de overwinning op Madeira, 
maar was daar een vreemde do-
ping de oorzaak, die hen tot on-
gekende prestaties bracht? Heel 
nuchter was het verlies op Hel-
goland waar ze wel een waarde-

Boek over tien jaar 
cricket op rare plaatsen

Heemsteedse cricketers op Balmoral castle.

ring oogsten van een senior He-
ligoland Pilgrim: “The best cric-
ket I have even played”. Hij be-
doelde zowel sportief als soci-
aal. Van het sportieve heeft de 
gewone burger geen kaas gege-
ten, het sociale zit hem in het na 
afloop organiseren/improviseren 
van een veiling van waardeloze 
gevonden voorwerpen, als bijna 
lege batterijen, om met de op-
brengst van enkele duizenden 
euro’s een voedselbank of ander 
goed doel ter plaatse te onder-
steunen. 

Boek
Tien jaar schrijven ze geschie-
denis met hun optredens op de 
meest vreemde, gekke, eigen-
aardige of eigenzinnige plaat-
sen, dat levert de meest gekke 
situaties op. Eind dit jaar of be-
gin volgend zal de Fellowship of 
Fairly Odd Places CC haar, in het 
Nederlands geschreven en in 
hard cover uitvoering, lustrum-
boek uitgeven.
Het jubileumboek zal gedrukt 
worden als een eenmalige en 
individueel genummerde uitga-
ve van ongeveer 120 pagina’s 
en met een flink aantal kleuren-
foto’s. Het voorwoord is van Erik 
van Muiswinkel. Er worden heel 
veel (oud) Rood en Witters met 
namen in het boek genoemd. 
Op het Facebook van FFOP CC 
staat een namenlijst met daar-
in de namen van al diegenen 
die genoemd zijn. Mocht u ge-
interesseerd zijn dit unieke boek 
(dat nu reeds een potentieel ‘col-
lector’s item’ is) aan te schaffen, 
stuur dan een mail naar: ffop.
cc@live.nl.

Ton van den Brink 

Heemstede – Tegenwoordig 
zou je het de Bucket List noe-
men, maar Ben Vogel (66) had al 
vijfentwintig jaar bovenaan zijn 
denkbeeldig lijstje met wensen 
staan: fietsen naar Santiago de 
Compostela. Dit voorjaar was er 
eindelijk tijd voor en vertrok hij 
met zijn echtgenote Mieke (62) 
vanuit hun huis aan de Kerklaan 
naar Noord-Spanje. Santiago de 
Compostela is een geliefd Chris-
telijk bedevaartsoord. Volgens 
de legende zou het graf van de 
apostel Jacobus, een van de dis-
cipelen van Jezus, zich hier be-
vinden. Later verrees een monu-
mentale basiliek over het graf. 
Van oudsher reizen pelgrims er 
naartoe om de daar aanwezi-
ge relikwieën te vereren, ter uit-
voering van een belofte aan God 
of vanwege boetedoening. Te-
genwoordig wandelen of fiet-
sen jaarlijks ruim 250.000 men-
sen uit de hele wereld de zoge-
naamde Camino de Santiago. 
Volgens Ben Vogel wordt voor de 
aanvang van de tocht gevraagd 
naar de persoonlijke motivatie. Is 
het uit cultureel, religieus, spor-
tief oogpunt dat de deelnemer 
op weg gaat of zijn er nog ande-
re redenen? “Ik had alles aange-
vinkt. We voelen ons nauw ver-
bonden met de Parochie van de 
Sint Bavokerk. Bovendien heb-
ben we de tocht zo gepland dat 
we op 6 juni, onze 40-jarige hu-
welijksdag, bij de kathedraal van 
Santiago de Compostela, het 
eindpunt van de pelgrimsrou-
te arriveerden. Maar verder ging 
het ons om te ervaren hoe het is 
om dagelijks op de fiets te zit-
ten, zonder overbodige bagage 
en te zien wat de dag ons bren-
gen zou. Na het ophalen van de 
startstempel in het Rosenstock-
Huessy huis in Haarlem werd 
het echtpaar in Heemstede ver-
rast door uitzwaaiende familie 
en vrienden. “En dan ga je met 
z’n tweeën vol goede moed op 
weg richting België, Frankrijk 
en Spanje, want je weet eigen-
lijk niet waar je aan begint.” Op 
een fikse tegenwind in de eerste 
etappe na, liep het gesmeerd. 

