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Tuinenwedstrijd De Oosteinde – nog 1 week!

&
BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

➢
➢

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

CENTER
All-in kantoor

(v.a. 1 maand)

Vergaderkamers

(€20,- p/u)

Havenstraat 87 - Tel. 023-7114405

Tuin op kleur van Jan Brouwer
Heemstede – De tuin van Jan
Brouwer aan de Johan Wagenaarlaan 29 is een echte oase.
Hij schrijft: “ In de border staan
vanaf het vroege voorjaar tot
het late najaar alleen rode, ge-

le en oranje bloemen. Andere kleuren ‘mogen’ niet in deze
border. Het is een kunst om het
hele jaar door steeds al deze kleuren te hebben. Het begint met gele krokussen, oranje

narcissen, tulpen geel, oranje en
rood en zo het het hele jaar met
planten in deze kleuren die in
de verschillende seizoenen
bloeien.” In de tuin is ook een
Oranjerie met een plantenkas-

je. Hier kan lekker plaatsgenomen worden bij minder goed
weer (wind of regen). “De beplanting vooraan is laaggehouden, zodat we daar optimaal van
de tuin kunnen genieten”, zegt
Jan die bij deze meedingt naar
de hoofdprijs van de tuinenwedstrijd!

Straatfeest Anna Blamanlaan
met Coverband Trees
Heemstede – Met drie klappers
maakten bewoners van de Anna
Blamanlaan in Merlenhoven van
hun straatfeest een echt familiefeest. Bijna was Piet Paulusma komen vertellen dat ze zich
geen zorgen hoefden te maken over het weer. Hij komt volgend jaar het eerste lustrum opluisteren met volle zon, nu was
het de bekende slager Sjaak van
der Werff die van de barbecue
een waar feest wist te maken èn
werd het straatfeest opgeluisterd door de Coverband ‘Trees’
die zijn wortels heeft in de Anna Blamanlaan, waar Ed Lauwerens iedere week zijn huis openstelt voor de repetities. De band
waar Joke van Rossum en Ilse
Klos met hun zang alle muziekgenres aankunnen en dus van
elk optreden een grote muzikale
happening maken.
Vier jaar geleden begon het eerste straatfeest eigenlijk heel ge-

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

makkelijk, omdat bij vijf gezinnen
de kinderen zo heel gewoontjes
elke dag bij elkaar binnenliepen
en speelden. Sinds het eerste
straatfeest nu vier jaar geleden
kent men elkaar nu en als er iets
is loopt men gemakkelijker bij

LAMSKOTELETTEN
50
4 STUKS

elkaar naar binnen. Wat nu door
gemeentes gestimuleerd wordt,
is in de Anna Blamanlaan al letterlijk ingeburgerd. Met een opblaasspringbak voor de klein-

sten, de barbecue, live
muziek en heel ouderwets kienen met Rick de
Meijer, is iedereen dolenthousiast. Het kienen
werd gesponsord met kleine
prijsjes door winkeliers van de
Raadhuisstraat en Binnenweg.
Oma van der Duim, 87 jaar, uit
Den Helder was speciaal door

haar dochter opgehaald om het
feest mee te maken en genoot
van de rosé en de voor deze gelegenheid door slager Sjaak van
de Werff benoemde opperchef
barbecue, Hans Paul Braun, gebraden spare ribs en sateetjes.
Die komt volgend jaar zeker terug!
Ton van den Brink

R8.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Verschijnt woensdag

Koninklijke HFC op
zoek naar oud-leden

Als dierenredder de weg op...

Chauffeurs nodig voor
Dierenambulance
Regio - 24 Uur per dag en 365
dagen per jaar staan ze klaar
voor mens en dier.
Vanuit het eigen kantoor aan de
Generaal Spoorlaan 16 in Haarlem-Noord rukken de vier ambulances er jaarlijks ruim 3500
keer op uit om gewonde en
gevonden dieren te hulp te komen.
Zo zijn er vorig jaar 496 honden
en 967 katten vervoerd. Maar
ook 2 hangbuikzwijntjes, diverse vogels, 4 bruinvissen, 9 vleermuizen en 2 zeehonden en nog
vele andere dieren.
De collega’s van de dierenambulance doen dankbaar werk en
maken naast dierenleed ook fijne dingen mee. Succesverhalen
van geredde of teruggevonden

Kerkdienst
Protestantse
Gemeente
Heemstede – In Kennemerduin aan de Herenweg 126
is er op zondag 23 augustus
dienst van de PKN (Protestantse Gemeente Heemstede). Mevrouw Betsie Jansen
gaat de dienst voor, die om
10.30 uur begint. Ook in Kapel Nieuw Vredenhof aan de
Van Oldenbarneveldtlaan 17
te Haarlem is er dienst. Die
wordt om 10.00 uur voorgegaan door ds. Pieter Terpstra.
Het is een dienst met crèche
en kindernevendienst. In de
Pinksterkerk en Oude Kerk
vinden komende zondag
geen diensten plaats. Zie ook
www.kerkpleinheemstede.nl

dieren zijn er gelukkig genoeg.
Wilt u ook dierenambulancechauffeur worden? Er zijn met
spoed chauffeurs nodig voor
de avond-, nacht- en weekenddiensten!
Na een gedegen inwerkperiode
gaat u als dierenredder in nood
met een collega de weg op.
U dient in bezit van rijbewijs B te
zijn met minimaal 1 jaar rij-ervaring. En bereidwillig om een dieren-EHBO-cursus te volgen. Het
zal gaan om minimaal 8 uur per
week (1 dienst).

Regio - De oudste voetbalclub in Nederland,
de Koninklijke HFC uit
Haarlem, bestaat 15 september 130 jaar! In het
kader van deze unieke
mijlpaal wordt op zaterdag 5 september 2009
een Jubileumdag georganiseerd waarbij ook
oud-leden van harte welkom zijn. Tijdens deze dag worden door jong en oud uiteenlopende wedstrijden gevoetbald,
waaronder de Erewedstrijd te-

gen Sparta Rotterdam.
Tevens kan de jeugd zich
vermaken op springkussens en klimkastelen,
is er live-muziek, zijn er
gezellige eet- en drinkstandjes, een barbecue
en nog veel meer. Oudleden kunnen zich aanmelden voor deze feestelijke dag op jubileumkonhfc@gmail.com of via de speciale Jubileumwebsite.
Voor meer informatie: www.jubileumkonhfc.nl

Waarachtig prachtig!

Informatie
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402
aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Internet www.heemsteder.nl

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
EDITIE 5
oPlaag 17.575

Pompoenen

Heemstede - Op de Glipperdreef vond zaterdag 15 augustus rond 03.00 uur een aanrijding plaats. Hier werd een 17jarige bromfietser uit Haarlem,
terwijl hij in noordelijke richting
reed, door een automobilist van
achteren aangereden. Getuigen
hebben de jongen direct geholpen. Tevens hielpen zij de automobilist met het aanduwen van
zijn auto om daardoor de weg
vrij te maken. Toen de motor
aansloeg, ging de bestuurder
er vandoor. De auto werd even
later in de buurt aangetroffen.
De politie heeft twee mannen uit
Heemstede in de leeftijd van 20
jaar als verdachten van de aanrijding aangehouden.

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Voor inlichtingen kunt u bellen met de coördinator van de
Dierenambulance,
mevrouw
Elly Dams, telefoonnummer
023-549 14 00.

Doorgereden
na aanrijding

van 1930

Heemstede - Pompoenen zijn een zeer oud cultuurgewas. In Midden en Zuid-Amerika werden al tussen 9000
en 7000 jaar voor christus pompoenen verbouwd. In de
16e eeuw werd de pompoen voor het eerst in Europa
geïntroduceerd.
Corrien Visser

De leukste hittegolf-foto
Heemstede – Bij het verschijnen van deze krant zal het kwik
tot in de dertig graden zijn opgelopen. Althans dat zijn de voorspellingen van heren en dames
meteorologen aan het begin
van de week. Bent u liefhebber
van tropische warmte of kan het
voor u niet snel genoeg voorbij
zijn? Zoekt u vooral de schaduw op of trekt u er juist op uit...
Hoe het ook zij; de Heemsteder
is benieuwd naar hoe u de hit-

tegolf of in elk geval de zomerhitte in beeld brengt. Ga er op
uit met uw camera en maak die
mooie foto. Bijvoorbeeld van uw
hond die in een fontein springt
of van iemand die geniet in de
schaduw van een grote boom.
De mooiste foto wordt geplaatst,
voorzien van uw naam!
Mail uw foto naar: redactie@
heemsteder.nl of per post:
redactie de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Nieuwtjes, tips en wijnen vinden

PLUS lanceert wijnwebsite
Heemstede - Om zich nog sterker te profileren op het gebied
van wijn heeft PLUS haar eigen wijnwebsite gelanceerd op
www.wijnenvanplus.nl. De site zit boordevol lekkere wijnen,
nieuwtjes en natuurlijk aanbiedingen. Bovendien kunnen de
liefhebbers een persoonlijke
wijnpagina bijhouden, waarmee
men kans maakt op een mooie
wijnreis. PLUS is inmiddels al vijf
keer uitgeroepen tot Beste Wijnsupermarkt van Nederland. Een
titel om trots op te zijn en mede
een reden om te starten met de
eigen wijnwebsite. Naast aansprekende
wijnaanbiedingen
kan de bezoeker heel eenvoudig de juiste wijn vinden via het

PLUS wijninformatiesysteem. In
deze database kan men alle wijnen die bij PLUS te koop zijn terugvinden. Inclusief een korte omschrijving van de wijn, de
druivensoort(en), een proefnotitie, de serveertemperatuur, serveertips, prijs en eventuele bekroningen. Deze wijnen kunnen
op verschillende manieren gevonden worden via de site. Bijvoorbeeld op het land van herkomst, op smaak, op het moment
waarop je de wijn wilt drinken,
op gerechttype of op prijsklasse. Deze database schept dus
duidelijkheid. En voor de laatste
nieuwtjes en praktische tips kan
de bezoeker van de wijnwebsite
terecht op het blog van Alexan-

dra Pouderoyen, de wijninkoopster van PLUS.
Maak kans op een wijnreis
Iedereen kan op www.wijnenvanplus.nl een eigen wijnpagina
aanmaken. Op deze persoonlijke
pagina kan men onder andere
persoonlijke wijnnotities plaatsen of favoriete wijnen opslaan.
Zo creëert men heel eenvoudig
een eigen online wijnalmanak.
Bezoekers die voor 31 augustus
2009 een eigen wijnpagina aanmaken, maken kans op een verzorgde wijnreis naar Frankrijk of
Sicilië.
PLUS Van der Hulst Heemstede
vindt u aan de Jan van Goyenstraat 21-23. Tel: 023-5282831.

‘Niet je eetbuien zijn het probleem,
maar de problemen eronder’*
Heemstede – Bij Casca start
op donderdag 10 september
voor de derde keer de cursus:
‘Je eetproblemen de baas’
weer, met als onderschrift:
als je denken door eetbuien
wordt beheerst. Dat we hier
met een ander soort eetproblematiek dan die van Sonja
te maken hebben vertelt cursusleidster Joan Bieger (41) ,
psychosociaal therapeut.
Als je eetbuien hebt, heb je vaak
een onverzadigbare drang naar
eten. Steeds afvallen en weer
aankomen of de hele dag bezig
zijn met eten kan wijzen op een
eetprobleem. Wanneer je emotioneel niet lekker in je vel zit,
zoek je troost bij eten. ‘Het zijn
namelijk niet de eetproblemen
die je ongelukkig maken, maar
je hebt eetproblemen omdat je
ongelukkig bent’.* Mensen met
eetbuien hebben de neiging om
zwart/wit te denken. Vaak zijn ze
ook perfectionistisch. Ze zijn onzeker over hun zelfbeeld en hebben helaas weinig zelfwaardering. Als kind konden ze meestal goed mensen/zaken ‘aanvoelen’, wat niet altijd door de om-

geving gewaardeerd werd. Hierdoor zijn ze geneigd gevoelens
en behoeften weg te stoppen.
Eetbuien zijn net als andere verslavingen een manier om ons
staande te houden. We grijpen naar voedsel om een leegte te vullen. Joan Bieger weet
waarover ze praat: “Ik heb het
zelf ook ervaren toen ik als jong
meisje ging studeren. Ik voelde
me geregeld eenzaam en wist
niet precies hoe ik me naar de
buitenwereld moest presenteren
of eigenlijk sowieso wie ik was.
Na afloop van feestjes of op an-

dere momenten at ik soms van
alles en nog wat om dat niet te
hoeven voelen. Je doet dit soort
dingen om jezelf af te leiden van
hetgeen waar het werkelijk om
gaat. In mijn geval was dat ik me
toen eenzaam voelde. Het geeft
even troost, maar daarna komt
altijd het schuldgevoel. Dat je in
je eentje al dat eten naar binnen
hebt gepropt.”
De cursus werkt met het boek
‘Uit de ban van de eetbuien’ van
Joanna Kortink. Joan Bieger:
“Toen ik het boek las, herkende ik er zoveel in van mijzelf. In
de cursus van acht bijeenkomsten behandelen we elke keer
een hoofdstuk. Het boek vraagt
best wat van je: nadenken over
je toekomst en visualiseren wat
je werkelijk wilt met je leven. We
werken veel aan je motivatie en
met de innerlijke saboteur.”
De vrijblijvende informatiebijeenkomst voor deze cursus is
op 27 augustus van 19.00 u tot
20.00 uur in de Casca in Heemstede. Voor meer informatie:
www.praktijkbieger.nl of via
06 – 11155916 bij Joan Bieger.
* citaten van Joanna Kortink

