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De Kunstflat
An Luthart

Open Dagen
28 en 29 augustus

www.anluthart.nl

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

5.50
4 STUKS

Varkens-
oesters

MET GRATIS SAUS

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERS
Info:

Martin van Ooijen

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN SERIEuZE

vOOR WIJKEN IN hEEMStEdE
EN BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

Heemstede – De mooiste tuin deze week vindt de redactie 
die van Ronald en Marian Huigen aan de Postlaan 28. Marian: 
“Altijd kijk ik met veel plezier naar de tuinfoto’s in de Heemste-
der. Wij wonen nog maar 3 jaar in Heemstede en hebben een 
werkelijk prachtige tuin. (al zeg ik het zelf). Hiervoor hebben 
wij in het Kleverpark (Haarlem) gewoond en hadden daar maar 
een heel klein tuintje van 6 bij 6 meter.  Ik moet eerlijk toegeven 
dat de basis van onze tuin is gelegd door de vorige bewoonster, 
wij hebben onze favoriete plant de Hortentia (boeren, pluim en 
Annabel) er aan toegevoegd en zie daar. Het is elk seizoen genieten en om alles bij te houden ben 
ik naar een snoeicursus geweest. Het onderhoud vraag wel het één en ander maar het is het ook 
dubbel en dwars waard!”

Wedstrijd met ‘De Oosteinde’
Favoriete hortensia’s in de tuin

Bosbeek schenkt aan weeshuis Tanzania
Heemstede - Voor aanvang van 
het maandelijkse ‘Happy Hour’ 
in Bosbeek overhandigt Zr. Ber-
tina Bongers op donderdag 
26 augustus om 15.00 uur een 
cheque van 2000 euro aan Jan-
tine Ronde, voor een kleinscha-
lig weeshuis in Tanzania.

Verpleeghuis en Zorgcentrum 
Bosbeek organiseert elk jaar 
in april een grote fancy fair. De 
opbrengst is traditiegetrouw be-
stemd voor bewoners van Bos-
beek én een extern goed doel. 
De keuze voor het externe goe-
de doel viel dit jaar op een klein-
schalig weeshuis in Hedaru Tan-
zania. The Brother of Jesus the 
Good Shepherd ontfermen zich 
over 20 weeskinderen. Indien-
ster Jantine Ronde, dochter van 
een Bosbeekse vrijwilliger, heeft 
daar regelmatig zelf als vrijwil-
liger gewerkt. Zij stelt zich per-

soonlijk garant voor de aan-
schaf van klamboes en school-
materialen. Zr. Bertina Bongers 
overhandigt met veel plezier de 
cheque als lid van de cliënten-

raad van Bosbeek. Ook heeft 
zijn in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw zelf in Tanzania 
gewerkt.
Voor de rest van de opbrengst 

blijft het thema ‘buiten & be-
wegen’. Vorig jaar werd een 
rolstoeltransporter aangeschaft. 
Momenteel worden fitnessappa-
raten in de binnentuin geïnstal-
leerd. (met dank aan het Natio-
naal Fonds Ouderenhulp.)

Door een gedeelte van de fan-
cy fair opbrengst te schenken 
aan minderbedeelden elders in 
de wereld, wil Bosbeek zich van 
andere zorgcentra in de regio 
onderscheiden.

Café Tappelino
Septemberstunt:

uitsmijter
3,00 euro

Openingstijden:
vanaf 1 september

wo. t/m zo. vanaf 11.00 uur
dinsdags vanaf 16.00 uur

Bennebroekerlaan 79
Bennebroek
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

1,6 Of 10 kilometer; inschrijving gestart
Nieuw hardloopevenement in Heemstede

Dit nieuwe hardloopevenement 
kent drie afstanden en voert 
de lopers vanaf de start/finish- 
locatie (sportcomplex Groenen-
daal) door het Groenendaal-
se Bos en diverse wijken van 
Heemstede alvorens weer te fi-
nishen bij het sportcomplex 
Groenendaal.
Eerst start de 1,6 km die een 
kleine ronde door Heemstede 
loopt. 

De 5 en 10 km lopen hetzelfde 
parcours, waarbij de 10 km lo-
pers 2 ronden afleggen en de 
5 km lopers 1 ronde. Langs de-
ze fraaie Heemsteedse route 
zullen de lopers aangemoedigd 
worden door vele enthousiaste 
toeschouwers.