Grote pech is hen bespaard ge-
bleven. Ben: “We zijn tijdens de 
hele reis niet gevallen en geen 
dag ziek geweest, het was be-
trekkelijk goed weer en we heb-
ben maar een enkele lekke band 
gehad. Verder heb ik volop ge-
noten, vooral van de stilte en de 
natuur. Ik had bijvoorbeeld nog 
nooit een wielewaal gezien. Op-
vallend was ook de vriendschap 
en saamhorigheid die je onder-
weg ondervindt en het respect 
dat de Franse en Spaanse au-
tomobilisten hebben voor fiet-
sers. Daar kunnen ze in Ne-
derland iets van leren.” Volgens 
Mieke kom je vooral jezelf tegen: 
“Ik had alle tijd om na te denken. 
Over mijn jeugd, mijn ouders, 
ons huwelijk en de kinderen en 
ik heb veel gezongen op de fiets. 
Hoewel we samen waren, doe je 
zo’n tocht in feite alleen. Je ont-
moet mensen die op de fiets zit-
ten als onderdeel van een ver-
werkingsproces: een echtschei-
ding, verlies van een kind of 
de overwinning van een ernsti-
ge ziekte. Iedereen heeft zijn ei-
gen Camino wat dat betreft. Ik 
heb zelf de gelegenheid aange-
pakt om de dood van mijn moe-
der een plekje te geven. Ze is 
onlangs overleden en ik worstel-
de met de gedachte dat we haar 
uit haar vertrouwde omgeving 
naar een verzorgingshuis moes-
ten brengen. Bij het monument 
van de Cruz de Ferro, een ijzeren 
kruis, op 1500 meter hoogte heb 
ik een aan haar geschreven brief 
achtergelaten.” Na 3000 kilome-
ter en 35 dagen fietsen kwamen 
Ben en Mieke Vogel op 9 juni op 
Schiphol aan. Thuis ging het ge-
wone leven door, want hun der-
de kleinkind was inmiddels ge-
boren. Ben Vogel wil benadruk-
ken dat ze geen bijzondere pres-
tatie hebben geleverd met deze 
fietstocht: “Wij waren maar twee 
van vele deelnemers en je moet 
het echt voor jezelf doen. Maar 
het is verslavend: volgend jaar 
gaan we weer fietsen, deze keer 
naar Rome. Mirjam Goossens

Ben en Mieke Vogel.

Vogels fietsen de Camino
“Je moet het voor jezelf doen”

Heemstede - De zomerstop 
loopt naar een einde. Veel clubs 
zijn al bezig met hun voorberei-
ding. De zondag 1 heren bij RCH 
hebben de eerste oefenwedstrijd 
tegen FC Lisse nipt verloren af-
gelopen donderdag 6 augus-
tus. Buiten de bekende HD-cup, 
waar ook RCH aan deelneemt 
staan er ook voor de jeugd al de 
nodige toernooien gepland. Ko-
mend weekend 15 en 16 augus-
tus wordt afgetrapt met de Johan 
Neeskens Cup, de wedstrijd om 
de Zilveren Molen, het Vriend-
schapstoernooi en de HD-cup. 
Zaterdag 15 augustus start de 
Johan Neeskens Cup met RCH 
F1 en RCH E2 om 10 uur. Na de 
poulewedstrijden vinden de hal-

ve finale en de finale plaats en 
om 13.00 uur volgt de prijsuitrei-
king van de F en de E. Zaterdag 
15 augustus om half vijf zal het 
eerste zondagelftal het opnemen 
tegen DVC Buiksloot om de Zil-
veren Molen. Ooit het geschenk 
van de gemeente aan RCH bij de 
opening van het sportcomplex in 
1932 en daarna jaren gebruikt 
als inzet voor het Zilveren Mo-
lentoernooi. Vorig jaar was AFC 
de winnaar. Zondag 16 augustus 
is er voor de E1 en D1 teams een 
Vriendschapstoernooi. Zij begin-
nen al om half tien. Hoewel de 
voetballers gaan strijden om de 
prijzen mag het duidelijk zijn, dat 
de onderlinge vriendschap tus-
sen en de verenigingen en de 

Zaterdag en zondag 
toernooien bij RCH

spelers de drijfveer zal zijn voor 
niet alleen dit toernooi, maar 
ook tijdens de competitie. Aan-
sluitend zal zondag 1 zijn eerste 
wedstrijd spelen in de HD-cup. 
Iedereen is van harte welkom op 
het RCH-complex aan de Sport-
parklaan.