Oisterwijk, parel van Brabant

Warme huiselijkheid
in Hotel de Paddestoel
Oisterwijk - Een vakantie in
het driesterrenhotel De Paddestoel betekent een warme ontvangst, comfortabele kamers,
een uitstekende Hollandse
keuken, volop recreatiemogelijkheden, geslaagde fiets- en
wandeltochten en leuke uitstapjes in de nabije omgeving.
Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruikmaken van een rolator of
rolstoel.
Het is goed toeven in dit gezellige hotel waar serviceverlening vanzelfsprekend is. Gasten worden in Hotel De Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijkheid en gastvrijheid
ontvangen. De huiselijk inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor dat
men helemaal tot rust kan komen. En wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige
omgeving van het hotel. Oisterwijk wordt niet voor niets ‘Parel
van Brabant’ genoemd.
Oisterwijk in het hart van Bra-

bant, met de eeuwenoude
dorpskern en zijn lindeboom,
de karakteristieke gevelhuisjes, vriendelijke mensen, gezellige terrasjes en winkeltjes
bieden een rijk scala aan ontspanningsmogelijkheden.
Zwemmen, kanoën, vissen, golfen maar ook de vele wandelen fietsroutes zorgen voor een
sportief cachet. De gemeente
is al heel lang een begrip voor
actieve rustzoekers die nog
stilte, ongerepte natuur en cultuur weten te waarderen. Dromerige vennen, wandelen over
de heide, fietsen door de bossen, maar ook gezellig winkelen, lekker eten; het is gewoon
volop genieten in Oisterwijk.
Of men nu voor een lang of
een kort verblijf naar Oisterwijk
komt; men zal zich er volkomen
thuis voelen.
Voor meer informatie over Hotel De Paddestoel: Scheibaan
5, 5062 TM Oisterwijk, tel: 0135282555 of 5216250, e-mail:
info@hoteldepaddestoel.nl.

Dichtstorten Special:
Bart Jonker

C’arrière
Hij wil
zichzelf
niet verlaten
hij observeert
en constateert
enkele ledematen
ellebogen
roeien
vooruit
tegen ieder
gevoel in
hij is niet
politiek
in vele ogen
alleen
lastig
ziek
zichzelf:
een mens

Bloem
Onbeschreven
blad
door´n knop
omsloten
totdat
terstond
de zon op
komt
zij heeft
besloten:
in volle bloei
te staan

Heemsteedse wint golfreis naar Zuid-Spanje

Vlnr Cees en Ineke Bervoets, Alain Vermeulen en Marianne Mooij.

Heemstede –Zaterdag j.l. was
het al vroeg feest bij de Vitaminstore aan de Binnenweg.
De hoofdprijs van een landelijke wedstrijd van de winkelketen
was namelijk gevallen in Heemstede. Op deze zomerse dag
kreeg Ineke Bervoets uit handen van commercieel directeur
Alain Vermeulen de prijs overhandigd, een geheel verzorgde golfreis voor twee personen
naar Zuid- Spanje. Voor filiaalhoudster Marianne Mooij alle reden om de kurken te laten
knallen en de taart aan te snijden. Het echtpaar Cees en Ineke

Bervoets bekende nog nooit een
golfbal geraakt te hebben, maar
dat een kennismaking met deze sport er nu echt van gaat komen aan de Spaanse Costa de
la Luz. De winnares is een trouwe klant van de Vitaminstore
en prijst het deskundigheid van
Marianne Mooij en haar collega’s: “Ik vraag regelmatig om
advies en samen komen er altijd uit. De aandacht en service
die mijn hele gezin hier krijgt, is
beslist de toegevoegde waarde
van deze winkel. En ik ben heel
tevreden met hun producten.”
Naast de vliegtickets en 3 over-

nachtingen in 4-sterren hotel
Palacio Garvey, krijgen mevrouw
Bervoets en haar man tevens 2
Green Fees voor de meest luxe
golfbanen van de regio inclusief alle materialen. Bovendien
mogen ze een dagje relaxen in
Hammam Andalusi. Dit alles exclusief georganiseerd voor Vitaminstore door vakantiespecialist ConCalor. “Ik doe wel eens
vaker mee aan prijsvragen,
maar de grootste prijs die ik ooit
heb gewonnen is vijfentwintig
euro in de Staatsloterij, en dan
nu dit”, aldus de gelukkige winnares.
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Voor het voetlicht...

Restaurant Cozy,

zo gezellig op het Wipperplein
Heemstede – Gezellig uit eten,
ga naar Cozy aan het Wipperplein, de naam Cozy zegt het al
(Cosy in het Engels). Knus, gezellig en toegankelijk voor jong
en oud. Met een apart ingerichte loungeruimte boven in het
restaurant, waar u rustig een sigaret of sigaar kunt opsteken.
Maar u komt er op de eerste
plaats om gezellig te eten. Met
zijn tweetjes, met of zonder kinderen, de hele familie mee of
een hele groep, eigenaar Bob
Divendal en echtgenote Love
schrikken niet van groepen tot
40 personen. Op de menukaart
staan culinaire en uitdagende
gerechten. Uitdagend omdat u
van een aantal voorgerechten
ook een hoofdgerecht kunt maken. De salade met Hollandse
kroketten als voorgerecht 9,50
euro en als hoofdgerecht 18,50
euro. Een combinatie van to-

nijn en katenspek, kort gebakken met sojasaus en zwarte sesam, geserveerd met een komkommermango chutney en wasabi voor 9,50 euro als vooraf
of 19,50 euro als hoofdgerecht.
De ossenhaas gegratineerd met
geitenkaas en een jus van eendenlever staat op top één van de
maand voor 22,50 euro. Voor de
kinderen niet alleen de keuze uit
de bijna verplichte kroket of frikadel, maar ook spaghetti of gebakken zeebaars en denk erom
dat de kleinen ervan smullen!
Eerste week september doet
restaurant Cozy, samen met negen restaurants mee aan Haarlemmermeer Culinair waar vorig
jaar 10.000 bezoekers op af kwamen. Voor Cozy belangrijk,want
het Wipperplein ligt zo gemakkelijk bereikbaar voor bewoners van Hoofddorp. Die bewoners van Overbos en Floriande

komen gemakkelijker naar Cozy
dan het centrum van Hoofddorp,
ook nog eens met voldoende
parkeerruimte.
Spare ribs bij HBC
Zondag 23 augustus, tussen half
vier en 5 uur, zal restaurant Cozy bij de feestelijkheden bij de
opening van het kunstgrasveld
van HBC en de nieuwbouw van
de kinderopvang rondgaan met
spareribs en lekkere hapjes. Cozy staat bekend om zijn malse
spareribs waar het vlees zo van
het bot lijkt te vallen en je `netjes` kan kluiven. Als goede bijna buurman vindt Bob Divendal
dit gewoon leuk om te doen. Het
bestuur van HBC is een graaggeziene gast bij Cozy en Love. U
ook! Te vinden op het Wipperplein 3, voor reserveren kunt u
bellen 023-5293186.
Ton van den Brink

Een nieuwe start voor Encore!
Heemstede - Donderdagavond
27 augustus start Encore het

nieuwe seizoen met een nieuwe dirigent. Encore bestaat uit

ruim twintig enthousiaste mannen en vrouwen, die wekelijks met veel plezier zingen in
Heemstede. Er wordt dan hard
gewerkt aan het repertoire, dat
gaat van Mozart tot Beatles.
Daarbij wordt het koor bijgestaan door een inspirerende dirigent.
Encore streeft naar mooie muziek en verzorgt een paar keer
per jaar optredens in de Haarlemse regio. Om een juiste balans in de klank te krijgen zoekt
het koor versterking bij de mannenpartij.
Ben je man (beginner of gevorderd) en wil je het komend
seizoen zingen? Laat dan maar
eens wat van je horen! Bel of
mail voor meer informatie naar
mcbvdvosse@hotmail.com of
tel. 5613728.

Win kaarten voor HISWA te water

Delta Lloyd zorgt voor
mooi watersportjaar
Regio - Van dinsdag 1 tot en
met zondag 6 september is er
weer HISWA in IJmuiden. Op
deze HISWA te Water wil Delta
Lloyd, als partner van het evenement, de bezoekers graag laten zien en laten meemaken wat
Delta Lloyd voor de watersportliefhebbers wil betekenen.
Want Delta Lloyd maakt van
2009 een bijzonder watersportjaar. Zo heeft Delta Lloyd dit jaar
een langdurige voortzetting van
de samenwerking met het Watersportverbond aangekondigd.
Hierdoor is de verzekeraar in elk
geval tot 2012 als partner verbonden aan het Watersportverbond en de Delta Lloyd Kernploeg. Hopelijk draagt deze ondersteuning bij aan een goede
prestatie van de Nederlandse
topzeilers tijdens de Olympische
Spelen van 2012 in Londen.
Daarnaast werd ook een aantal
andere vierjarige sponsorcontracten aangekondigd: met de
jonge talenten uit de Optimist
Club Nederland, de jubilerende

Lloyd de Nederlandse zeilsport
wil stimuleren. Team Delta Lloyd
heeft inmiddels laten zien waarin
een klein land groot kan zijn. De
spectaculaire boot is tijdens de
Hiswa te Water in de haven van
IJmuiden te bewonderen. Op de
stand maakt u zelfs kans om op
de Delta Lloyd mee te varen.
Met al deze inzet wil Delta Lloyd
laten zien waar haar sponsortoewijding ligt: bij de watersport. Zij
is niet voor niets de marktleider
op het gebied van pleziervaartuigenverzekeringen. De verzekeraar weet wat zeilers bezielt, wat
hun vragen zijn en hoe zij daarvoor de beste oplossing kan bieden. Want Delta Lloyd wil lange
termijn zekerheid bieden. Voor
elke boot heeft zij een goede
verzekering. Of het nu gaat om
een exclusief superjacht in Monaco of een Optimist in Uitgeest.
Dit alles met een zeer uitgebreide dekking en vlotte en deskundige schadeafwikkeling. Aan de
leden van het Watersportverbond wordt nu zelfs een aan-

Delta Lloyd Regatta en met de
ambitieuze offshore zeilers in de
Delta Lloyd North Sea Regatta.
Bovendien zal Delta Lloyd naast
deze nieuwe contracten de ‘Hiswa te Water’ en de ‘Delta Lloyd
Open Nederlandse Kampioenschappen Olympische klassen’
de komende jaren blijven sponsoren.
De Volvo Ocean Race is de
Mount Everest van het zeilen;
zonder twijfel de zwaarste zeilwedstrijd ter wereld. In negen
maanden tijd leggen de deelnemende boten 37.000 zeemijlen af
en trotseren daarbij de gevaarlijkste zeeën. De race vergt fysiek
en psychisch het uiterste van de
bemanning. Bij sommige etappes (‘legs’) varen de zeilers meer
dan dertig dagen achter elkaar
en komen ze nauwelijks aan slapen en eten toe. Met maar enkele vierkante meters leefruimte
zijn ze op elkaar aangewezen; alleen met (h)echt teamwork bereiken ze de finish. Een grote uitdaging, waarmee sponsor Delta

trekkelijke korting aangeboden op al hun verzekeringen. Zo
wordt een totaaloplossing geboden waarmee men met een gerust hart kan genieten van huis,
haard en schip.
Voor meer informatie over de
sponsoractiviteiten en pleziervaartuigen verzekeringen van
Delta Lloyd kan men terecht
bij de assurantieadviseur of op
www.deltalloyd.nl/watersport of
www.deltalloyd/particulier. Hier
kan men ook zelf een verzekering afsluiten.
Speciaal voor lezers van deze
krant worden toegangskaarten
voor het evenement beschikbaar
gesteld door Delta Lloyd. Door
het beantwoorden van de vraag
hoe hun boot heet die mee doet
aan de Ocean Race, kan men
twee toegangskaarten, à 18,50
euro winnen. Stuur de oplossing
voor 25 augustus naar info@jutter.nl en vermeld duidelijk uw
naam, adres en telefoonnummer
in de mail. Winnaars krijgen telefonisch bericht.
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Muziekcursus en luisterkring in
Bibliotheek Heemstede

Heemstede - Op zondagmiddag 1 november start in Bibliotheek Heemstede een basiscursus en luisterkring voor de
nieuwsgierige luisteraar die
meer wil weten over klassieke
muziek.