De Heemstede Loop werkt sa-
men met twee goede doe-
len. Een landelijk en een regio-

Agenda van 
Heemstede

Heemstede - Nu de zo-
mervakantie weer achter 
de rug is, staan de eerste 
evenementen weer bijna 
voor de deur. 
•  Zondag 29 augustus: Bro-

cantemarkt Jan van Goy-
enstraat

•  Zaterdag 11 september: 
heropening winkelstraat 
Binnenweg/Raadhuis-
straat

•  Zondag 12 september: 
Najaarsmarkt Binnen-
weg/Raadhuisstraat

•  Zaterdag 25 september: 
Burendag

•  Zondag 17 oktober: 
Heemstede loop

Heeft u aanvullingen? Laat 
het de Heemsteder weten: 
redactie@heemsteder.nl

Nieuwe fietsenstallingen 
station officieel in gebruik
Heemstede - Op vrijdag 27 au-
gustus om 15.00 uur neemt wet-
houder Christa Kuiper de nieu-
we fietsenstallingen bij het NS-
station Heemstede-Aerdenhout 
officieel in gebruik. Samen de 
heer Chris van Dijk, een zeer 
betrokken inwoner van Heem-
stede, opent zij de nieuwe fiet-
senstalling door het plaatsen 
van een fiets op de ‘eerste eta-
ge’ van deze voorziening. Daar-
na zal de heer Cees de Vries, re-
giodirecteur van ProRail, de uit-
voering van het project verder 
toelichten. 
In de maanden juli en augustus 
2010 heeft ProRail nieuwe fiet-
senstallingen gerealiseerd in de 
stationsomgeving. Door de uit-
voering van het landelijke pro-
ject ‘Ruimte voor de fiets’ is de 
fietsparkeercapaciteit in Heem-
stede uitgebreid met ruim 400 

plaatsen. De uitbreiding bete-
kent dat er voldoende fietsen-
rekken in de stationsomgeving 
aanwezig zijn. Daarom gaat de 
gemeente half september ook 
actief toezien dat de fietsen in 
rekken geplaatst worden. Eerst 
wordt alleen gewaarschuwd met 
een label aan verkeerd geplaats-
te fietsen, daarna zullen de ge-
meentelijk opsporingsambtena-
ren actief handhaven. 

Wij missen hem heel erg!

Signalement:
Kleur: zwart met klein wit
plukje op zijn bef
Ogen: Groen
Postuur: Erg mager. Veel
magerder dan op de foto.

Ozzi heeft medicijnen 
nodig wat het nog
belangrijker maakt dat we 
hem snel vinden.
Vermist sinds 17 augustus
in de omgeving van 
Slingelandtlaan.

Heeft u hem gezien?
Belt u dan alstublieft met:
06-24543272.

VERMIST: OZZI

Heemstede - Tijdens de storm van maandag 23 augustus braken 
enkele grote takken af van een boom bij Zorgcentrum ‘De Heem-
haven’. De brandweer zorgde er gelukkig voor dat deze takken 
werden afgezaagd en geen gevaar meer opleverden.
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Brandweer in de weer 
na zomerstorm

naal goed doel geven de eerste 
Heemstede Loop kleur. Het lan-
delijke goede doel is de Neder-
landse Hartstichting en het regi-
onale goede doel deHartekamp 
groep. Beide goede doelen zul-
len met diverse ambassadeurs 
aanwezig zijn bij de Heemstede 
Loop.

De starttijden van het evene-
ment zullen rond het middag-
uur zijn en de inschrijftarieven 
variëren van 2,50 euro voor de 
1,6 km tot 9,50 euro voor de 10 
km. De voorinschrijving is vanaf 
heden geopend tot maandag 11 
oktober.
Deelnemers kunnen via de web-
site www.heemstedeloop.nl zich 
individueel of als businessteam 
(max. 5 pers) inschrijven. 

Voor meer informatie over het 
hardloopevenement en inschrij-
ven zie www.heemstedeloop.nl

Heemstede - Zondag 17 oktober gaat voor de eerste keer de 
Heemstede Loop van start. SportSupport gaat in navolging 
van de voorjaarsloop, de ZorgSpecialist Loop, ook in het na-
jaar een nieuw hardloopevenement organiseren. In opdracht 
van de gemeente Heemstede organiseert SportSupport op 17 
oktober de 1e Heemstede Loop.
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Tuin en reactie rups
Dat de Heemsteder ook in Vogelenzang graag wordt gelezen 
bewijst Hilma Ex wel. Op haar vraag naar een bepaald type rups 
(“Welke rups is dit?”) kreeg de redactie diverse reacties. Graag 
wil Hilma hier nog even op reageren en bovendien stuurt ze een  
oto van haar achtertuin aan de Teylingerweg 66 in Vogelenzang. 
“Ik weet eigenlijk niet of Vogelenzang mee mag doen aan de 
wedstrijd. Het is in ieder geval een heerlijk tuintje, het is maar 
9 x 6 meter schat ik, maar er bloeit en groeit van alles.