Heemstede - Heeft uw zoon 
of dochter moeite om op ge-
wicht te blijven of is hij/zij echt 
te zwaar? Dan is aanmelden voor 
Family Fit! een goed idee.  Family 

Fit! is een programma voor jon-
geren met overgewicht tussen 
de 12 en 18 jaar . Het program-
ma duurt drie maanden en om-
vat naast een uitgebreid sport- 

Start programma voor 
jongeren met overgewicht

en beweegaanbod coaching op 
het gebied van voeding, bewe-
gen en gedrag. In september 
start een nieuwe groep. Aan-
melden kan nu. Voor meer infor-
matie en aanmelden neem con-
tact op met Joyce Möhringer van 
Sportservice Haarlemmermeer 
via jmohringer@sportservice-
haarlemmermeer.nl



 

Kinderactiviteit
T/m 13 augustus 
Eureka! Vakantiedagen, zelf 
wetenschap en techniek ont-
dekken. Voor kinderen van 
6 tot en met 12 jaar. Inschrij-
ven kan voor één, twee, drie 
of vier dagen, op www.neder-
land.madscience.org. Mee-
doen kost 47,50 euro per dag 
of 175 euro voor vier vol-
le dagen. Van 9 t/m 16 uur.
Museum De Cruquius, Cruqui-
usdijk 27, 2142 ER Cruquius. 
Tel. 023-5285704, www.muse-
umdecruquius.nl.

Sportevenement
Zaterdag 15 augustus
Kennemer Zweefvlieg Club 
viert 70-jarig bestaan. Aan-
vang 10.00 tot 17.00 uur. Toe-
gang vrij. De locatie vindt u 
op Vogelaardreef 21 in Noord-
wijk. (Ingang van het vlieg-
veld in de bocht van de Vogel-
aardreef.)  Meer informatie op 
www.kcz.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 20 augustus Werk van 
KZOD-leden in de Galerie Ar-
ti-Shock in de Schoolstraat 
26, Rijswijk. Zie www.kzod.
nl, www.facebook.com/kunst-
zijonsdoel en www.galerie-ar-
ti-shock.nl.

T/m 16 september, tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek, foto’s van Mandy 
Schoorl. Onderwerp: Afrika.
Loc: Julianaplein 1, Heemste-
de. Geen entree. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl
Tel. 023-5115300.

Augustus, september en ok-
tober werk van Loes Hill uit 
Heemstede bij het Theehuis 
Cruquius, Cruquiusdijk. Acryl-
werken, veelal landschappen 
en bloemen. 
Meer info: www.loeshill.nl.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Thema’s in 
hun werk zijn de landschap-
pen van verdwenen werelden, 
het landschap van patronen en 
imaginaire landschappen. Op 
werkdagen: 11.00-15.00 uur. 
Entree: 2,50 euro. Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51, 
Heemstede

Expositie
T/m za 29 augustus
‘Heemstedenaren onder Ja-
panse bezettting’ Portretserie 
van fotograaf Edith Lamber-
mon. Locatie: Burgerzaal van 
het Raadhuis, Raadhuisplein 
1 in Heemstede. Vrije toegang.

T/m vrijdag 14 augustus
Expositie ‘Afslag Leyduin’ op 
huis Leyduin. Op werkdagen 
van 10.00-12.00 uur. Entree: 
2,50 pp. Locatie: Huis Leyduin, 
Leidsevaartweg tussen num-
mer 49 en 51, Heemstede. 

T/m vr 14 augustus
Fotoserie ‘Het Verre Oosten’ 
van Heemsteedse fotografe 
Anna Kroes. Boekhandel De 
Vries op de Gedempte Oude 
Gracht 27 in Haarlem. Vrij toe-
gang.

Zo 13 september
‘Stress bij honden’. Gratis bij te 
wonen. Aanv. 11u. bij bezoe-
kerscentrum Kinderboerderij ‘ t 
Molentje aan de Burgemeester 
van Rappardlaan 1, Heemste-
de.  Aan/afmelden via  e-mail: 
dehobbyhond@hotmail.com.

Theater
Vrijdag 28 aug t/m zondag 
30 aug ‘Cirque Stiletto 3’ 
met Karin Bloemen en de 
Wëreldbänd. Stadsschouw-
burg, Wilsonplein 23, Haarlem. 
Aanvang vrijdag 28 en zater-
dag 29 augustus 20.15 uur, 
zondag 30 augustus 15.00 uur. 
Info en kaarten (v.a 35,-) via 
www.theater-haarlem.nl, de 
dagkassa Philharmonie, Lan-
ge Begijnestraat 11 in Haar-
lem, tel. nr. 023-5121212, of 
via VVV-ticketbox aan de Gro-
te Markt 2.

Antiek- en
brocantemarkt
Zondag 6 september 
In de Jan van Goyenstraat, 11-
17 uur. Div. Kramen. Informa-
tie bij Anneke: 023 – 5295991.