De cursus vindt van 13.30 uur
tot omstreeks 15.45 uur plaats.
Gedurende acht zondagmiddagen wordt een beeld geschetst
van de ontwikkeling van klassieke muziek door de eeuwen
heen. Het luisteren naar muziek is hierbij een belangrijk
onderdeel. De helft van de cursus wordt gereserveerd voor
een luisterkring. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen de deelnemers muziekstukken met
elkaar bespreken onder leiding van de docenten Wout
Strootman, musicoloog en Ian

Pracht van een nieuwe wagen
voor John en Jeanet Molenaar
Heemstede – Erg warm vinden John en zijn vrouw Jeanet
de Heemstedenaren, die soms al
17 jaar lang naar zijn viswagen
komen. Want zo lang is ‘Vishandel Molenaar’ al een vaste waarde in de gezellige winkelbuurt
‘Jan van Goyenstraat’. “De mensen zijn hier ontzettend aardig
en leven altijd met je mee. Geven ook door dat ze de volgende keer niet komen omdat ze
met vakantie zijn. Kortom, leuke
klanten en een goeie stek die er
voor zorgen dat we het hier prima naar onze zin hebben!”
Al 17 jaar dus bedienen John
en Jeanet Heemsteedse visliefhebbers vanuit hun ‘mobiele viswinkel’. Met nu nog meer ruimte om al het heerlijks uit te stallen want ze hebben een nieuwe verkoopwagen. Met gepaste trots parkeert John de wagen
elke vrijdag en zaterdag op zijn

vaste plaats in de Jan van Goyenstraat, naast boekhandel Van
Ostade. Op woensdagmiddag
staat hij in de Geleerdenwijk en
in het oudste deel van Heemstede, op het Wilhelminaplein is de
kar donderdags te vinden.
De nieuwe wagen is helemaal
volgens de wensen van de Molenaars’ gemaakt. Hij ziet er
prachtig uit met nu meer etalageruimte vooraan. Van 2.20 meter is de ruimte verbreed naar
2.45 meter. Splinternieuw en hagelwit rijdt de viswagen dagelijks
vanuit Volendam naar de plaatsen waar ze niet zonder heerlijke verse vis, garnalen en schaaldieren uit zee kunnen!
In het kader van de nieuwe
verkoopwagen waar John en
Jeanet natuurlijk hartstikke trots
op zijn, kunt u profiteren van
lekkere aanbiedingen. Naast de
beroemde gemarineerde zalm

RCH Pinguins verspeelt zege

Heemstede - Ook na een zomerstop van zo’n anderhalve
maand lukte het RCH Pinguïns niet op volle oorlogssterkte aan te treden tegen het 1e team van Kinheim. Toch leken
de Heemsteedsen voor de derde maal deze competitie aan
het langste eind te trekken tegen hun Haarlemse concurrenten voor een plaats in de hoogste regionen van de ranglijst.
Maar niet voor de eerste maal dit seizoen boorde één rampzalige inning alle illusies op het gewenste resultaat de grond
in. Daarmee haakte RCH Pinguïns zo goed als zeker af voor de
strijd om de 2e plaats die, omdat de vermoedelijk aanstaande kampioen Olympia-3 niet wil promoveren, recht geeft op
deelname aan de promotiecompetitie.
RCH/P trok direct fel van leer.
Sandra Assendelft opende met
een honkslag, kwam op grounders van Nina Dijkstra en Kim
Westerveld op het 3e honk en
thuis door een honkslag van Annemarie van ’t Klooster.

Ook de 2e run, in de 3e inning,
kwam op naam van Sandra, na
4 wijd, een doorgeschoten bal,
een grounder van Nina en een
honkslag van Kim. En toen in de
4e inning Eva Verduijn en Anneloes de Wit de stand op 4-0

heeft John panga in kerriemarinade en Hollandse kabeljauwfilet lager geprijsd. Zie de advertentie elders in deze krant.
U bent van harte welkom om de
nieuwe wagen even te keuren.
Wedden dat u de verse superharing of gebakken kibbeling niet
kunt weerstaan? Want elke dag
wordt de vis natuurlijk vers bij
de afslag gehaald en vis is gezond en wie let daar vandaag de
dag niet op? Bovendien maken
de Molenaars zelf heerlijke vissalades, wokgerechten en schotels op bestelling. Het is een
mooie wisselwerking: Heemstedenaren kunnen niet zonder vis,
John en Jeanet niet zonder hun
leuke beroep. Hoewel... werkdagen van half vijf tot half acht
en dat zes dagen in de week?
“Jazeker, en het is en blijft een
mooi beroep”, aldus de Volendammer.
brachten, waarbij ook nog eens
Marieke Wijfjes en Marit Hartog
op het 3e honk sneuvelden en 2
loopsters op de honken achterbleven, leek niets de 4e competitiezege op rij in de weg te staan.
Maar dat liep anders.
Starting pitcher Sandra Assendelft, die ondanks een blessure in de 1e 3 innings slechts 12
slagvrouwen in de ogen had gekeken, opende de 4e slagbeurt
met geraakt werper, haar eerste
in vele jaren. Het werd het begin
van een reeks problemen, want
er volgden 3 ferme honkslagen,
goed voor 2 runs en nog steeds,
bij nul nullen, volle honken. Nina Dijkstra, die eerder die middag al 4 innings had geworpen
met de junioren tegen Kinheim,

Borthwick, muziekbibliothecaris
van de Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken.
Kennis van het notenschrift is
niet nodig. Diverse muziekonderwerpen komen tijdens de
cursus aan bod zoals symfonie,
sonate, opera, concerto grosso,
harmonie en klankkleur.
Kijk voor meer informatie op
www.sbhaarlem.nl.
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, Heemstede. Informatie
over kosten en aanmelden voor
de cursus kan per e-mail bij Ian
Borthwick: i.borthwick@haarlem.nl. Telefonisch aanmelden
kan ook bij de Stadsbibliotheek
Haarlem en omstreken: 0235115300. De aanmelding dient
uiterlijk 18 oktober 2009 binnen
te zijn, waarna de inschrijving
bevestigd wordt.

Cursus Touch for Health
Heemstede - Touch for Health
is een combinatie van Westerse en Oosterse behandelmethoden.
Door de spieren te testen kan
Touch for Health een onbalans
in uw lichaamshouding, voeding, emoties en energiebanen
zichtbaar maken. U kunt leren
wat te doen tegen stress en hoe
u het zelfgenezende vermogen
van het lichaam activeert.
Hierdoor komt energie vrij, die
weer kan stromen en voelt u zich
fit en gezond.
Deze cursus is geschikt voor iedereen, volwassenen, kinderen
of ouderen, en is overal direct
toepasbaar. Het is toch heerlijk als u familie of vrienden kunt
helpen met deze gemakkelijk
aan te leren methode?
Er zijn verschillende niveaus:
bent u nieuwsgierig geworden
en wilt u eens kennismaken?
Dat kan bij de Kunst van het
Spiertesten. In de cursus Touch
for Health 1. II, III en de meerdaagse workshop IV gaat docente Karin Blok-Olsen steeds
verder in op de materie.

De cursussen Touch for Health
starten vanaf 2 september bij
Casca in de Luifel.
Bewust bewegen met artrose en
osteoporose
De aard en oorzaak van artrose en osteoporose komen aan
bod in deze praktische cursus.
U leert een 12-tal oefeningen
om uw gewrichten beweeglijk te
houden. Een goede en efficiënte houding waarin de oefeningen worden gedaan heeft daarbij vooral de aandacht. Er wordt
veel bewogen, o.a. op muziek.
De cursus Bewust bewegen met
artrose en osteoporose start op
vrijdagmorgen 25 september
van 9.30 tot 11.30 uur. Vanaf 12
oktober start deze cursus ook op
maandagavonden van 19.30 tot
21.30 uur.
Meer informatie over één van
deze cursussen of aanmelden
kan – ook al in de
zomervakantie - bij de receptie
van Casca, de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, of telefonisch:
023-548 38 28 kies 1.
Meer info vindt u op de website:
www.casca.nl.

werd naar de heuvel gedirigeerd,
maar moest toezien hoe haar infield, zelfs bij volle honken, het
antwoord schuldig bleef op een
serie van 3 stootslagen. Toen de
kruitdampen waren opgetrokken, leidde Kinheim met 6-4.
In de 5e en 6e inning hield Nina goed stand, maar omdat haar
inmiddels nieuwe opponente op de Haarlemse heuvel hetzelfde deed, leek de eindstand
bij het begin van de 7e (laatste) slagbeurt bereikt. Maar er
zat nog een toegift in. Bij 2 ‘man’
uit en het 1e en 2e honk bezet,
leek Marit Hartog met 3 slag de
3e nul te worden, maar de bal
schoot door en de honken liepen vol.
Toen vervolgens op een honkslag van Anneloes de Wit ge-

scoord werd door Annemarie
van ’t Klooster en Marieke Wijfjes, leek RCH Pinguïns met 6-6
alsnog een punt in de wacht te
slepen. Maar er was nog een gelijkmakende slagbeurt. De 1e 2
slagvrouwen werden vlot aan de
kant gezet, maar toen volgden
alsnog 2 honkslagen met tussendoor een gestolen honk, liep
Kinheim het 7e punt binnen en
was het direct einde wedstrijd,
met de volgende ranglijst als resultaat:
1. Olympia Haarlem-3 14-22 (70-55)
2. Onze Gezellen-2
13-17 (67-36)
3 Kinheim-1
13-15 (73-64)
4. DSS-3
13-14 (65-47)
5. RCH Pinguïns
14-13 (60-56)
6. Kinheim-2
13- 8 (48-57)
7. Spaarnwoude-2
13- 4 (39-107)
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INGEZONDEN

BAS klachtenlijn voor
geluidsoverlast
Aan alle inwoners die Heemstede ook zo heerlijk wonen vinden.
We staan op nummer twee van beste woonplek, volgens Elsevier.
Maar wist u dat na een proefperiode van 2 jaar Schiphol heeft
besloten het startende vliegtuigverkeer vanaf de Kaagbaan te
verleggen naar Noord/Noord-Oost? Dit heeft grote gevolgen voor
Heemstede en Haarlem-Zuid. Namelijk dat er veel meer vliegverkeer boven Heemstede is gekomen en zal blijven komen door
dit besluit. U moet er maar eens op letten. Indien u geluidsoverlast
ondervindt, kunt u de klachtenlijn van BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) bellen. Het nummer is 020-6015555. En hopen dat
uiteindelijk dit besluit herzien zal worden.
Mevr. I. Roelen te Heemstede (omgeving Haarlem-Zuid)

Spirituele gespreksgroep
‘Wie ben ik?’

Buitenschoolse Opvang
van Speelpost naar Mambo
Heemstede – Het jaarlijkse
Zomerfeest voor de kinderen
van Casca BSO, Buitenschoolse Opvang kreeg op de locaties
Ark en Evenaar een nieuwe zomerse naam met een Braziliaans
tintje. Vanaf donderdag heten ze
Casca BSO Mambo4+ en Casca
BSO Mambo8+. Klinkt leuk, vrolijk en zomers.
Mambo+4 voor kinderen van 4
tot 8 jaar op de Ark en Mambo+8 voor kinderen van 8 tot
12 op de Evenaar. Een Mambo danseres leerde de kinderen salsa dansen om de onthulling op te vrolijken, in het zomer-

se weer en de zomerse kleding
een heerlijk spel waar ze wel
uren mee door konden gaan.
Een nieuwe activiteit in het
Zomerfeest van de Kinderopvang van Casca en zeker niet
de laatste keer. Vroeger werden
de Zomerfeesten op één locatie gehouden, maar dat was eigenlijk te groot, te massaal met
teveel kinderen en daarom niet
altijd even leuk voor de kinderen. Nu dus op verschillende
locaties en daar zijn de zeven
leidsters van de zeven groepen
maar wat blij mee.
Het werd een grandioos zomer-

Kunst in Bennebroek
Bennebroek - Stichting Tentoonstellingen Bennebroek organiseert van 3 t/m 29 september 2009 in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek
een schilderijexpositie van Adriane van Amerongen-Braam en
Wim Altena. De opening vindt
plaats op donderdagavond 3
september om 20.00 uur. De zaal
is open vanaf 19.30 uur.
Adriane van Amerongen woont
in Bennebroek en schildert al
vele jaren zeegezichten, landschappen, dieren en portretten. De landschappen schildert
zij heel kleurrijk met acrylverf
waarbij het landschap soms bijna een abstract schilderij wordt.
Tot nu toe heeft zij portretten
van haar familieleden gemaakt.
Zij hoopt in de toekomst ook
portretten voor anderen te schilderen. Adriane van Amerongen
gaat naar het vrij schilderen in
Heemstede, waar zij begeleiding krijgt van Ger en Fernande
Daniëls.

Wim Altena woont in Heemstede
en is in 1989 begonnen met zelfstudie. Vanaf 1994 volgde hij elk
jaar een cursus in het tekenen
en schilderen. Sinds november
2005 is Wim Altena lid van Studio A’rtistiek. De laatste tijd concentreert hij zich op het schilderen van contrasten, geschilderd
met acryl op doek, beginnende
met leven en dood. Eén van de
contrasten toont twee levende
bomen en een dode boom
Bij het schilderen van deze
contrasten besteedt hij veel
aandacht aan expressie, diepte

feest op de Ark en de Evenaar
met het Mambo dansen als een
hoogtepunt. Er waren nog veel
meer leuke spelletjes. Een estafette met loopski`s, een springkussen en een spannende Waterhoofdrace. Dat was lachen.
De eerste rij kinderen zet een
helm op het hoofd de andere in
de rij vullen de helm met water.
Zo snel mogelijk naar de overkant en de helm leeggooien. Als
je eenmaal nat bent maakt het
helemaal niet meer uit dat je dan
ook nog meedoet aan de waterbroekenrace.
Ton van den Brink
en het gebruik van kleuren.
Wim Altena is van plan om de serie contrasten verder uit te breiden. Een dankbaar onderwerp,
want er zijn eindeloze combinaties te bedenken met bepalende contrasterende ideeën, zoals
oud en nieuw, klein en groot, wit
en zwart, licht en donker, enz.
De expositie is na opening te zien
tijdens de openingsuren van het
voormalig gemeentehuis, Bennebroekerlaan 5: maandag t/m
vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Informatie over de schilderijen
kunt u krijgen bij Adriane van
Amerongen-Braam, tel. 0235845688 en Wim Altena, tel. 0235294239.