Door een hoge boom van de buurman is er echter niet veel zon te 
zien, maar een vaas met zonnebloemen en de vlijtige liesjes van de 
Oosteinde doen wonderen. Ook zijn er heel veel vogels in de tuin, 
zowel achter- als in de voortuin, maar dat komt omdat ze door 
ons, mijn man en ik, een beetje worden verwend. Wij zitten heerlijk 
hier in de achtertuin! En de Waterleidingduinen zijn heel nabij!”

Wat betreft de rups zegt ze: “Ik ben ook nog verder gaan speuren 
en had een e-mailtje gezonden aan een kenner. Inderdaad heeft 
Hans Planting gelijk, het is de rups van de Kleine hageheld. Het 
mysterie is opgelost. Het was wel vermakelijk!”

Workshop voor (ex)kankerpatiënten

Kanker is een sluipende ziek-
te, die in de loop vele jaren ont-
staat, maar op het moment van 
ontdekking als een acute ziek-
te wordt behandeld. De weken 
na de diagnose ‘kanker’ wordt 
vrijwel alle aandacht en ener-
gie gebruikt voor de verdere on-
derzoeken en de behandeling. 
Er is erg weinig ruimte om de 
emoties die bij een dergelij-
ke diagnose opkomen goed te 
verwerken en een plaats te ge-
ven. Pas als er rust komt, na de 
bestraling of chemokuur, mer-
ken mensen dat lichaam en 
geest niet in balans zijn en emo-
ties zich in hun lichaam hebben 
vastgezet. Vaak uit zich dat in 
vage klachten, die niet direct 
met de kanker of de reguliere 
behandeling te maken hebben. 
Klachten als ‘een prop in mijn 
keel’ als je over kanker praat, 
onverwachte huilbuien, voort-
durende spierspanning waar-
door (hoofd-, rug-) pijn ontstaat 
zijn bekende vormen. Plotseling 
doodmoe zijn of vaak last heb-

ben van “kleine” kwaaltjes, zo-
als verkoudheid zijn ook signa-
len hiervan.

Op 8 september start Yoga 
Heemstede een workshop van 
vijf woensdagavonden voor 
(ex-)kankerpatiënten. In een 
veilige, ontspannen omgeving, 
gaan de ongeveer acht deelne-
mers hiermee aan het werk. Het 
doel is om de deelnemers be-
wust te maken op welke wijze 
de met kanker gepaard gaan-
de emoties zich in hun lichaam 
kunnen manifesteren en hoe 
deze met aangepaste, ‘zach-
te’ lichaamsgerichte technieken 
kunnen worden opgelost.
In de vijf avonden komen zaken 
als boosheid, angst, vertrouwen 
en communicatie aan de orde. Er 
wordt gewerkt met simpele oe-
feningen, aangepast aan de mo-
gelijkheden van de deelnemers, 
afgewisseld met een korte uit-
leg. Veel van de oefeningen zijn 
gebaseerd op H-yoga, een spe-
ciaal voor kankerpatiënten ont-

Heemstede - In september start in Heemstede een workshop 
voor (ex)kankerpatiënten. In vijf avonden worden de deelne-
mers bewust gemaakt van de lichamelijk effecten van de met 
kanker gepaard gaande emoties. Ze ervaren ook hoe dit met 
‘zachte’ lichaamsgerichte oefeningen opgelost wordt.

wikkelde vorm van yoga (www.
stichtingsaranederland.nl). 
Naast oefeningen uit de Yoga 
wordt er ook gewerkt met medi-
tatie, ademtechniek, visualisatie 
en mindfulness.