Opening dorpspomp
Vrijdag 14 augustus
16-18u. Feestelijke ingebruik-
name door wethouder Vd 
Stadt en Edward vd Zwaag, 
vz stichting Dorpspomp. Ex-
tra activiteiten op het plein bij 
ijssalon Van Dam, restaurants 
Tante Bep, Grut en Groot, de 
Pastabox en La Via. Tevens 
muziek.

AgendA

Heemstede – Met haar enthou-
siasme voor Heemstede weet 
Marianne Weiland iedereen te 
overtuigen hoe leuk en leerzaam 
het is om elkaars zusters te blij-
ven. Als voorzitter van het Städ-
tepartnerschaftsvereins Bad Py-
rmont had zij een schilderstrip 
naar Heemstede georganiseer 
waar dertien leden van het Ver-
ein aan deelnamen. Zij gaf ze 
een motto mee: “Von der Na-
tur zur Abstraktion”. Vrijdagmid-
dag opende gemeentesecreta-
ris Willen van den Berg de ex-

positie van de oogst van vier da-
gen schilderen op locaties als 
het Molentje van Groenendaal, 
de zee bij Bloemendaal, het Ou-
de Slot en Wilhelminaplein. Aan 
belangstelling tijdens het schil-
deren was geen gebrek, de deel-
nemers waren vol lof over de be-
langstelling van burgers die zelfs 
met lekkere hapjes kwamen. Vijf 
dagen mooi weer was een ca-
deautje en dat maakt het schil-
deren op buitenlocaties nog leu-
ker en geeft energie. De Pons 
pacis bij het Oude Slot, de Vre-

Bad Pyrmont schildert van `natuur naar abstract`
Zusterstad blijft verliefd op Heemstede

desbrug van Adriaan Pauw uit 
1648, ziet er in sepia indruk-
wekkend uit en wat te denken 
van de Molen in de stijl van Vin-
cent van Gogh. Maar die Molen 
is ook  geschilderd in naturel en 
zelfs in de abstracte nog herken-
baar. Grappig is dat op het Wil-
helminaplein  veel details als 
een lamp, deur of zelfs straat-
steentjes als onderwerp dien-
den. De zee heeft altijd een bij-
zondere aantrekkingskracht voor 
Duitsers, hier werd duidelijk ge-
speeld met de lichtere kleuren, 
ook hier van naturel tot abstract. 
Alle dertien schilders hebben die 
dagen genoten van Heemstede 
en omgeving,  zij nodigen ieder-
een uit om Bad Pyrmont te ko-
men bezoeken. Naast het schil-
deren is er druk overleg geweest 
met oud bestuursleden van de 
HKIV, de Heemsteedse Kring 
voor Internationale Vriendschap 
om de band weer te versterken. 
De HKIV is begin januari 2015 
ontbonden, er was geen vas-
te contactpersoon meer. Rianne 
Ellens, voorzitter van het HPHO, 
Philarmonisch Orkest Heemste-
de, gaat het contact onderhou-
den, daar was het bestuur van 
de vriendenclub van Bad Pyr-
mont heel blij mee. De steden-
band was niet verbroken, maar 
je moet die band wel blijven op-
pompen. In het najaar gaat een 
Heemsteedse vrouwenclub weer 
op bezoek, Bad Pyrmont is, ge-
zien hun enthousiasme, hier nog 
niet uitgeschilderd. De ontvangst 
door gemeentesecretaris als ver-
vangend chef buitenlandse be-
trekkingen met de expositie in 
de Burgerzaal was voor Bad Pyr-
mont hartverwarmend.
Ton van den Brink 

Themamaaltijd 
bij Casca

Film en lunch voor senioren
Heemstede - Donderdag 27 au-
gustus wordt bij Casca een ko-
mische dramafi lm gedraaid ge-
regisseerd door Israel Horovitz, 
met Maggie Smith, Kevin Kli-
ne en Kristin Scott Thomas. Een 
man wil het appartement dat hij 
van zijn vader heeft geërfd ver-
kopen, maar dat lukt niet in de 
staat waarin hij het aantreft.... 
(Voor meer informatie over titel 
en inhoud van deze fi lm vraag 
om het speciale fi lmprogram-
ma bij Casca: (023) 548 38 28 
kies 1). Met een – gratis – e-mail 
abonnement op de Casca No-
va Nieuwsbrief krijgt u de titels 

en onderwerpen van de fi lms ie-
dere twee maanden in uw mail-
box. Voor het aanvragen van zo’n 
abonnement kunt u even bel-
len met de receptie van de Lui-
fel op eerdergenoemd telefoon-
nummer. Na de fi lm wordt in de 
foyer van de Luifel een geza-
menlijke lunch geserveerd. Het 
hele fi lm- en lunch-programma 
duurt van 10.30 tot ± 13.30 uur 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kosten inclusief 
lunch: � 12,50. Reserveren kan 
tot uiterlijk dinsdag 25 augus-
tus via (023) 548 38 28, kies 1, op 
werkdagen van 9-12 uur.