Heemstede - Bij CASCA Heemstede start donderdag 3 september de Spirituele gespreksgroep
‘Wie ben ik?’. De groep start om
20.30 uur en wordt afgesloten
om 22.00 uur.
In 9 avonden gaan cursisten in
gesprek over wie ze werkelijk
zijn en wat hun droom is. Inspirerend, ontspannen en op het
puntje van de stoel maken ze
een ontdekkingsreis die het hart
raakt.
Waarvoor ben je geboren en sta
je ’s morgens op? Om je hypotheek af te lossen? Om te doen
wat anderen zeggen? Kom je
ooit toe aan het verwezenlijken van je aller diepste wens, je
droom?
Mijn droom verwezenlijken, kan
ik dat? Wie is die ik? Wie ben ik?
Wie ben ik werkelijk? Wat vormde mij? Wat anderen over mij
zeiden? Geloof ik dat? En … wat
is mijn allerdiepste wens?

Een pad van 25 jaar bezinning
leerde Jan Oostenbrink (voor
het 10e jaar samenwerkend met
CASCA en begeleider van de
spirituele gespreksgroep) dat de
werkelijkheid en mogelijkheden
van jezelf volslagen anders zijn
dan je ooit hebt aangenomen en
in standgehouden. Daarom: onze droom echt verwezenlijken
kan, maar vraagt inzicht in onszelf. Maar wie neemt die stap,
zichzelf echt te leren kennen?
Dat we geconditioneerd zijn en
veel meer kunnen, dan we denken dat we kunnen. De oplossing voor de vragen waar je voor
staat, zit niet in het onderwerp
zelf, maar hoe je er naar kijkt.
Dat vergt bewustwording. Als
je dat eenmaal door hebt opent
zich een geweldig perspectief. Aanmelding bij CASCA, 912 uur 023–548.38.28/keuze I.
Kosten: 98,50 euro. Informatie:
06-50815697.

Veteranencafé Heemstede

Heemstede - Sinds 3 september 2007 is in Heemstede een
veteranencafé geopend, in het
voor Heemstede bekende ‘De
Eerste Aanleg’.
Gebouwd in 1894 als aanlegplaats voor de trekschuiten met
zand en bleekgoed en gelegen
op de hoek van de Kerklaan en
de Raadhuisstraat, hebben de
veteranen van Heemstede hier
hun onderdak gevonden om
eens in de zoveel tijd met el-

Bijna driehonderd
auto’s te hard
Regio – In Cruquius, op de
Kruisweg, heeft de politie
vrijdagmiddag 14 augustus
294 automobilisten een bekeu-

kaar te praten. Eigenaar Kees
Heger en zijn medewerkers
doen er alles aan om de voormalige strijdkrachten zo gastvrij mogelijk te ontvangen. Elke
eerste dinsdag van de maand
is het café vanaf 16.00 uur voor
hen geopend. Bent u veteraan
en woont u in Heemstede of
omgeving, dan bent u van harte welkom. Het eerst volgende
veteranencafé is op dinsdag 1
september.

ring gegeven, omdat zij te hard
reden. De controle werd uitgevoerd tussen 14.30 uur en
15.40 uur, op het moment dat
er wegwerkzaamheden plaatsvonden.
Gedurende deze tijd passeerden
578 bestuurders de controleapparatuur. De overtreders kunnen binnenkort hun bekeuring
tegemoet zien.
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Project verkiezing leerlingenraad Provinciale bushaltes
beter toegankelijk
Regio - Net als in 2007 en 2008
zal op dinsdag 25 augustus voor
de 3e keer het project voor het
kiezen van een leerlingenraad
van start gaan op de Sint Jozefschool in Vogelenzang. Het doel
van een leerlingenraad is om
de leerlingen van de groepen
6, 7 en 8 te laten meepraten en
meebeslissen over dingen die
de leerlingen aangaan. Op deze
dag zullen de gemeenteraadsleden Kees van Gruting (VVD)
en André Burger (CDA) iets komen vertellen over de inhoud
van hun raadswerk en proberen
leerlingen enthousiast te maken
voor de leerlingenraad.
Tussen 25 augustus en 4 sep-

tember zullen de leerlingen die
zich kandidaat stellen voor de
leerlingenraad, pamfletten en
posters gaan maken waarop
vermeld zal worden waar ze zich
het komende schooljaar voor in
zullen zetten. En natuurlijk zal er
campagne gevoerd worden!
Op vrijdag 4 september zullen
Kees van Gruting en André Burger officieel de oproepkaarten
komen uitreiken. Daarna zullen
nog dezelfde dag de echte verkiezingen plaats gaan vinden.
Alle leerlingen van de groepen
6, 7 en 8 mogen een stem uitbrengen op één meisje en één
jongen uit hun groep. Na het tel-

len van de stemmen zal ’s middags de uitslag bekend worden
gemaakt.
Op maandag 7 september zal de
officiële installatie van de leerlingenraad plaatsvinden door
Ruud Nederveen, de burgemeester van Bloemendaal. Eén
voor één zullen de gekozen leden dan naar voren geroepen
worden en beloven zich allemaal in te zetten voor de leerlingenraad van de Sint Jozefschool. Deze belofte zal ook gedaan worden door de voorzitter
(directeur) Dorien Hulsebosch.
Na deze installatie zal de leerlingenraad voortvarend aan de
slag gaan.

Regio - De provincie Noord-Holland verbetert dit jaar circa 40 bushaltes langs provinciale wegen. De aanpassingen
aan de haltes maken het openbaar vervoer makkelijker toegankelijk voor mensen met een handicap, maar ook voor
bijvoorbeeld kinderwagens. In augustus en september past
de provincie een aantal haltes aan, zoals langs de N201 in
Cruquius.
De bushaltes worden opgehoogd tot 18 cm voor een gelijkvloerse instap en er komen
gidsstroken voor blinden en
slechtzienden. Ook wordt de
haltekom waar de bus in stopt,
vergroot. Met deze maatregelen maakt de provincie het
openbaar vervoer beter toegankelijk voor mensen met
een handicap, maar ook voor
bijvoorbeeld rollators en kinderwagens. Van 10 t/m 21 au-

gustus worden de beide haltes Ringvaartbrug aangepast.
Voor de halte aan de noordzijde wordt de vrije busbaan afgesloten. De bussen rijden op
de hoofdrijbaan en stoppen op
de rechtsafstrook ter hoogte
van de bestaande halte.
Aan de zuidzijde staat tijdens
de werkzaamheden een tijdelijke halte. Het autoverkeer zal
nauwelijks last ondervinden
van de werkzaamheden.

Projectzangers Georgische
muziek gezocht
Regio – Dit najaar organiseert
Projectkoor 023 een nieuw koorproject voor ervaren koorzangers uit Haarlem en wijde omgeving. Thema is dit keer: Kartuli Liturgia, muziek uit Georgië.
Heeft u zin om in projectverband
bijzondere muziek te zingen?
Dan is het Haarlems Projectkoor

023 iets voor u. Alle stemsoorten
zijn welkom. Op vrijdagavond 28
augustus zijn de audities.
U studeert zelf de muziek thuis
in en woont alle repetities bij. Informatie over de kosten en aanmelding: kijk op http://hpk023.
wetpaint.com of bel met 0235248391.

Vrijwilligers Vacature top 3

Open Tuindagen en Dahliatentoonstelling
Regio - Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus aanstaande organiseert Amateur Vereniging
‘Eigen Tuin’ aan de Boerhaavelaan 41 te Haarlem weer tradioneel de zogeheten Open Tuindagen.
Net als andere jaren, vorig jaar
vierde ‘Eigen Tuin’ nog het 90jarig jubileum, worden ook dit
maal weer de dahlia’s, geplukt
op het eigen tuinencomplex,
in het verenigingsgebouw tentoongesteld. Het beloofd dit jaar

een uitzonderlijke tentoonstelling te worden. De organisatie
koos voor een tentoonstelling
geheel in barokstijl.
Naast de dahlia-tentoonstelling
zijn er ook verscheidene stands
van eigen tuinleden aanwezig.
Zo zal Deborah Kruiswijk meer
vertellen over het telen van kruiden en de werking ervan. Imker
Pim Lemmers is aanwezig met
allerlei producten van de bij en
honing afkomstig van het eigen

Inspiratie opdoen met een
cursus tekenen of schilderen
Heemstede - Hoe geef je uitdrukking op papier aan wat je
ziet of wat je inspireert? Het
ontdekken en vergroten van
uw kunstzinnige mogelijkheden en vaardigheden staat
voorop bij één van de cursussen Beeldende Vorming bij
Casca. Er zijn verschillende niveaus in veel technieken en
met allerlei materialen, zoals
Tekenen en schilderen, Aqua-

relleren, Expressief schilderen,
schilderen met acrylverf of Olieverf of portretschilderen.
Bij Materieschilderen krijgt u
inzicht in het ‘experimenteel’
schilderen. Met materialen als
verf, zand, gips, cement, hout en
allerlei dingen die een niet goed
kijkend mens weggooit wordt
een collage gemaakt tot materieschilderij.
In de verschillende Schilderate-

tuinencomplex. Maar er is ook
uitleg over hoe maakt men op
een eenvoudige wijze plastictasjes, leuke kleedjes en hoedjes? Tevens is er een loterij.
De opening wordt op zaterdag
22 augustus om 11.00 uur verricht door een kleinzoon van de
eerste voorzitter in 1918.
Op beide dagen is het complex
van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend. De entree en een kopje
thee of koffie zijn gratis.
liers kunt u experimenteren met
wat u al geleerd heeft of worden
soms gastdocenten uitgenodigd.
Heerlijk om eens naar eigen idee
te experimenteren!
Vanaf 31 augustus kunt u bij
Casca terecht voor één van de
bovenstaande cursussen.
Alle cursussen staan uitgebreid
beschreven op www.casca.nl.
Aanvragen van informatie of opgeven voor een cursus kan op
werkdagen van 9-12 uur bij de
receptie van de Luifel, tel: 023548 38 28 -1.

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert haar vacature Top 3.
Staat er een leuke functie voor
u bij, neem dan contact op met
Yolanda van den Brink, Monica Snoeks of José van Duin
– dinsdag t/m donderdag van
9-12 uur: 023 – 548 38 24. Op
de website www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u nog
veel meer leuke vacatures vinden!
Organisator Kunstexpositie
Voor het organiseren van tentoonstellingen in een verpleeghuis zijn wij op zoek naar een
organisatorisch talent die kennis heeft van kunsten en verschillende technieken. Bent u
bekend met en heeft u contacten binnen de kunstenaarswereld dan is deze vacature een
geweldige uitdaging!

Schrijfwandeling
Regio - Op zondag 6 september
organiseert De Blauwe Kom in
het kader van de landelijke Week
van het Schrijven een schrijfwandeling. Deze wordt georganiseerd met een schrijfworkshop onder de titel De Verbeelding. Het programma omvat een
korte verhalenwandeling door
het centrum van Haarlem, waar-

Leraar Computercursus
Voor een zorgcentrum zijn wij op
zoek naar een vrijwilliger die het
leuk vindt om zijn/haar computerkennis over te dragen op bewoners van het centrum en andere ouderen uit de wijk. De lessen zijn één op één en het niveau varieert van beginners tot
gevorderden.
Bestuurslid P.R.
Een computerleercentrum gericht op senioren zoekt voor haar
Bestuur een P.R. medewerker. Er
is veel behoefte aan cursussen
voor senioren, echter men kent
de organisatie voornamelijk van
mond-op-mond reclame. Om
meer naar buiten te treden zullen de taken van het Bestuurslid P.R. bestaan uit: het schrijven
van persberichten, folders, plakkaten en het onderhouden van
contacten met relaties.

bij inspiratie wordt gezocht voor
een verhaal, met aansluitend een
workshop. Locatie: Het paviljoen
van het Frans Loenen hofje aan
de Witte Herenstraat 24 in Haarlem. Kosten zijn 15, - euro (consumpties inbegrepen, zelf lunch
meenemen). Aanvang: 11.00 uur,
einde 15.00 uur. Maximaal 12,
minimaal 5 deelnemers.
Meer informatie 023 – 5575020
of deblauwekom@planet.nl
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“Onze tuin is onze hobby. Elk seizoen een lust voor het oog
met een grote verscheidenheid aan bloemen, planten, groente en fruit. De vijver is een levendig punt in de tuin waarin leuke
gebeurtenissen plaats vinden. Kortom de natuur dicht bij huis”,
vertellen Els en Frank Jansen uit de Herman Heijermanslaan 16,
Heemstede.
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INGEZONDEN