De workshop wordt gegeven 
door Marianne Mascini en Hans 
Hopman. 
Marianne is yogadocente (www.
yogaheemstede.nl) en heeft de 
specialisatie H-yoga bijna afge-
rond. Zij is voorzitter van de Ver-
eniging van Yogadocenten Ne-
derland (VYN).
Hans is na zijn carrière in het 
bedrijfsleven een praktijk voor 
stressgerelateerde klachten be-
gonnen en is bestuurslid van de 
Stichting Sara Nederland, die de 
opleiding en begeleiding van H-
yoga docenten verzorgd.
Marianne en Hans hebben sa-
men al een aantal cursus-
sen gegeven. Tijdens de voor-
bereiding hiervan bleek dat zij, 
ieder om hun persoonlijke re-
den, hun kennis en ervaring 
voor (ex)kankerpatiënten wil-
den gaan inzetten. Hieruit is het 
idee geboren voor deze work-
shop. Informatie en aanmelden 
bij hanshopman@xs4all.nl of 
info@yogaheemstede.nl 

Heemsteedse organiseert Journey Relax Week
Heemstede – Therapeute Mar-
lies Wildeman organiseert een 
Journey Relax Week op Sardi-
nië. De week is bestemd voor 
vrouwen die bewust in het le-
ven staan en het leuk vinden 
om ontspanning te combine-
ren met het opruimen van oude 
ballast in een vriendelijke en 

veilige omgeving. Het is een 
heerlijke week om vrijheid en 
ruimte voor jezelf te creëren en 
goed voor jezelf te zorgen, zo-
wel innerlijk als uiterlijk, door 
middel van een Journey sessie, 
meditaties, healing en ook door 
lekker te eten, er wordt voor 
je gekookt, het eiland te 

bekijken of helemaal niets te 
doen. Marlies is geaccrediteerd 
Journey therapeute en heeft les 
gehad van Brandon Bays, de 
grondlegger van deze therapie-
methode. Sinds 2001 heeft zij 
een eigen praktijk in Heemste-
de, Terra in Lucem.
Info: 023 - 529 84 33.

Regio - Zaterdag 28 augustus 
organiseren vijf regionale Pluim-
vee- en Konijnenfokkersvereni-
gingen hun jaarlijkse jongdieren-
show. Het is dit jaar voor de elf-
de maal dat deze eendagsshow 
gehouden wordt bij Tuincen-
trum De Oosteinde in Hillegom, 
op de grens van Bennebroek. De 
leden van de verenigingen ko-
men uit Heemstede, Noordwijk,  
Nieuw-Vennep, Haarlem en Lis-
se en zij zullen ruim 300 konij-
nen, (dwerg)hoenders sierduiven 
en cavia’s tonen. De dieren zul-

Konijnen, hoenders, sierduiven, cavia’s...
De Oosteinde        jongdierenshow

len vertegenwoordigd zijn in een 
groot aantal rassen en kleuren.
Tijdens de keuring van de dit 
jaar gefokte dieren mogen zowel 
de fokkers als het publiek bij de 
keuring aanwezig zijn en natuur-
lijk vragen stellen aan de des-
kundige keurmeesters. De jong-
dierenshow is de eerste tentoon-
stelling na het fokseizoen, waar 
de fokker kan zien of de door 
hem of haar gefokte jonge die-
ren voldoen aan de raskenmer-
ken. Voor de fraaiste dieren zijn 
enkele prijzen beschikbaar ge-
steld door Tuincentrum De Oos-
teinde. 
De keuring zal om ongeveer 9.30 
uur beginnen, waarna de die-
ren  tot 16.00 uur tentoongesteld 
blijven.
Iedereen is van harte welkom 

om de dieren te bekijken en om 
wellicht een idee te krijgen van 
de vele verschillende rassen en 
kleuren alvorens u er zelf even-
tueel aan denkt een dier als 
huisdier te nemen. Leden van de 
vijf organiserende verenigingen 
kunnen informatie geven over de 
verschillende dieren en het hou-
den ervan.

Voor de jeugd is er een knuffel-
hoek aanwezig, waar jonge ko-
nijnen kunnen worden geaaid. 
Tuincentrum De Oosteinde vindt 
u aan de Zandlaan 22 te Hille-
gom. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Margré Philippo, 
tel. 0252-675042. 

Fietstocht
Bennebroek - Op woensdag 
2 september  wordt een fiets-
tocht van ca 50 km georgani-
seerd. Twee vrijwilligers stip-
pelen een mooie route uit en 
onderweg is er een koffie-
stop. Startplaats voormalig ge-
meentehuis te Bennebroek om 
10.00 uur. Tel: 023-584 5300.

Open avond en dag
bij Iber Lengua Haarlem
Regio – Instituut Iber Lengua Taal en Cultuur BV opent voor u 
haar deuren op dinsdag 31 augustus en donderdag 2 september 
van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 4 september van 13.00 
tot 16.30 uur. 