Excursie naar Spoorwegmuseum
Heemstede – Senioren kun-
nen dinsdag 15 september deel-
nemen aan de excursie naar het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. 
Casca organiseert deze dag. De 
excursiegroep gaat met de trein 
naar het Spoorwegmuseum. Er 
wordt koffi e gedronken met ap-
pelgebak in de Restauratiezaal 
en daarna wordt u door rondlei-

ders meegenomen naar plekken 
die alleen onder begeleiding toe-
gankelijk zijn. Sfeer proeven in de 
Koninklijke Wachtkamer, uitge-
nodigd worden om op de houten 
bank van een negentiende-eeuws 
rijtuig te zitten en verhalen horen 
over het zware werk van de sto-
kers en machinisten. Na de rond-
leiding gaat u lunchen in de Re-

Heemstede - Vanaf maandag 
10 augustus kunt u voor een 
lekkere, gezonde en betaalbare 
driegangenmaaltijd weer terecht 
bij Casca in Eethuis de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede. 
U kunt voor het diner kiezen uit 
één, twee of drie gangen. Wilt u 
het aantal gangen bij het reser-
veren doorgeven? Dat kan tot op 
de dag zelf tot 10.00 uur bij de re-
ceptie van Casca (023) 5483828 
optie-1. U kunt aan tafel van-
af 17.15 uur. Om 17.45 uur kun-

mise en kunt op eigen gelegen-
heid nog ronddwalen in het mu-
seum. Voor al onze excursies geldt 
dat u goed ter been moet zijn. Ver-
zamelen gebeurt om 8.45 uur in de 
hal van station Heemstede. Kos-
ten (zonder MJK) �38,00. Met 
MJK: �22,00. Opgeven en betalen 
kan zolang er plaats is tot en met 
maandag 31 augustus. Meld u wel 
op tijd aan, want er zijn nog maar 
enkele plaatsen beschikbaar.

nen bezoekers, die alleen komen 
maar wel graag samen willen 
eten, aanschuiven aan de stam-
tafel. Een paar keer per maand 
is er een speciale themamaaltijd. 

De eerstvolgende is op maandag 
31 augustus. (Italiaans buffet). 
Meer informatie op www.cas-
ca.nl. Afhalenkan eveneens. De 
maaltijden kosten €9,95.
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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
- Vergadering 
 bezwarencommissie

Schapen vertrekken uit Groenendaal
De schapen die momenteel in het wandelbos 
Groenendaal grazen, gaan op vrijdagochtend 14  
augustus weer terug naar de Kennemerduinen. Om 
ongeveer 10:00 uur vertrekken zij vanuit het bos 
en gaan dan via  de Van Merlenlaan, rechtsaf de 
Herenweg, langs de rotonde naar de Eijkmanlaan, 
over de brug rechtsaf naar de Leidsevaartweg, 
onder het station, over de Zandvoorterweg (N201) 
naar Aerdenhout en dan naar de Kennemerduinen.

Ergens tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u de kudde 
tegenkomen. Hoewel de schapen slechts korte 
tijd op de bepaalde weggedeeltes lopen kan het 

verkeer hiervan enige hinder ondervinden. Op 
het moment dat de kudde eraan komt zal verkeer 
gevraagd worden even  te wachten. De weg blijft 
uiteraard gewoon open voor hulpdiensten.

Tot en met donderdag 13 augustus is de kudde nog 
in het zuidelijk deel ‘aan het werk’. De gemeente zet 
de schapen vooralsnog als proef in, onder meer om 
het bos van kleine esdoorns te ontdoen. Daarnaast 
eten schapen ook bramen en brandnetels. Met 
hun hoeven ploegen ze de aarde meer om dan 
runderen; dit heeft een positief effect op de 
bodemsamenstelling. 

Werk mee aan het ontwerp over de Haven! Om tot 
een inrichtingsplan voor de Haven van Heemstede 

Bijeenkomst op 25 augustus: 
Presentatie ideeën en start ‘Havenlab’

te komen, heeft de gemeente u gevraagd uw 
wensen en ideeën in te sturen. Hierop is massaal 
gereageerd. De ruim 700 reacties hebben een schat 
aan creatieve ideeën opgeleverd. Vanwege dit 
enthousiasme onder de deelnemers - en hun wens 
om betrokken te blijven - willen we het initiatief voor 
de inrichting van de haven ook meer bij inwoners 
beleggen. Tijdens een bijeenkomst op 25 augustus 
kunt u zich aanmelden voor het ‘Havenlab’. Het 
Havenlab is een ontwerpteam waarin inwoners zelf 
het inrichtingsplan voor de Haven gaan opstellen.