500 Miljoen euro planschade?

Beestenboel bij Buitenboel van Casca

‘Mooiste is één nachtje
slapen in een tent’
Heemstede – Vier dagen de
beest uithangen bij Casca, wil je
het nog mooier hebben in je vakantie. Ruim honderd kinderen
konden zich vier dagen uitleven
op het terrein bij zwembad Groenendaal waar Casca de jaarlijkse actieweek voor kinderen van
6 tot 12 jaar had georganiseerd.
Sporten, zwemmen, knutselen,
spoorzoeken, slootje springen en
een waterspektakel houden op
de woensdag, uitgerekend op de
enige dag van de week dat het
goot van de lucht. Maar eenmaal
nat ga je lekker door en glijdt de
zeephelling nog beter. Naar de
Kinderboerderij gingen kinderen
met de paardentram. Leuk met
de twee pk in plaats van de honderd van pa. In de Kinderboerderij ging de quiz over uitwerpselen van dieren. Waaraan herken je die? Errug leuk om zoveel mogelijk het woord poep te
mogen zeggen. Van welk dier is
dit geluid? Andere kinderen stu-

deerden een lied in dat Marlou
met haar moeder maakte over
dieren. Frans Bauers liedje Heb
je even voor mij gaf de melodie
aan. Vrijdagavond, op de kijkavond voor de tweehonderd ouders, zongen de kinderen in een
spetterende show vóór de grote
tent dit lied. De twintig vrijwilligers hadden met de kinderen in
kleine groepen diverse acts ingestudeerd. Zo lieten zij acrobatiek zien, rijden op éénwielfietsen, aapjes voederen, dansjes vertonen en dierengeluiden maken. Zo inspannend dat
je zou denken dat ze daarna direct in slaap zouden vallen als ze
ook maar iets van een slaapzak
vonden.
Slaap kindje slaap
Want het mooiste van de Buitenboel is het één nachtje slapen in een tent. De kinderen
van 6 of 7 hadden er geen moeite mee, maar de `ouderen` wa-

ren tot in de kleine uurtjes nog
monter. Drie meiden hebben
zelfs helemaal geen oog dicht
gedaan, Ja eenmaal thuis! Voor
de twintig vrijwilligers is de Buitenboel van Casca ieder jaar
weer een feest om te organiseren. Margo Pouw van Casca
vindt het jammer dat er zo weinig jongens bij betrokken zijn en
die zouden eens moeten weten
wat een leuke meiden er rondlopen in die organisatie. Voor Fred
van der Pols, de grote man achter dit buitengebeuren, was dit
beestenboeltje weer een heerlijke uitdaging. Ieder jaar staat
hij onvermoeid te dirigeren en te
regelen tussen de vrijwilligers en
de kinderen. Met alle dank aan
de sponsors van dit beestenfeest, maar vooral aan het licht
en geluid van Maas uit Haarlem,
want zonder microfoon kan zelfs
een Fred van der Pols niet meer
dirigeren.
Ton van den Brink

Kom in de benen voor Multiple Sclerose
Heemstede - Er zijn ca. 16.000
mensen met MS in Nederland.
Multiple Sclerose is, bij het grote publiek, de bekende onbekende. Iedereen kent de letters
MS, maar wat de ziekte precies
inhoudt, is bij de meesten onbekend. We weten nu dat MS geen
spierziekte is – zoals nog steeds
veel mensen denken. MS is een
ziekte van het centrale zenuwstelsel. Maar hoe ontstaat het?
Waarom hebben meer vrouwen
dan mannen MS? Waarom komt
de ziekte meer voor in landen

met een koel klimaat? Over de
ziekte zelf zijn vele vragen, niet
alleen bij patiënten maar zeker
ook bij het grote publiek. Vragen oplossen is een constante
uitdaging voor het MS Fonds en
is helaas ook gebonden aan beperkte budgetten. Er is veel onderzoek nodig! Het Nationaal
MS Fonds hoopt tijdens de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte in
november op 10.000 collectanten te kunnen rekenen. Er kan
nu nog lang niet bij alle voordeuren worden aangebeld.

Onder het motto ‘Je hebt toch wel
2 uurtjes de tijd of zit je agenda
al het hele jaar vol?’ hoopt het
MS Fonds nieuwe collectanten
te kunnen verwelkomen. Met de
opbrengst van de collecte helpt
het Nationaal MS Fonds mensen
met MS door het (uit)geven van
voorlichting, hen te coachen én
onderzoek te doen.
Wilt u meer informatie? Neem
contact op met het Nationaal
MS Fonds, 010-5919839 of via
www.msfonds.nl of doe een donatie op giro 5057.

In de nieuwe bestemmingsplannen die voor de gemeente Heemstede in voorbereiding zijn, worden de achtertuinen tot bouwgrond
bestemd. Terwijl er thans in de achtertuinen alleen een bergplaats
of dergelijke van max. 30-40 m2 oppervlakte (ca. 6 bij 6 m) en
max. 3 m hoogte mag worden gebouwd, staan de nieuwe plannen toe om daar ook een woon- of praktijkruimte neer te zetten,
tot 70 m2 (7 bij 10 m) en 6 m hoog. Indien die nieuwe plannen
doorgaan, loopt elke woningeigenaar in Heemstede daarna dus het
risico dat zijn/haar zij- en achterburen dergelijke forse gebouwen rondom zijn/haar perceel gaan neerzetten en dat hij/zij aldus
van lucht, licht, uitzicht, privacy en dergelijke wordt beroofd. Elke
woningeigenaar ondervindt dan zogenaamde planschade. Die
moet door de gemeente vergoed worden.
Hoe groot zal die schade zijn? De praktijk in Heemstede van de
afgelopen jaren biedt het volgende voorbeeld. Door het in 1997 in
werking getreden bestemmingsplan ‘Centrum’ zijn de bouwmogelijkheden op het perceel aan de hoek Binnenweg/Koediefslaan en
op de percelen aan de oostzijde van de Bronsteeweg verruimd. De
eigenaar van de daar tegenover gelegen woning leed daardoor een
planschade die destijds is bepaald op 18.000 euro. Als we uitgaan
van een bedrag van 50.000 euro, kan voor 10.000 woningen het bedrag in de orde van grootte oplopen tot 500 miljoen euro.
Aan deze planschade is, volgens de voor de burgers beschikbare stukken, door de gemeente nog geen enkele aandacht besteed.
Terwijl toch het eerste nieuwe bestemmingsplan – voor de woonwijken Noordwest – volgens de huidige planning al einde september 2009 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. De gemeente is onverantwoord bezig.
Mr ir Henk S.M. Kruijer
Heemstede, Van Slingelandtlaan 9

Hulpvaardige vrijwilligers
nodig bij Welzijn Bennebroek
Bennebroek - Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
voorheen de SWOB, is op zoek
naar vrijwilligers die senioren
naar tijdgebonden afspraken
kunnen vervoeren. Deze groep
senioren is niet meer in staat om
van het openbaar vervoer gebruik te maken en roept onze
hulp in voor bijvoorbeeld dokters- en/of ziekenhuisafspraken.
Wanneer u 1 of meerdere dagen
per maand beschikbaar bent
om op werkdagen tussen 9.00
en 17.00 uur voor Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek te
kunnen rijden, dan zijn wij hier
zeer mee geholpen. Als vrijwilliger rijdt u met uw eigen auto en
ontvangt u hiervoor een vergoeding. Misschien speelt u al langer met de gedachte om zich als
vrijwilliger de komende tijd te
gaan inzetten en kunt u dit voornemen nu concreet maken. Met
1 dag per maand of een dagdeel
per 14 dagen helpt u onze stichting uit de brand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek tel. 5845300,
geopend op werkdagen van 9.00
en 11.30 uur.

Twee lekke banden
Regio - Surveillerende politieagenten troffen zaterdag 15 augustus op de Zandvoortseweg in
Aerdenhout rond 04.30 uur een

Fietstocht
De Bollenstreek is uitgeroepen tot topgebied Cultureel Erfgebied. Welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek gaat een
fietstocht maken door de Bollenstreek.
Het motto luidt ‘Op de pedalen
voor deze mooie tocht’. Vertrek
om 10 uur vanaf voormalig gemeentehuis voor een tocht van
± 30 kilometer.
Rotary Bustocht
De bustocht voert door een
landelijke omgeving die rust
en ruimte en variatie uitstraalt
met vele molens, grazende dieren, stolpboerderijen, polderlandschappen en droogmakerijen.
U bezoekt onder andere het
plaatsje De Rijp met idyllische
watertjes, bruggetjes en historische Zaanse huisjes. Dat wordt
genieten.
De deelnamekosten zijn 11 euro p.p., dit is incl. een consumptie met iets lekkers.
Er kunnen zeven personen mee
in de bus; geef u dus snel op bij
locatie Bennebroek, tel. 023 584
53 00.
auto aan met aan de linkerkant
twee lekke banden. De bestuurder kwam op dat moment achter
het stuur vandaan en stond onvast op zijn benen. Toen zij hem
lieten blazen bleek waardoor dat
de 22-jarige bestuurder uit Amsterdam teveel had gedronken.
Zijn rijbewijs werd ingevorderd
en hij kreeg proces-verbaal.
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Die mooie zomer is voorbij…

Weg met de vakantiekilo’s

An Luthart heeft haar draai gevonden
Heemstede - Ze schilderde
tropische regenwouden en dieren in hun omgeving. Maakte Egyptische muurschilderingen, een Griekse Aphrodite,
bekende
Heemstedenaren,
waaronder de dichter van de
Heemsteder, de onlangs overleden Johan Brouwer. Dieren
in paradijsachtige omgevingen.
Het zijn de stille getuigen van
twintig jaar slapen, eten en
schilderen, waarbij schilderen
op de eerste plaats stond. Haar
passie, haar leven. An Luthart,
ze heeft het gevoel dat ze haar
draai gevonden heeft als kunstenaar en dat lucht op. Het was een
langdurig proces om je gevoel
vast te kunnen leggen. Het zijn
de landschappen die je dichtbij
vindt. Leijduin, Woestduin, duinen bij Zandvoort, Ameland,
de bomen met hun mysterieuze
uitstraling in de vroege ochtend
of in de schemering. Ze kan
rustig uren wachten tot de lichtval precies zo op de bomenwortels valt zoals zij die voor ogen
heeft. Om dan die lichtval vast
te houden en heel fijntjes op het
doek te brengen. Ze wordt fijnschilderes genoemd. Dat klopt
als je haar grote doeken van die
landschappen op afstand bekijkt, maar dichterbij blijkt het
toch niet zo fijnkorrelig.
Wonderlijk hoe je even terugwijkend de fijne grassprieten naast
het fijne mos ziet. Natuurgetrouw, bijna als een fijnschilder,
maar noem haar niet zo. Want
het zijn grote landschappen die
ze maakt met een scherp oog
voor details. Momenten in de

vroege ochtend of latere middag waarbij de lichtval en schaduwen op zijn mooist zijn. Uren
achter elkaar kan ze werken aan
de landschappen van verstilde natuur, omgevallen bomen
in diffuus licht. Ze weet de stilte vast te leggen en het licht vast
te houden.
Galerie Beeldkracht
Ze moet nog steeds wennen aan
het idee dat haar schilderijen nu
hangen in een van de meest gerenommeerde galerieën van Nederland. Galerie Breedkracht in
Groningen. Ver van Heemstede en de randstad, maar kunst
kent geen afstand. Haar naam
`An Luthart` tussen prominente
schilders als Michael Parkes en
Nico Vrieling. Ze staat nog met
grote ogen te kijken hoe haar
realistische landschappen hangen tussen die grote jongens.
Het geeft haar rust zich niet
meer te hoeven bekommeren
om de verkoop van haar werken.
Haar zaakwaarnemer, de galerie-eigenaar promoot haar werken op belangrijke beurzen als
de Primavera Rotterdam, Art-Laren en de Realistenbeurs.
Open dag
Nog meer kan An zich nu
bezig houden met haar cursisten. Heerlijk om in kleine groepjes zo heel verschillende mensen met de essentie van het
schilderen vertrouwd te maken.
Ieder zijn voorkeur. Olie, aquarel, acryl, realistisch, abstract,
fijnschilderen, grof werken, het
kan allemaal. De basisprinci-

pes als compositie, perspectief,
kleurenleer en kleurgebruik, een
stukje kunstgeschiedenis met
onderwerpen waar je mee bezig
bent op een professionele manier. Kleine groepen van hooguit zes man waar de gezelligheid
belangrijk is. Mannen horen er
vooral bij want die kunnen het
juist zo gezellig maken. Met
een glaasje wijn en verhalen. De
niet aflatende persoonlijke aandacht voor iedere cursist garandeert progressie in de mooie
schilderkunst. De afwisseling
van iedere cursist die anders
werkt, maakt dat je ook van elkaar leert.
Zondag 23 augustus houdt ze
open dag om iedereen kennis te
laten maken met haar kunstflat.
Nieuwe cursisten zijn van harte
welkom aan de Jan Wiegmanlaan 14, hartje Heemstede tegenover Overbos tussen 11 en
17 uur. Bij een hapje en drankje de schilderkunst van haar
cursisten van de afgelopen jaren bekijken. Maandag 7 september start de eerste cursus
weer van vijftien lessen. De cursustijden zijn maandag en dinsdag 9.30 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en woensdag van
19.30 tot 22.00 uur. Op 11 januari 2010 volgt een nieuwe cursus. Materiaal is aanwezig bij
An, wel eigen penselen, paletmes en kneedgum meenemen.
Het atelier van An Luthart is gevestigd aan de Jan Wiegerlaan
14 , tel nr 023 5280655 , of neem
een kijkje op haar website www.
anluthart.nl
Ton van den Brink