Het zijn open dagen waarin ‘plezier in leren’ centraal staat. U 
kunt door middel van taalspelletjes en audio- en visuele les-
technieken zelf ervaren dat het leren van een nieuwe taal niet 
alleen hard werken is, maar vooral ook heel leuk kan zijn. Iber 
Lengua Taal & Cultuur bv vindt u aan de Zaanenstraat 18, 2022 
CP in Haarlem

Tijdens de open dagen kunt u deelnemen aan gratis proeflessen 
in verschillende talen, op de dinsdag- en donderdagavond om 
20.00 uur en op de zaterdag om 15.00 uur. 

Uiteraard kunt u bij de medewerkers van Iber Lengua terecht 
voor informatie over alle cursussen, zoals commercieel gerichte 
avondopleidingen (voordien georganiseerd door de Kamer van 
Koophandel), conversatiecursussen voor particulieren, maar ook 
intensieve spoedopleidingen en allemaal in 17 verschillende ta-
len. Voor de commerciële groepen praktijkgericht met aandacht 
voor zakelijke cultuurverschillen en met internationaal erkende 
diploma’s. De cursussen voor particulieren zijn gericht op situ-
aties uit het dagelijks leven en de vakantie en de lessen wor-
den voornamelijk gevuld met conversatie. Er zijn cursussen voor 
verschillende niveaus en alle cursussen worden verzorgd door 
ervaren (near)native docenten.

Wilt u graag een gratis proefles volgen? Meld u dan aan voor 
vrijdag 27 augustus a.s. via 023-5389849 of via e-mail manine@
iberlengua.nl of corien@iberlengua.nl

INGEZONDEN
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Heemstede - Een oproep voor 
oude tenten voor de hutten-
bouw van Casca leverde een gi-
gantisch grote berg tenten op. 
Heemstede heeft in vroeger ja-
ren kennelijk uitbundig gekam-
peerd. Na een oproepje in de 
krant werd  Margot Pouw van 
Kinder-en tienerwerk van Casca 
overladen met tententelefoon-
tjes en mailtjes. Casca wilde in 
de laatste week van de zomer-
vakantie, van 17 tot en met 20 
augustus 2010, weer eens hut-
ten bouwen. Niet van sloophout, 
maar van tentdoek. Honderdvijf 
jongens en meisjes  van 6 t/m 12 
jaar hebben afgelopen week van 
wilgentakken en oud tentdoek 
een tentenkamp gebouwd op de 
weide achter het zwembad. Ze 
maakten  een raamwerk van de 
wilgentakken, stevig gestoken 
in de grond. Grootste uitdaging 
was om met de oude tentdoe-
ken de boel waterdicht te krij-
gen. Want maak je een tent, dan 
wil je er ook in slapen.  Donder-
dagavond mochten de ouders 
en opa`s en oma`s kijken of dat 
gelukt was. Achter het zwembad 
stonden tien zweettenten in al-
le kleuren van de regenboog en 
er kon in geslapen worden als 
de buienradar woord zou hou-
den. Fred van de Pols, organi-
sator van de Buitenboel, vertel-
de dat hij zeker een hele kilome-
ter touw, geknipt in kleine stuk-
jes om het tentdoek vast te ma-

ken aan de wilgentakken aan de 
kinderen had gegeven. Honder-
den liters limonade waren nodig 
om de tentenbouwers aan de 
gang te houden. 
Naast het bouwen van de ten-
ten konden de kinderen ook 
zwemmen, vissen, jagen en ken-
nis maken met het leven in het 
stenen tijdperk. Ze kregen uit-
leg over het maken van gereed-

schap als bijlen en hamers van 
steen, geweien en hoorn, wer-
ken met biezen, leer en bont en 
meelwormen eten. Het smaakt 
naar kip, zo zei een dappere Do-
do die na vijf wormen zijn he-
le jeugd geen meelworm meer 
zal aankijken. Bij de presenta-

tie aan de ouders maakte Fred 
van der Pols bekend dat hij vol-
gend jaar niet meer beschik-
baar is. Hij gaat zijn eigen tent 
[ver]bouwen. Vorig jaar wilde hij 
al stoppen, maar eenmaal weer 
bezig, betrapte hij zichzelf erop 
dat hij al weer bezig was met de 
organisatie van volgend jaar. Zo 
gaat dat met een verslaving die 
Buitenboel heet. Je moet op tijd 

afkicken en dapper blijven vol-
houden. Nu dus echt stoppen 
voor Fred na 16 jaar , tot verdriet 
van de vele vrijwilligers die al ja-
ren met hem werken. Hoorden 
we in de verte Fred wat mompe-
len over volgend jaar?
Ton van den Brink

Buitenboel,
kinderen bouwen samen tenten

Onze Gemeentetuin,
de mooiste?