Wilt u meedoen aan het Havenlab? Kijk voor 
meer informatie op www.heemstede.nl/haven. 
Hier vindt u ook de ingediende reacties en ideeën.

Evenement: Herfstbal 7 november
Op 6 augustus 2015 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Stichting Vrienden 
Kinderboerderij Heemstede voor het houden van 
een herfstbal op het terrein van de kinderboerderij 
in het wandelbos Groenendaal op zaterdag 
7 november 2015 van 17.30 uur tot 20.15 uur.

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

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven de Burgemeester van 
Rappardlaan vanaf “het molentje” tot voorbij de 
kinderboerderij van 16.30 uur tot 20.30 uur af 
te sluiten voor autoverkeer. De Burgemeester 
van Rappardlaan blijft wel toegankelijk voor 
voetgangers, fietsers en hulpdiensten.
 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 99, technische aanpassing 

telecominstallatie, Wabonummer 25906, 
ontvangen 24 juli 2015

- Jan van den Bergstraat 45, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, Wabo 26077, 
ontvangen 30 juli 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Beatrixplantsoen 78, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 
24709, verzonden 7 augustus 2015

- Alberdingk Thijmlaan 3, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en vergroten 
achterdakvlak, Wabonummer 24253, 

 verzonden 7 augustus 2015
- Prinsenlaan 45, het uitbreiden van de berging 

en een overkapping op de patio, Wabonummer 
23720, verzonden 7 augustus 2015

- Lorentzlaan 67, het plaatsen van een 
fietsoverkapping, Wabonummer 24549, 
verzonden 7 augustus 2015

- Handellaan 2A, het vervangen van de 
naamsaanduiding, Wabonummer 24242, 
verzonden 7 augustus 2015

- Zernikelaan 12, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 23568, 
verzonden 7 augustus 2015

- Wagnerkade 71, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 24708, 
verzonden 7 augustus 2015

- Laan van Bloemhoven 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
Wabonummer 24575, verzonden 7 augustus 2015

- Haringvlietplantsoen 18, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 
23139, verzonden 7 augustus 2015

- Melchior Treublaan 8, het kappen van 7 beuken 
en 1 conifeer, Wabonummer 25735, 

 verzonden 7 augustus 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 10, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 23756, 
ontvangen 15 juni 2015. 

- Alberdingk Thijmlaan 3, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, Wabonummer 
24253, ontvangen 21 juni 2015. 

- P.C. Hooftkade 6, het plaatsen van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak, Wabonummer 24457, 
ontvangen 26 juni 2015

- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 
Wabonummer 24467, ontvangen 24 juni 2015. 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Bosuilplein 1 t/m 10, Hazepad 1 t/m 15, 

Eekhoornlaan 11 t/m 103, Wabonummer 25638, 
ontvangen 20 juli 2015. De aanvraag ligt 6 weken 
ter inzage.

Rectificatie
Op 5 augustus is abusievelijk gepubliceerd dat 
onderstaande omgevingsvergunningen zijn 
verleend:
- Bosuilplein 1 t/m 10, Hazepad 1 t/m 15 en 

Eekhoornlaan 11 t/m 103, verzoek brandveilig 
gebruik voor nieuwbouw, woon- en dagbesteding 
op Hartekampterrein, Wabonummer 25638, 
ontvangen 20 juli 2015 (uitgebreide procedure)

- Melchior Treublaan 8, het kappen van 7 beuken 
en 1 conifeer, Wabonummer 25735, ontvangen 21 
juli 2015 (reguliere procedure)

- Herenweg 211, plaatsen 2 dakkapellen, 
Wabonummer 25766, ontvangen 22 juli 2015 
(reguliere procedure)

- Herenweg 121, het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak, wabonummer 25808, 
ontvangen 23 juli 2015 (reguliere procedure)

Het ging hier niet om verleende 
omgevingsvergunningen maar om binnengekomen 
aanvragen omgevingsvergunning.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 20 augustus 2015 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen besluit op grond van de 
  Wet Openbaarheid Bestuur (openbaar) 
20.30 uur bezwaar tegen afwijzing van een 

  handhavingsverzoek m.b.t. dakkapel op 
  perceel Valkenburgerlaan 4 II (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen verleende 
  omgevingsvergunning voor terras aan 
  de voorzijde van perceel Jan van 
  Goyenstraat 2 (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 023-5485607.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Melding 
verwijdering 
fietswrakken in 
Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).