Boekhandel Blokker krijgt een nieuw interieur
Heemstede - Drie jaar na de
overname vinden Arno Koek en
Willeke van der Meer het tijd
voor een opfrisbeurt van de winkel. “In onze gedachten begon
het als een kleine aanpassing,
maar uiteindelijk blijven alleen
de kasten staan.” De winkel is
hierdoor gesloten van 24 tot en

met 28 augustus. Maar de consument wordt niet helemaal in
de steek gelaten. Buiten staan
enkele kramen met onder andere sterk afgeprijsde boeken. De
bestelservice is ongewijzigd. U
kunt telefonisch, per e-mail of
via de website boeken bestellen.
De boeken kunnen in deze week

worden afgehaald tussen 10.00
en 17.00 uur. Op zaterdag 29 augustus is de winkel, geheel opgefrist, weer open!
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138 2101 JP Heemstede.
t: 023-5282472/e: info@boekhandelblokker.nl Website: www.
boekhandelblokker.nl

Regio - Voor de meeste mensen
zit de zomervakantie er nu echt
op. Souvenir van die zorgeloze
weken? Dat kunnen wel eens
wat extra kilootjes zijn. Misschien is de conditie ook enigszins verwaarloosd…
Geen probleem, met gezellig
sporten en daarbij een goede
begeleiding kom je weer terug
op het oude gewicht en gaat de
conditie ook weer snel vooruit.
Bij T-line in Cruquius gaan ze
die uitdaging met ex-vakantiegangers graag aan. “Wij werken met een uniek abonnementensysteem”, vertelt Jeroen.
Hij is instructeur bij T-line. “Ieder lid krijgt bij ons een abonnement op maat. Sowieso is het
bij ons maatwerk, want al met-

een de eerste keer dat mensen
hier komen maken we een persoonlijk schema. Ik vraag wat ze
willen bereiken, of ze blessuregevoelig zijn, hoe vaak ze willen komen, of ze wel of niet van
sporten houden. Al dat soort zaken spelen mee in het schema
dat de instructeur opstelt. Zeker
weten dat we de komende tijd
weer veel vakantiepondjes gaan
wegwerken met die schema’s! Ik
heb er zin in.” Iedereen kan bij Tline langskomen voor een proefles, om zich te laten voorlichten
over de vele mogelijkheden én
voor een schema op maat. Zodat
in korte tijd conditie en gewicht
weer op peil zijn. Meer weten?
Bezoek de website www.t-line.nl
of bel 023-5282018.

Mannen-workshop
Verfhandel Ree groot succes
Heemstede - Het was even
spannend of het weer wel
mee ging werken woensdag
12 augustus, want een maximaal aantal mannen hadden
zich opgegeven voor de workshop ‘Buitenschilderen’ inclusief bbq bij Verfhandel Ree.
Gelukkig kwam gelijk met de
eerste deelnemers ook het
zonnetje tevoorschijn! Na een

doorlezen tijdens hun eigen
klus. Jasper de Zwart, eigenaar van Verfhandel Ree, ondersteunt het verhaal van Dirk
van der Meer door de passende Sikkens producten uit zijn
winkel te laten zien. Na de uitgebreide presentatie lagen de
eerste satéstokjes van scharrelslagerij Van ’t Hoff heerlijk geurend op de bbq. Aan

drankje bij een stokbroodje
met kruidenboter had Dirk van
der Meer, de technische verfspecialist van Sikkens, al snel
de aandacht van alle heren te
pakken. Op een boeiende en
enthousiaste manier vertelt hij
over alle aspecten die komen
kijken bij het schilderen van
de buitenkant van een woning.
De mannen luisteren aandachtig, stellen interessante
vragen en maken zelfs notities
die zij thuis nog eens kunnen

de statafels van Grand Café
Batifol genoten de heren van
een koud glaasje pils en een
heerlijk stukje vlees, onderwijl
druk pratend over hun uiteenlopende kluservaringen. Aan
het eind van de gezellige en
vooral leerzame avond, keerden de mannen met een gevulde maag en een tas vol Sikkens informatie huiswaarts.
“Het was een zeer geslaagde
avond, die zeker voor herhaling vatbaar is”, aldus Jasper.

Chansons a la Carte
Heemstede - Zondag 23 augustus is er tijdens het zondagmiddagpodium in Het Overbos
een optreden van Harald Veen-

stra. U kunt luisteren naar zijn
programma ‘Chansons à La Carte!’. De aanvang is 15.00 uur en
de entree 4 euro. Het Overbos is
gevestigd aan de Burg. van Lennepweg 35, tel.: 8928921.
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In de voetsporen van Darwin!
Heemstede - Het Darwin-jaar
2009 heeft een 10-tal Haarlemse en Heemsteedse kunstenaars van KZOD (een van
de oudste kunstenaarsverenigingen van ons land) geinspireerd tot een bijzondere expositie met als toepasselijk thema
“De Oorsprong”. Met dit thema
geven zij onder meer hun visie
op Genesis (het scheppingsverhaal) versus Darwin (de evolutieleer).Dit heeft geresulteerd in
een tentoonstelling op twee locaties in Haarlem te weten de
Volksuniversiteit aan de Leidsevaart en de Waag aan het Spaarne waar de werken van de exposerende kunstenaars gedurende de komende weken zijn te
bezichtigen. Een expositie waarin een breed scala van interpretatie en uitwerking van dit thema door de deelnemende kunstenaars opvalt.

Schilderij van Jan Nijland.

Opmerkelijk is bijvoorbeeld de
overeenkomst en het verschil in
benadering door Jan Nijland en
Jacintha Reijnders. Waar Jacintha in haar materieschilderijen
het traject van de “oerknal” tot
de eerste mens in vogelvlucht
laat zien, heeft Jan Nijland dezelfde elementen in een immens
indrukwekkend zesluik uitgebeeld. De foto’s en schilderijen
van Francisca Janssen symboliseren daarnaast een meer figuurlijke reis waarbij fictie en
werkelijkheid onopvallend in elkaar over gaan.
Zowel Vera Bruggeman, Kees
Okx als Leo van Velzen geven in
hun schilderijen kleurrijke abstracties weer die terug te brengen zijn tot primitieve grottekeningen, symbolische tekens en
oerelementen van de mikrokosmos. Dit in schril contrast met
het werk van Anne Jung die de
natuurelementen op meer poetische wijze in beeld en tekst
toont. Margriet Gehrels en Ronald Vengen hebben zich onder
meer laten inspireren door prehistorische vogelsoorten waarbij
van Margriet het uitbeelden van
de nog voorkomende Blauwpootgent (Blue Footed Booby)
als een humoristisch uitstapje
gezien kan worden. Ellen Wolff

tot slot exposeert in de Waag een
aantal beelden waarbij de buste
van Darwin uiteraard niet mocht
ontbreken.
De tentoonstelling wordt op zondag 23 augustus om 14.00 uur
in de Volksuniversiteit Haarlem
geopend met een presentatie
met de titel “Darwin op z’n Retour” door Erwin van Nieuwkoop
van het Hondengedragcentrum
Noord-Holland. Rond 15.00 uur
kan men – geheel in de voetsporen van Darwin – per “beagle-boot” via de Leidsevaart, de
Kampersingel en het Spaarne
afvaren naar De Waag waar een
feestelijk vervolg van de opening
zal plaatsvinden. Deze bijzondere expositie is te bezichtigen in
het gebouw van de Volksuniversiteit Haarlem (Leidsevaart 220)
vanaf 21 augustus tot en met 30

Inloop over
glaucoom

Regio - De Nederlandse Vereniging van Glaucoompatiënten verzorgt op iedere eerste
dinsdag van de maand een inloopuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.

Buste van Ellen Wolff.
september op werkdagen van
10.00 tot 16.00 uur en in de Waag
(Spaarne 30) vanaf donderdag
20 augustus tot en met zondag 6
september (13.00 – 17.00 uur) Zie
ook www.kzod.nl
Jan Reijnders

Op dinsdag 1 september zijn
tussen 13.30 en 15.30 uur twee
leden van de vereniging aanwezig om iedereen, die meer wil
weten over de oogaandoening
glaucoom, persoonlijk te woord
te staan. Zij zijn voor u bereikbaar op de polikliniek oogheelkunde (route 40 rood) van het
Spaarne Ziekenhuis locatie
Hoofddorp.
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort:
(023) 890 83 60.

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Reddingsdemonstratie
Zandvoortse kust
Regio - Het zal je maar gebeuren, als rijke diplomaat huur je
een dag een partyschip om de
verjaardag van je zoon groots
te vieren, jet ski’s mee, eten en
drinken in overvloed en tot slot
een groot feest op het Zandvoortse strand. Halverwege de
dag slaat het noodlot toe, peddelende gasten richting het
strand raken zoek, een ontploffing aan boord, te dronken gasten die van boord vallen en tot
overmaat van ramp loopt het
schip ook nog vast.
Een scenario dat hopelijk nooit
werkelijkheid wordt, maar wel
genoeg
aanknopingspunten
biedt om tijdens een grote demonstratie de diverse werkzaamheden van de Vrijwillige
Bloemendaalse
Reddingsbrigade (VRB), Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB), KNRM
Zandvoort, Loodswezen en Politie Zandvoort te laten zien.
Aanleiding voor de demon-

stratie is het donateurs weekend van de Stichting Vrienden
van de Naaldwijk die jaarlijks
diverse activiteiten organiseren om geld binnen te halen
voor het varend houden van de
ex-marine mijnenveger thans in
gebruik als thuisbasis van de
scoutinggroep Prins Willem uit
Haarlem.
Samen met de hulpdiensten
kwamen zij op het idee voor deze demonstratie die voor de gasten aan boord, maar ook voor
geïnteresseerden op het strand
goed laat zien hoe de vrijwillige
redders te werk gaan.
De demonstratie zal plaatsvinden op zondag 23 augustus van
12.00 uur – 13.30 uur voor het
centrum van Zandvoort. Op het
badhuisplein zal informatie over
de hulpdiensten te vinden zijn
en een speaker zal de aanwezigen aan de kant van de informatie over de activiteiten op zee
voorzien.

Bridge voor beginners
Heemstede - Woensdag 30
september 2009 gaat HBC
bridge starten met een cursus
bridge voor beginners. Er is
ook een groep gevorderden.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Er wordt gebridged voor de ge-

zelligheid zonder het ‘mes op
tafel’.
De avonden vinden plaats in
gebouw ‘De Toekomst’.
Info: Anneke Assendelft, tel.
06-51262628. E-mail: anrut@
quicknet.nl

Telefoon:

023-

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

1e regel
2e regel
3e regel
4e regel
5e regel
6e regel
7e regel

5
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Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen
Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:

-

Eén bon per week
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,Géén personeels- of zakenadvertenties.
Géén werk gevraagd of aangeboden.
brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan % 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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HBC, nieuwe structuur, nieuwbouw
en nieuw kunstgrasveld
Heemstede - Je kan vernieuwen wat je wilt bij HBC, de familieband onder de ruim tweeduizend leden van HBC blijft
ijzersterk. Vernieuwd zijn de bestuursvormen om de organisatie van de club met zijn vijf subverenigingen en zijn Stichting
Sportpark voor tientallen jaren
klaar te hebben èn is notarieel
vastgelegd . de Stichting Sportraad HBC en de vijf subverenigingen met de sporten voetbal,
tennis, tafeltennis, bridge en
badminton kunnen zelfstandig
met eigen statuten opereren. Er
is de laatste twee jaar hard gewerkt om dit tot stand te brengen. Er is nu een algemenen

en Haarlems dagblad worden
vanaf HBC voor heel Heemstede bezorgd en dat brengt geld
op. Inmiddels huurt Les Petits
op het HBC terrein kinderdagverblijven en deze maand wordt
de naschoolse opvang in gebruik genomen. Er komen dagelijks zo`n honderd kinderen. De
oudste huurder van het terrein
is La Bocciofila, een jeu de boules vereniging die opgericht is
in 1961 door een Italiaanse pater en bedoeld voor de Italiaanse
gastarbeiders in de regio. Nog
steeds een bloeiende club.
Opening kunstgrasveld
Zaterdag 23 augustus zal wet-

houder Sjaak Struijf de nieuwbouw van een aantal kleedkamers en de naschoolse opvang
openen met een ballonnenwedstrijd en om half twee het nieuwe kunstgrasveld in gebruik nemen. Het kunstgrasveld zal de
enorme groei van de jeugd goed
kunnen opvangen. Er kan nu
ook met slecht weer gespeeld
worden. Ieder jaar was het aan
het begin van het seizoen een
prachtig veld,maar in november al een modderpoel. Nu altijd
een goed bespeelbaar veld waar
deels de senioren kunnen trainen, er kunnen zelfs lichtwedstrijden gespeeld worden. HBC
is de gemeente dan ook zeer erkentelijk voor de medewerking
en ondersteuning om dit veld te
kunnen realiseren. Fijn dat de
wethouder dat veld in gebruik
zal stellen. De bestuurders van
de Stichting Sportraad sluiten
hiermee een periode van keihard werken, onderhandelen en
centjes binnenhalen, af. Heren
Assendelft, Preijde, Zwaneveld,
Bosman en Pijpers, hoedje af!!
Ton van den Brink

website www.hbcsport.nl waarin de afzonderlijke websites van
de subafdelingen zijn ondergebracht. Waren de subsidies van
de gemeente in de zeventiger
jaren nog fors, vanaf eind jaren
negentig werd dit flink beknot
en moest de vereniging zelf proberen de broek op te houden.
Men begon met het opzetten
van krantendepots. De Telegraaf