Je wordt wat ouder, krijgt wat 
kwaaltjes, maar je laat je voor-
lopig nog niet kisten. Je betaalt 
je volle eigen gezondheidsrisico, 
je dreigt gekort te worden op je 
pensioen maar je houdt erf en 
de nabije omgeving schoon. Je 
moppert wat op de twee bomen 
tegen het huis die je goot weer 
verstoppen en de kosten van 
de glazenwasser lachwekkend 
maakt. Nu kleine mooie bruine 
sterretjes, dan bladafval, in het 
voorjaar volgen de zaadjes en 
tussendoor gaan ze in de rui. Je 
houdt van bomen dus je laat het 
zo en doe je best. 
Het was weer tijd om de ligus-
terheg wat te ‘scheren’. Een pit-
tig klusje een paar maal per 
jaar. Maar je kunt helemaal wel 
janken  als je probeert de he-
dra en wilde geraniums  buiten 
je tuin te houden. Dat lukt dus 
niet meer ondanks alle inspan-
ning. Het gemeentegroen moet 
zo onderhoud vrij en toch nog 
enige ‘sier’ geven. Maar alleen 
het buitenrandje van het plant-
soen bijhouden lukt dus ook niet 
meer. (zie foto 1)
Het groeit allemaal tegen de 
klippen op en ook de buiten-
muur van de woning is niet vei-
lig. Voor je het weet zit het in de 
dakgoot en komt het via de ra-
men naar binnen. (foto 2). 
Beide laatste foto’s zijn een po-
ging om aan te tonen hoe de 
hedra en wilde geraniums op-
rukken. Hoe moet je nu toch je bladafval van de heg opruimen? 
Erger nog, uiteindelijk ontbreekt je gewoon de fysieke kracht om 
aan de andere kant van de heg, je eigen tuin dus, de rommel buiten 
de deur te houden. Je denkt aan gebruikmaken van bestrijdings-
middelen, maar wat doet dat met je erfscheiding?
Een schoffel helpt niet meer. Een bult aan de kant van het trottoir 
valt bijna niet meer te nemen. Daar lieten onze gemeentewerkers 
voorheen wat bladafval en taken. Door wat struiken uit het zicht 
onttrokken. 
Een smeekbede: Doe er wat aan!

F. Belt, Huizingalaan 26, 2105 SK Heemstede

INGEZONDEN

Jeugd van Casca
Vakantieherinneringen
Heemstede - Heb jij ook zo 
genoten van je vakantie? Lek-
ker zwemmen, spelen in de zon 
met (nieuwe) vriendjes? Mis-
schien heb je wel kleine va-
kantie herinneringen meegeno-
men, zoals schelpjes, veertjes 
e.d. Bij de eerste woensdagmid-
dagclub van het nieuwe seizoen 
op woensdag 1 september gaan 
de kinderen een mobiel maken 
waaraan al deze vakantie herin-
neringen mooi tot hun recht ko-
men. Dat staat mooi op je kamer 
of bijvoorbeeld in de tuin! 
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen ook 
meedoen met een bordspel 
of kringspel of – als het droog 

weer is – lekker buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in het activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kin-
deren kunnen hier vooral veel 
knutselen, maar ook meedoen 
met een spel of lekker buiten 
spelen. 
Kosten per keer zijn: 3,50 euro, 
een kaart voor 10x kost 30,00 
euro. 
Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.

Voor meer informatie:
www.casca.nl. 

Regio – De tentoonstelling Indi-
an Summer; de kleuren van In-
dia toont het werk diverse kun-
stenaars en disciplines. Naast 
schilderijen, foto’s en beelden 
zijn ook typisch traditionele en 
historische producten uit India 
te bekijken. Maar ook ziet u hou-
ten ‘Nandies’, bronzen beeldjes, 
handgeweven sjaals en siera-
den. Te zien in het Kunst centrum 
Haarlem, van 2 tot en met 26 
september. Info: 023-53227895.  