Op dinsdag 25 augustus 2015 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
bevinden. Een fietswrak is een fiets die zich in niet rij 
technische staat bevindt. Eventuele fietskettingen 
waarmee fietsen aan fietsklemmen of ander 
gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de 
minst belastende wijze worden doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 25 augustus 2015 
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 
29 november 2015 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 
telefoonnummer 14 023.

Verwijdering naamloze boot aan de Amstellaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen in 
openbaar water op een plek waar geen ligplaats is 
aangewezen.

- Een naamloze groene boot met rode binnenkant, 
gelegen in de Leidsevaart ter hoogte van de flat 
aan de Amstellaan. 

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet  is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester 

en wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die 
periode kan de eigenaar zich melden bij bureau 
Handhaving en zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten. Heeft u vragen over 
deze publicatie, neem dan contact op met bureau 
Handhaving via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Nieuwe 
regelgeving
Op 7 juli 2015 heeft het college de Notitie 
“Mantelzorgondersteuning in Heemstede” 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl.



Omgevingsvergunningen 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’.

Heemstede - Wetenschappers 
voorspelden een slecht jaar voor 
de wespen. Een maand gele-
den vertelde imker Pim Lemmers 
echter voor de microfoon van 
RTVNH dat het juist een goed 
jaar voor de wespen zou gaan 
worden. Intussen ziet Nederland, 
en ook de regio Kennemerland, 
ze massaal vliegen. En nu de va-
kanties bijna weer voorbij zijn 
kunnen terugkerende vakantie-
gangers thuis mogelijk op vlie-
gende insecten stuiten. “De laat-

ste dagen komen veel meldingen 
van bijen en wespen in spouw-
muren, onder dakpannen en 
vogelhuisjes binnen”, zegt Pim 
Lemmers. Volgens hem zijn de 
wespen vroeger dan voorgaande 
jaren en veroorzaken ze hierdoor 
nu al volop overlast: “Zolang er 
larven in het nest zijn is er nog 
niets aan de hand. De larven ge-
ven de werksters een zoetstof. 
Wanneer er geen larven meer 
zijn, en dus ook geen zoetstof 
meer is, gaan de wespen buiten 

Volop wespen in de regio

Heemstede - De Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland stelt haar 
vestigingen beschikbaar voor 
het inzamelen van plastic PET-
flessen, die rondzwerven in de 
natuur en op straat. Hiermee is 
de Bibliotheek actief bezig met 
duurzaamheid en toont zij haar 
betrokkenheid met maatschap-
pelijke duurzaamheidsprojecten 
van in dit geval Stichting Klean. 
Deze stichting motiveert zoveel 
mogelijk mensen om één keer 
per dag één stuk zwerfvuil (bij 
voorbaat plastic) op te ruimen. 
Van 10 augustus tot en met 30 
september 2015 staan verza-
melbakken in Bibliotheekvesti-

gingen. Na 30 september wordt 
het plastic gerecycled. Met dit 
gerecyclede plastic worden met 
3D-printers kleine stukje van de 
Plastic Madonna gemaakt. Ge-
zamenlijk vormen al die stukjes 
de Plastic Madonna, een beeld 
van een liggende vrouw die haar 
kind de borst geeft, met een 
lengte van circa 12 meter. Tij-
dens de Olympische Spelen in 
2016 wordt het beeld onthuld op 
het strand van Rio de Janeiro.

Meer informatie op www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.
nl, www.stichtingklean.nl en op 
www.plasticmadonna.nl

Vestigingen Bibliotheek inzamelpunt

Van plastic zwerfflessen 
naar Plastic Madonna

Pilates bij 
Casca

Heemstede - Pilatesoefeningen 
starten met het opbouwen van 
kracht vanuit je ‘powerhouse’ of 
centrum. Dit is je buik, het bek-
ken en de lage rug. Controle en 
correcte uitvoering staan cen-
traal. De ademhaling en het be-
wust de juiste spieren laten wer-
ken, vormen de basis van iedere 
oefening. Belangrijk is de ultieme 
balans tussen ‘mind and body’ 

en de samenhang tussen kracht, 
souplesse en controle.