TaiChi: Open les beginners 25 augustus
Heemstede - Voor iedereen
die in TaiChi geintereseerd is,
wordt een nieuwe groep ‘beginners’ geopend bij Pachi
Tang Lang. Daarvoor wordt een
gratis open les georganiseerd
op dinsdag 25 augustus in de
gymzaal aan de Jacoba School
in Heemstede. De lessen zijn
elke dinsdagavond van 1 september tot en met juli volgend
jaar, tussen 20.00 en 21.30 uur.
Wat is Taichi?
TaiChi is een van de interne
Kung-Fu stijlen uit China. Door
de langzame en harmonieuze
bewegingen van Taichi ontwikkel je een lichaam-geest coordinatie. De bewegingen laten
alle gewrichten en spieren van
het lichaam werken; het oefenen van Taichi heeft een positieve invloed over de wervelko-

lom en maseert de interne organen van het lichaam.
Het combineert lichamelijke oefeningen met ademoefeningen, waardoor de gebruikte
lucht het lichaam kan verlaten
om vervangen te worden door
schone, frisse lucht. Men leert
om deze oefeningen te kunnen
doen, zonder versnelling van de
hartslag of van de ademhaling.
Als men leert om langzaamaan en diep te ademen zo als
in TaiChi geleerd wordt, worden gedachten gekalmeert, en
men wordt dan als gevolg minder angstig. De cirkelvormige bewegingen van Taichi benadrukken de basisprincipes
van dualiteit zoals Yin-Yang en
hemel-aarde. TaiChi ziet er uit
als ‘zacht’ van buitenaf gezien,
maar is inwendig heel sterk.
Het verbetert het concentratie-

vermogen: dit doordat in TaiChi
de ogen de bewegingen van
het lichaam volgen, en de gedachten de posturen van het lichaam moeten bewaken, en zo
leert de geest om niet meer van
idee tot idee te zwerven.
Het oefenen van TaiChi verbetert de coördinatie en het
evenwicht; de lichaamshouding wordt ook geholpen, net
zo goed als het bereiken en
houden van focus, en dit vertaalt zich allemaal in dagelijkse
activiteiten als lopen, zitten of
schijven van degene die Taichi
beoefent. Het verhoogt de vitale toon van het individu waardoor een hogere weerstand tegen ziekte wordt opgebouwd.
TaiChi is geschikt voor alle leeftijden en kan ook als Voor meer
informatie:
06-460.98.468,
e-mail: pschalkx@gmail.com

Een goede verzorging van het paard is belangrijk.

Weekend 29 en 30 augustus
concours hippique Heemstede
Heemstede – Het jaarlijkse
paardensportevenement Concours Hippique Heemstede aan
de Vrijheidsdreef komt er weer
aan! In het weekend van 29 en
30 augustus wordt voor de 27ste
keer door de Ruitervereniging
‘Van Merlen’ dit grote dressuuren springconcours voor paarden
en pony’s georganiseerd.
Ondanks de economische crisis
is het dit jaar toch gelukt om met
behulp van vele sponoren, met
de Rabobank als hoofdsponsor, en de samenwerking met de
gemeente Heemstede een voor
de deelnemers interessant programma te maken. Beginners tot
en met gevorderden kunnen in
Heemstede starten. De professionaliseringsslag die de vereniging ‘Van Merlen’ vorig jaar
heeft gemaakt, heeft zij dit jaar
weten te continueren Op elk niveau valt er wat te beleven. Er
zijn niet alleen dressuurwedstrijden, maar ook de kür op muziek.
Dat is een dressuurproef die gereden wordt op muziek, maar
wel met verplichte onderdelen.
Deze onderdelen mogen op eigen wijze in de proef verwerkt
worden.

Bromfietscontrole:
31 bekeuringen

Heemstede – Bij een verkeerscontrole vrijdag 14 augustus tussen 19.30 en 21.30 uur op de
Heemsteedse Dreef zijn in totaal
31 bekeuringen uitgeschreven
voor bromfietsers die in overtreding waren. Het ging onder meer
om gladde banden, ondeugdelijke remmen, te hoge snelheid
en het ontbreken van een kentekenplaat. Vijf bestuurders hadden hun rijbewijs of bromfietscertificaat niet bij zich, één bestuurder reed door rood.

De Kür op muziek is altijd erg
leuk om naar te kijken, niet alleen voor de kenner!
Ook de liefhebbers van het
springen komen aan hun trekken. Evenals bij de dressuur varieert hierbij het wedstrijdniveau
van de relatieve beginner tot
de vergevorderde ruiter. De gemeente Heemstede reikt ook dit
jaar weer de jaarlijkse wisseltrofee de “Zilveren Stijgbeugel” uit.
Dit jaar aan een winnaar uit de
springcompetitie.
De Vrijheidsdreef is gelegen bij
landgoed Groenendaal en is
goed bereikbaar. Dat het CH in
Heemstede inmiddels een begrip is en goed bekend staat,
blijkt wel uit de vele inschrijvingen die nu al hebben plaatsgevonden. Opvallend daarbij is dat
de deelnemers vanuit de gehele provincie maar ook van verder
komen. Dit belooft een veelzijdig
en interessant weekend te worden, zoals gezegd ook voor de
niet-kenner.
Het concours begint beide dagen om 9 uur en duurt tot circa
17 uur. Het evenement is gratis
toegankelijk .

Expositie
Wim Oonk

Regio - De expositie in Zorgcentrum Schalkweide van
Wim Oonk is nog te bekijken
t/m 23 september 2009 en bestaat uit prachtig gedetailleerde tekeningen met verschillende onderwerpen. Alle zijn
voorzien van een beschrijving. De expositie is de gehele week van 09.00-19.00 uur te
bezoeken. Wim Oonk (1931)
raakte in de ban van het tekenen door zijn toenmalige collega en beoefent deze hobby
inmiddels tientallen jaren. Alle werken zijn te koop. Zorgcentrum Schalkweide, Floris
van Adrichemlaan 15, 2035 VB
Haarlem, tel.: 023-8922900.
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VEW speelt serie uitwedstrijden

Heemstede – Het programma van VEW geeft aan dat er voorlopig nog niet thuis wordt gevoetbald. Door de aanleg van het kunstgrasveld, dat waarschijnlijk zaterdag 14 augustus wordt opgeleverd,
is VEW genoodzaakt om bijna alle HD-cup- en bekerwedstrijden uit
te spelen.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Woensdag 19 aug. Overbos(zo)- VEW(HD-cup)
20.30 uur
Zaterdag 22 aug,
O.G-1- VEW-1(beker)
14.00 uurt
Overbos-2- VEW-2(beker)
19.00 uur
Woensdag 26 aug. VEW-1- KHFC-1(zon)
19.00 uur
Donderdag 27 aug. Hillegom-2 VEW-2(beker)
19.00 uur
Zaterdag 29 aug.
VEW-1- Heemstede-1
(Openingswedstrijd kunstgrasveld) 14.00 uur
VVC-2- VEW-2(beker)
12.00 uur
Woensdag 2 sept.
Velsen-1- VEW-1(beker)
19.30 uur
Zaterdag 5 sept.
start competitie VEW-1 en VEW-2.

Zeskamp HBC,

een warming up voor de jeugd

Heemstede – Honderdvijftig kinderen van HBC konden
het afgelopen weekend warmdraaien voor het echte voetbalseizoen 2009-2010 met een zeskamp en voetbaltoernooi op de
velden aan de Cruquiusweg.
Vrijdagavond in het pikkedonker raden naar dierengeluiden
die verborgen leiders maakten,
was al een moeilijke opgave. De
ezels werden direct gehoord, de
uilen en hamsters roerden zich
heftig, sommige dierengeluiden hadden weinig dierlijks, de
goudvis werd niet gehoord en
de poes had de poten genomen.

De kinderen waren verdeeld in
groepen met namen van Ajax,
Groningen, Volendam en NAC
en de stand werd alle dagen minutieus bijgehouden. Dat hield
de spanning erin. Hoe je coaches leert om de jeugd te leiden werd ze bijgebracht in het
spel: Coach van het Jaar . Een
groepje geblinddoekte kinderen
met een medicijnbal een parcours af laten leggen, de coach
schreeuwt zich rot en de kinderen gaan toch hun eigenwijze weg. De zaterdag had onder meer het hand-korf-en volleytoernooi in drie leeftijdsgroe-

pen en zondag speelden kinderen sjoelbak in een opgeblazen renbaan met water en zeepsop met een hoog hilarisch gehalte, de Willem Bel Memoriam.
De eerste nacht werd er volgens de leiding die het nachtbraken als missie had, nauwelijks of niet geslapen in de tenten op het Cruquiusterrein, de
tweede nacht vielen de ogen
van veel kinderen bijna vanzelf
dicht, en eenmaal thuis werd er
direct gedroomd van dat fantastische jeugdweekend bij hun
cluppie HBC!
Ton van den Brink

HBC ook aan het kunstgras
Heemstede - Heemstede Berkenrode Combinatie, de grootste
voetbalvereniging van Heemstede, kan eindelijk beschikken
over een kunstgrasvoetbalveld. Een grote wens van het bestuur en de 900 leden van HBC is in vervulling gegaan. Aanstaande zondag 23 augustus om 13.30 uur zal de officiële
opening worden verricht door de Heemsteedse sportwethouder Sjaak Struijf.
Het veld oogt prachtig en moet
een lust zijn om op te trainen en
te spelen.
Geen modderpoeltje meer, zoals vele jaren het trainingsveld
vanaf de inval van de winter viel
te kwalificeren. Nee, een echt
veld met alles er op en er aan.
Aan alles is gedacht, voldoende licht overdekte banken voor
de wisselspelers en volop ruimte rond het veld voor de bezoekers van de wedstrijden. De firma CSC Ceelen uit Zeewolde zorgde voor de aanleg van
het veld dat bestaat uit matten
van de firma Fieldturf Tarkett uit
Frankrijk. De gemeente Heemstede droeg aanzienlijk bij in de
kosten van dit project, maar ook
HBC zelf was bereid flink te investeren. De groei van het aantal leden van HBC maakte een
verbeterde bespeelbaarheid van

de velden noodzakelijk. Met dit
nieuwe veld kan HBC nog vele
jaren vooruit.
HBC timmert toch al flink aan
de weg. Het afgelopen weekend
werd het jaarlijkse jeugdweekend gehouden op het complex
en dit trok veel bezoekers. Op de
bestaande bebouwing worden
nog drie extra kleedkamers aangelegd en ruimte voor een naschoolse kinderopvang.
Het hoofdveld met het ‘ouderwets’ natuurgras blijft uiteraard
nog steeds de eerst aangewezen plek om de wedstrijden van
het eerste team te verspelen. De
ambiance rond dat veld is prima met de mooie tribune aan de
lange zijde. Met de jaren zullen
steeds meer sportvelden worden
voorzien van kunstgras waardoor er onder alle weersomstandigheden kan worden gespeeld.

VEW is via de nacompetitie gepromoveerd naar de 3de Klasse van
de KNVB. VEW-2 speelt in de reserve 3de klasse van de KNVB. De
VEW en Heemstede velden liggen aan de Sportparklaan naast het
honkbalstadion.
VEW is een zaterdagvereniging met een jeugdafdeling. Er is nog
ruimte voor nieuwe spelers(speelsters) vanaf 4-5 jaar. Inlichtingen
zijn te verkrijgen bij Gerben Jukema- 06-18804236 en Henny van
Rooijen 023-5336239. Wat VEW naast het voetballen op zaterdag
nog allemaal voor de jeugd organiseert krijgt u te horen van Onno
Stoltenborg 023-5637856.
De VEW-jeugd traint op maandagavond en op woensdagmiddag/
avond, ook dan kunt u inlichtingen krijgen.

De kosten van een kunstgrasveld zijn hoog. Op het onderhoud kan echter worden bespaard. Het zal nog wel even duren voor er meerdere velden een
kunstgrastoplaag krijgen, maar
het is wel de toekomst.
Aanstaande zondag zullen er

VEW 2.
veel activiteiten zijn rond het
nieuwe veld. Vanaf 9.15 uur zijn
er al wedstrijden voor de mini’s
en de dag wordt rond 18.00 uur
afgesloten met de laatste seniorenwedstrijden. Door de aanwezige jeugd worden tijdens de
opening ballonnen opgelaten.
Het is zeer zeker de moeite
waard om eens een kijkje te nemen bij het HBC complex aan de
Cruquiusweg.