Indian Summer expositie
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Vluchtgedrag, nieuwe thriller 
Loes den Hollander bij de Pijp
Heemstede - Geen spoor van 
enig vluchtgedrag te bespeu-
ren bij de bezoekers van de pre-
sentatie van de nieuwste thril-
ler van Loes de Hollander. In-
tegendeel, veel liefhebbers van 
de succesvolle schrijfster voel-
den zich donderdagavond thuis 
in de Primera winkel de Pijp aan 
de Raadhuisstraat om hun lie-
velingsschrijfster nu eens in het 
echt te zien en te horen. Loes de 
Hollander vertelde hoe zij een 
boek schrijft. Eigenlijk zoals een 
lezer een boek moet ontdek-
ken, overkomt dit ook Loes als 
schrijfster. Ideeën doet zij op uit 
kleine berichtjes in de krant die 
haar opvallen. Als je in de trein 
achter een schot zit, kan je zo 
maar de meeste intieme tele-
foongesprekken horen van men-
sen die zich onbespied denken. 
Want zie je geen mens dan kan 
je kennelijk over alles praten in 
de intimiteit van een coupé en je 
mobieltje. In de rij voor de kassa 
in een supermarkt hoor je sma-
kelijke verhalen, maar je moet er 
wel naar kunnen luisteren. Soms 
vormt zich dan al de eerste zin, 
die moet ze direct opschrijven. 

Die koestert ze als een kleinood 
en daar mag zelfs een uitgever 
als Karakter nooit aankomen.  
Ook de laatste zinnen zijn heel 
belangrijk. Graag wandelt ze met 
haar hond in de duinen waar ze 
ideeën kan uitwerken. Als het 
verhaal zelfs haar te spannend 
wordt, dan moet ze gaan poet-
sen of  even met de hond de dui-
nen in. Loes den Hollander was 
tot 2006  directeur van een ge-
zondheidszorginstelling de Blin-
kert, ook hier zit een verhaal in. 
Ze  schrijft al vanaf haar jeugd 
en vond vrijwel tegelijk een uit-
gever voor Vrijdag, haar eerste 
literaire thriller. Daarna volgde al 
snel de zinderende Zwanenzang 
en sindsdien is schrijven haar 
voornaamste bezigheid.

Vluchtgedrag 
Het overkomt Lotte. Ze wordt 
zwanger zonder bewust gevree-
en te hebben. Dit is nog maar 
het begin van een reeks ge-
beurtenissen die eerst hoog-
uit vreemd zijn, maar later 
ongemakkelijk en tenslotte 
angstaanjagend worden. Lotte 
ontdekt wie de oorzaak is van de 

dreiging die haar leven gaat be-
palen. Maar ze is niet gewend te 
vechten, ze is gewend te vluch-
ten. En daar heeft ze een reden 
voor. Tot ze beseft dat haar gewe-
ten haar altijd zal inhalen, welke 
kant ze ook op rent. Ook de lezer 
kan geen kant meer op. Vluch-
ten uit het boek is onmogelijk. 
Vluchtgedrag is alweer de ne-
gende thriller van Loes den Hol-
lander. Spannend was tijdens de 
presentatie van het boek de in-
terruptie van enkele ‘lezers’ die 
zich voorstelden als rechercheur 
in Haarlem Noord,  zij wisten dat 
Loes de dader was. De hoofd-
persoon Kalbfleisch die in onbe-
rispelijk Duits zijn bewondering 
voor de schrijfster uitte en geen 
hulp nodig had van de direc-
teur van Slachtofferhulp. De drie 
bleken  acteurs te zijn die een 
voorproefje gaven van het 
boek van Loes de Hollander, 
Dwaalspoor, dat in een toneel-
vorm nog dit najaar gespeeld 
gaat worden in de Haarlemse 
Toneelschuur. 
Vluchten voor Loes den Hollan-
der kan niet meer, lezen wel.
Ton van den Brink

Kom proeflessen bij de 
Volksuniversiteit Haarlem!
Regio - Op maandagavond 
30 augustus as., tussen 19 en 
21 uur opent de Volksuniversi-
teit Haarlem aan de Leidsevaart 
220 haar deuren voor nieuwe 
cursisten. Ook op woensdag-
ochtend 1 september tussen 10 
en 12 en diezelfde avond tus-
sen 19 en 21 uur is iedereen 
van harte welkom. De docenten 
geven dan een voorproefje van 
wat het komende seizoen te 
verwachten valt. Tussen de les-
sen door kunt u een gratis kop-
je koffie drinken in de kantine.
Alle cursussen beginnen weer 
vanaf half september. De mees-
te cursussen of workshops 
hebben meer startdata.