Pilates is voor iedereen zowel 
voor jong als wat ouder, die be-
wust met zijn lichaam omgaat, 
spieren in balans wil brengen, 
houding wil verbeteren en zich-
zelf fitter wil gaan voelen. Do-
cente Marie Thérèse Derkinde-
ren werkt met kleine groepen zo-
dat persoonlijke aandacht voor-
op staat. Ieder traint op zijn eigen 
niveau. Bij blessures worden er 
persoonlijke - spierversterkende 
- oefeningen gegeven. De groep 

doet ook een serie oefeningen op 
de mat: ground control. Bij Cas-
ca starten na de zomervakantie 
verschillende cursussen Pilates 
op maandag 31 augustus van 
9.00 tot 10.15 uur en van 10.15 
tot 11.30 uur en een cursus Pi-
lates – basis start op woensdag 
2 september van 20.00 tot 21.15 
uur. De lessen worden gegeven 
in de bewegingsruimte bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven kan nu al: kijk op 
www.casca.nl of bel (023) 548 38 
28 kies 1 op werkdagen tussen 9 
en 12 uur.

het nest op zoek naar zoetigheid. 
En vanaf dat moment zorgen de 
wespen dus voor overlast.” Hom-
mels en bijen zijn onschuldig: 
hommels zijn eenjarig. Alleen de 
jonge koninginnen overwinteren 
en beginnen in het voorjaar van 
2016 een nieuw nest. Een bijen-
zwerm zoekt een spouwmuur, 
schoorsteen of holte van een 
boom op. Verwijder een zwerm 
bijen, of een nest hommels en/
of wespen niet zelf. Want voor al-
le gevallen geldt: bijen, hommels 
en wespen kunnen steken.
Meer informatie bij Pim Lem-
mers (06-51493310). 

Oproep 
hobbymarkt-
deelnemers

Heemstede - Tijdens het 
Oogstfeest op Kinderboer-
derij ’t Molentje, 20 sep-
tember, wordt een hobby-
markt gehouden. U kunt 
hier zelfgemaakte produc-
ten (niet bedrijfsmatig) ver-
kopen. Een standplaats kost 
€10. Meer info via kinder-
boerderij@heemstede.nl of 
ischenk@heemstede.nl

Art gewerkt aan het project 
Ku[n]stwerken. Met een vas-
te groep kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland is de Ne-
derlandse kust vanaf zee vast-
gelegd. Dit leverde een panora-
ma op van de hele kustlijn van 
Nederland. De schilderijen zijn 
te koop. Tijdens PreSail IJmond 
worden alle schilderijen van de 
Noord-Hollandse kust getoond. 
Zie ook www.xxlart.com. PreSail 
IJmond is het nautische evene-
ment dat voorafgaand aan SAIL 
Amsterdam plaatsvindt in de ha-
vens van IJmuiden en Beverwijk. 
De kunstwerken zijn geschilderd 
in de periode dat ook de kustver-
zwaring in Noord-Holland werd 
uitgevoerd. Vanwege de stijgen-
de zeespiegel bereidt Nederland 
zich voor op de toekomst. Som-
mige schilderijen laten de kust 
zien vóór de ingrepen, sommige 
tijdens de kustverzwaring, an-

dere nadat de ingrepen hebben 
plaatsgevonden.

Noord-Holland, IJmuiden 
en de zee
Noord-Holland is een echte zee-
provincie met een lange kust-
lijn. De provincie en de zee zijn 
onlosmakelijk verbonden. De 
geschiedenis van Noord-Hol-
land wordt gekenmerkt door de 
voortdurende strijd tegen het 
water. De ligging aan zee heeft 
de provincie tevens welvaart ge-
bracht. Ook is IJmuiden een ech-
te kustplaats die profiteert van 
de ligging aan zee met haar ha-
ven, de zeesluizen en de visserij. 
De provincie Noord-Holland sti-
muleert tijdelijk cultureel aanbod 
in herbestemmingslocaties om 
de mogelijkheden van deze loca-
ties onder de aandacht te bren-
gen. Ook past de expositie in de 
vishal bij het project Identiteit 

Expositie van schilderijen van 
de Noord-Hollandse kust

Regio - Tijdens PreSail in IJmui-
den exposeren kunstenaars 
schilderijen van de Noord-Hol-
landse kust. De kustgezichten 
zijn gemaakt tijdens de verster-
king van de Noord-Hollandse 
kust. Iedereen die de tall ships 
komt bewonderen, kan de ex-
positie gratis bezoeken. De 35 
kunstwerken zijn te zien van 14 

tot en met 18 augustus in de vis-
hal aan de Halkade in IJmui-
den. De expositie is mede mo-
gelijk gemaakt door de provincie 
Noord-Holland en de gemeente 
Velsen. 

Kunstexpositie van Noord-
Hollandse kustgezichten
Sinds 2009 heeft Stichting XXL 

Kustplaatsen waar voor IJmui-
den de claim ‘IJmuiden, rauw 
aan zee’ uit kwam.
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