Start cursus
Edelsmeden
Heemstede - Ontwerpen en
maken van sieraden en kleine
objecten leert u in de cursus
Edelsmeden.
Met verschillende materialen zoals alpaca, zilver, koper
of messing samen met been,
hout, schelp of kunststof en
veel aandacht voor vormgeving leert u de basistechnieken en ontwikkelt u uw eigen
stijl. Beeldende vorming is een
proces, door het kijken naar
een natuurlijk vorm van bijvoorbeeld een schelp of een
stukje hout en het hierop aanpassen van een sieraad ontstaan de prachtigste creaties.
De cursus Edelsmeden start
op maandag 7 september van
20.00 tot 22.30 uur en u kunt
zich hiervoor nu al inschrijven.
Dit kan van maandag tot vrijdag van 9 – 12 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede of telefonisch:
023-548 38 28 keuze 1.
Kijk ook eens op www.casca.nl.
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Heemstede houdt open huis met

‘Heemstede Open Kaart’
12 september van 10.30 - 16.30 uur

Festiviteiten in en om het
raadhuis

Open huis 10.30 - 16.00 uur
Met het thema ‘Open kaart’ en deze open
dag geven wij de bezoekers inzicht in wat
de gemeente en de gemeentelijke organisatie te bieden heeft. De hele dag staan de
deuren open voor rondleidingen door het
raadhuis en uitleg over gemeentelijke projecten. Inwoners kunnen bovendien kennismaken met de sociaal-maatschappelijke,
culturele
en
sportvoorzieningen
in
Heemstede op de organisatiemarkt voor
het raadhuis. Traditiegetrouw is de kinderboerderij weer aanwezig en zitten de medewerkers klaar om de kinderen te schminken.

De gemeente Heemstede viert de open
dag op zaterdag 12 september. In en om
het raadhuis zijn tal van activiteiten. De dag
valt samen met open monumentendag; het
thema dit jaar is: ‘Open kaart’. Het raadhuis
houdt open huis van 10.30 tot 16.30 uur
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Open monumentendag
In de Burgerzaal van het raadhuis is een
unieke overzichtstentoonstelling met landkaarten van en archeologische vondsten uit Heemstede door de eeuwen
heen. Tevens verzorgt de stichting Living
History een toneelstuk over inwoners van
de oudste wijk uit Heemstede te weten:
Indische wijk, Wilhelminaplein en het Oude
Slot. Daarnaast is de bijzondere tentoonstelling van 100 jaar tradities in Nederland
te bezichtigen in de ‘rozentuin’ naast het
raadhuis. Daar kan iedere bezoeker bovendien zijn of haar eigen (Heemsteedse) traditie aan toevoegen.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Kunst op de markt
10.30 - 15.30 uur

Cultureel programma: 10.45 - 16.30 uur
Grote Podium voor het raadhuis
Living History
Dansgroep N-joyDance
Whale City sound
Band Hageveld
Verassingsconcert verzorgd door het Oude Slot
Harmonie St Michaël
Absurdo

10.45
11.30
12.30
13.30
14.15
15.30
15.30

-

11.15
12.00
13.00
14.00
15.00
16.30
16.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kleine podium in Burgerzaal raadhuis
Lilaluna
Symfonisch Blaasorkestjeugd
Lilaluna
Teisterband
Heemsteeds koper Kwintet

11.30
12.10
13.00
14.00
15.15

-

12.00
12.40
13.30
14.20
15.45

uur
uur
uur
uur
uur

Langs alle monumenten wordt een fietstocht uitgezet. De tocht is t.z.t. verkrijgbaar op
het gemeentehuis en via de website. Bezoek dan meteen:
N-joy Dance
12.15 - 12.45 uur
Bibliotheek Heemstede
Whale City Sound
14.00 - 14.30 uur
Kerk ‘De kleine vermaning’ Postlaan 16, Heemstede
Lilaluna
14.30 - 15.00 uur
Hofje Verschuer-Brandts, achter Linneaushof
De Teisterband
15.00 - 15.30 uur
OLV Hemelvaartkerk, ingang Heemsteedse Dreef

Een deel van de markt wordt uitsluitend
ingericht voor Heemsteedse kunstenaars.
Voor ‘Kunst op de markt’ zijn zowel professionele als amateurkunstenaars uitgenodigd om deel te nemen. De meeste exposanten weten een wisselwerking te creëren
tussen hun kunst en het publiek.
Op de markt kunt u ook terecht voor een
hapje en een drankje. Iedereen is van harte
welkom. De meest actuele informatie is te
vinden op www.heemstede.nl.

24 uur per dag,
7 dagen per
week, 365 dagen
per jaar
www.heemstede.nl

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Blauwalg in Heemsteedse wateren
Waarschuwing:
voorlopig even niet zwemmen
Medewerkers van de gemeente hebben
blauwalg aangetroffen in diverse sloten,
vaarten en kanalen in Heemstede.
Ondanks dat geen enkele locatie is gekwalificeerd als officieel zwemwater, wordt er
op sommige plekken wel gezwommen.
Vanwege het verhoogde gezondheidsrisico
adviseert de gemeente voorlopig niet te
gaan zwemmen. Ook wordt hondenbezitters afgeraden hun dier in het water te
laten.
Blauwalgen produceren giftige stoffen, die
schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.
Zo kun je er maag- en darmklachten, huid-

klachten, hoofdpijn, duizeligheid en ademhalingsproblemen van krijgen. Blauwalgen
zijn anders dan hun naam doet vermoeden, groen van kleur. Ze kunnen een drijflaag vormen op het wateroppervlak. Vooral
bij warm weer ontwikkelt blauwalg zich
sterk.
Ook op erkende zwemlocaties buiten
Heemstede is blauwalg geconstateerd. Wilt
u meer weten over de kwaliteit van het
water op deze officiële zwemlocaties, dan
kunt u kijken op de webite van de provincie
Noord-Holland: www.noord-holland.nl, dan
komt u via het digitaal loket van het tabblad
water bij de zwemwatertelefoon.

Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg
Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). Over
de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.
Tot ongeveer 11 september 2009 is de Binnenweg tussen de Berkenlaan/Lindenlaan en de
Kastanjelaan afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen
over loopschotten langs het werkgebied. Vanwege beperkte toegankelijkheid van de
Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze routes worden via bebording aangegeven.
Uitgebreide informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

-

1 9

A U G U S T U S

2 0 0 9

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.181
2009.182

het doorbreken van een muur
het bouwen van een ‘Zwitserse’ brug

2009.184

het bouwen van een fietsbrug

- Alberdingk Thijmlaan 61
- Glipperweg, in het bos bij
Linnaeushof
- in het Park Meermond, t.h.v.
Cruquiusweg 47

Aanvraag monumentenvergunning
2009.183

het bouwen van een ‘Zwitserse’ brug

- Glipperweg, in het bos bij
Linnaeushof

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen
liggen ter inzage vanaf 20 augustus 2009) en ontheffing bestemmingsplan
2009.077
2009.098
2009.090
2009.114
2009.132

het plaatsen van een erfafscheiding
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een berging
het plaatsen van een erfafscheiding

- Heemsteedse Dreef 77
- Voorweg 55
- Kraanvogellaan 9
- Bronsteeweg 82
- Bronsteeweg 57

Verleende reguliere bouwvergunningen
(liggen ter inzage vanaf 20 augustus 2009) en ontheffing bestemmingsplan
2009.040
2009.115

het uitbreiden van de 1e verdieping
het uitbreiden van een woonhuis en
doorbreken muur begane grond

- Timorstraat 59
- Javalaan 35

Herenweg, oversteek Adriaan Pauwlaan - Laan van Rozenburg
Vanaf 25 augustus tot half september 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de
Herenweg, ter hoogte van de Adriaan Pauwlaan en Laan van Rozenburg. De fietsoversteekplaats op de middengeleider wordt aangepast. Fietsers en auto’s moeten rekening houden
met aanzienlijke verkeershinder.

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij
de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Van den Eijndekade

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 12 augustus 2009)

Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer. Autoverkeer
kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
Voetgangers en fietsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruik maken.

2009.164

Bromfietscertificaat? Omruilen voor 1 oktober!
Heeft u een bromfietscertificaat?
Dan kunt u deze tot
1 oktober 2009
omwisselen voor
een
bromfietsrijbewijs. Na deze
datum is omwisseling niet meer mogelijk.
Om dan voor een bromfietsrijbewijs in aanmerking te komen moet u (opnieuw) theorieexamen doen. Kom daarom vóór 1 oktober
naar het gemeentehuis om uw bromfietscertificaat om te ruilen. Neem hiervoor uw
bromfietscertificaat, een recente goedgelijkende pasfoto met neutrale blik en een
legitimatiebewijs mee. Het rijbewijs is na
vijf werkdagen klaar.

Als u naast uw bromfietscertificaat ook een
rijbewijs met de categorieën A en/of B
heeft, dan hoeft u uw bromfietscertificaat
niet om te wisselen. In dat geval is uw rijbewijs ook geldig om een bromfiets, snorfiets of brommobiel te besturen.

Aanleiding
Tegelijk met het nieuwe rijbewijs op creditcardformaat werd op 1 oktober 2006 in
Nederland het bromfietsrijbewijs ingevoerd.
Houders van het bromfietscertificaat kregen
3 jaar de tijd om dit certificaat om te ruilen
voor een rijbewijs. Die periode is op 1 oktober 2009 verstreken.

2009.165
2009.167
2009.171

het plaatsen van een beweegbare
balkon/serreafsluiting
het plaatsen van een beweegbare
balkon/serreafsluiting
het plaatsen van een kinderspeelhuis
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

- Provinciënlaan 2D
- Provinciënlaan 2F
- Jacob van Ruisdaellaan 8
- E. van Slogterenlaan 6

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase
(verzonden 14 augustus 2009) en vrijstelling bestemmingsplan
2008.155

het bouwen van twee vrijstaande villa’s

- Duin en vaart/Herenweg 115

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie kader.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie
zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de Rechtbank
Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan
worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de
dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep.
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking
heeft, worden overlegd.

Melden via www.heemstede.nl

Ter inzage

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

Gevraagd:
Volkskrant magazine: gooi ze
niet weg. Ik kom ze graag bij
u ophalen. Tel. 023-5337996
Te koop:
Boek 150 afb. schepen 3,50 euro. Groot museumboek 660 musea in Ned. vol foto’s 5 euro.
Boek Engels gouddruk Madonna’s afb. 3 euro.
Tel. 023-5713509
Te koop:
Hockeyschoenen mt. 37
d.blauw i.z.g.st. Stag vr.pr.
10 euro. Tel. 023-5295630
Te koop:
Giant meisjesfiets 3 versn.
blauw-wit gelzadel i.pr.st.
±11 jr. 26 inch handrem vr.pr.
125 euro. Tel. 023-5295630
Te koop:
4 Mexicaanse terracotta beeldjes hg. ±35 à 40 cm een koop 50
euro. Amethist/kwartsiet 3 st.
Marokko siersteen 75 euro.
Tel. 023-5471677
Te koop:
Oud grenen dressoir 175x42x85
50 euro. Aquarium 80x40x35 op
al. frame incl. lichtba, pomp, 4
vissen 45 euro.
Tel. 06-25247709
Te koop:
Cognackl. leren paardrijlaarzen smalle leest mt. 41 à 42 125
euro. Zw. leren rijlaarzen mt. 43
smalle leest 125 euro.
Tel. 023-5471677

Te koop:
Stoomapp. voor schoonmaken van het huis Karcher
12/220 uiterste prijs 50 euro.
Was en droogsch. in een 10 euro. Rieten mand 50h. 70 + 80
br. 25 euro. Tel. 023-5313801
Te koop:
Autostoel z.g.a.n. grijs van 04 jaar. Campingbedje z.g.a.n.
oranje Gardo. Tel. 06-20153347
Gevraagd:
Voor onze vrienden uit Amerika:
4 Kruidvat kortingsbonnen voor
de Efteling. Tel. 023-5243767
Te koop:
Tijdschriften Zin-Plus Eigen Huis en Interieur jrg. v.a.
2000 oer 10 st. 5 euro oer 25
st. 10 euro. Tel. 023-5340358
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten vraagt tegen betaling
singles + Lp’s t.b.v. jukebox jaren 50 en 60. Tel. 023-5381320
* Ook op zoek naar
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl
* Gevraagd:
Antieke treinen en stoommachines. Ook ander antiek blikken speelgoed. Info:
Tel. 0297-778469
Te koop:
Windscherm voor Kimco scooter halve prijs60 euro.
Tel. 023-5288614

Te koop:
Moderne kinderstoel 15 euro.
Kinderfietszitje tot 22 kg 10 euro. Sopraan + altblokfluit 15 euro. Kruiwagen metaal 15 euro.
Tel. 023-5285576
Te koop:
3 rvs thermosfl. 1 l. 5 euro p.st.
Nederlands leger binnen- en
buitenhelm 10 euro. Timelive
tuinencycl. 12 delen 15 euro.
Pastamachine 7,50 euro. 6 fondueborden zwart 6 euro. 8 zw.
bordjes 5 euro.
Tel. 023-5285576
Te koop:
Nw. statief prof. 45 euro. Badgeiser Valliant 95 euro. Gr.
step + voorrem z.g.a.n. 30 euro. Compl. skeelersset mt. 42
z.g.st. 25 euro. Tel. 023-5328585
Te koop:
Pedal Pusher jeans van Closed
nw. ongedragen Italiaanse mt.
38 is Ned. 42. Dezelfde mt. ook
nw. medal Pusher bruin velours
p.st. 59 euro. Tel. 023-5288532
Gevraagd:
Hobbyverzamelaar vraagt klokken, wekkers, horloges. Geen
in- en verkoop, mogen stuk zijn.
Tel. 0255-751256
Te koop:
Div. LP’s jaren 60 en 70 2 euro
p.st. 4 boeren eiken eetkamerstoelen i.z.g.st. 15 euro p.st. Salontafel 45 euro.
Tel. 023-5291966

Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