Nieuw in 2010
* Helden van de moderne archi-
tectuur: 7 lessen over spraak-
makende architecten en hun 
beroemdste gebouwen. Docent 
is er op 30/8, 20.15-21.00 uur.
• Anna Achmatova: 3 lessen de 
vertalingen lezen van deze gro-
te Russische dichteres. Docent 
is er op 30/8, 19-21 uur.
• Zumba: 32 lessen fit wor-
den op Latijns-Amerikaanse en 
Afrikaanse ritmes!  Proefles op 
30/8, 20.15-20.45 en 1/9, 10.00-
10.30 uur.
• Adem- en ontspanningstrai-
ning: nieuwe energie opdoen  
in 6 lessen. Proefles op 1/9, 
19.15-19.45 uur.
• De kunst van het loslaten: een 
eenvoudiger en vrolijker leven 
in 8 lessen.  Voorlichting op 1/9, 
20.30-21.00 uur.
• Fotografie Meesterklas: 10 
lessen op weg naar een eigen 
boek of expositie. Docent is er 
30/8, 19-21 uur en 1/9, 10-12 
uur en 19-21 uur. 
• Bouw een webwinkel: 5 lessen 
op basis van mijnwinkel.nl. Do-
cent aanwezig op 1/9, 19-21 uur.
• Servies beschilderen: 2 les-
sen. Voorbeelden bekijken en 
docent spreken op 1/9, 10-12 
uur.

Talenschool
De Volksuniversiteit is dè talen-
school in de regio. Met zestien 
verschillende vreemde talen en 
meer dan honderd lesgroepen 
op verschillende niveaus is er 
voor de liefhebbers keus ge-
noeg. De Volksuniversiteit heeft 
90 jaar ervaring in het lesge-
ven aan volwassenen, van Ara-
bisch en Afrikaans tot Zweeds. 
Omdat niet iedereen die een 
taal wil leren een beginner is, 
kunt u op 30/8 en 1/9/2010 ad-
vies krijgen van de docenten 
over welk niveau het beste bij u 
past.  Niet alle docenten zijn er 
beide avonden, dus kijk vooral 
eerst op de website www.volks-
universiteit-haarlem.nl voor het 
complete overzicht of bel op: 
023 - 5329453.

Schrijvers te gast
Een aantal bekende schrijvers 
zal het komende seizoen te 
gast zijn bij de Volksuniversi-
teit.  Op donderdag 16 septem-
ber zullen Henk Bernlef & pia-
nist Guus Janssen het cursus-
seizoen feestelijk openen met 
een Poëzie en Jazz voorstelling. 
Bernlef schreef naast het boe-
kenweekgeschenk De Piano-
man uit 2008 verscheidene ver-
halen over muziek. Guus Jans-
sen schreef vele composities, 
waarvan o.m. zijn CD Out of 
frame in de pers bejubeld werd. 
Aanvang is om 20 uur, Leidse-
vaart 220 te Haarlem.

Later in het seizoen zullen Cees 
Fasseur (Gerbrandy in WOII), 
Joke Hermsen (Stil de tijd), 
Herman Pleij (Identiteit & on-
behagen), Tomas Ross (over 
de waarheid achter de thriller) 
en Annejet van der Zijl (over 
het schrijven van een biogra-
fie) in Haarlem hun opwachting 
maken.
Meer informatie en data staan 
op de website of in de speciale 
folder: 023 - 5329453.

Oogst-showtafel en ijsspecialist aanwezig!
Open Dag bij Volkstuinverening Groenendaal
Heemstede - Op zaterdag 28 augustus houdt 
Volkstuinvereniging Groenendaal van 14.00 tot 
17.00 uur een Open Dag voor zowel leden als 
niet-leden. Locatie is volkstuincomplex Manpad-
slaan (Manpadslaan 6 te Heemstede).
Tijdens deze Open Dag kunt u vrijblijvend tui-
nen bezichtigen, kennis uitwisselen en/of of 
(tuin)vragen stellen. 
De door de leden zelf geteelde/gekweekte oogst 
is te bewonderen op de oogst-showtafel.
Imker Pim Lemmers zal aanwezig zijn met 
honing(producten), net als aardbeienkweker Er-

win van Duivenvoorden met aardbeiplanten en 
ambachtelijke IJsspecialist ‘Pronto’  met bra-
menijs gemaakt met bramen van de volkstuin. 
Tegen een kleine vergoeding is koffie, thee, zelf-
gemaakte zoete/hartige taart  en pompoensoep 
verkrijgbaar en kunt u wijnproeven van wijn ge-
maakt met druiven van de volkstuin.
Volkstuinvereniging Groenendaal bestaat ruim 
52 jaar en heeft de beschikking over 4 com-
plexen verspreid over Heemstede,  De vereniging 
telt 280 leden
Inlichtingen: Mik van der Bor, tel. 023-5282651.
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Zaterdag 4 september staan wij op de Jaar- 
en Uitmarkt in Bloemendaal! U bent van har-
te welkom voor folders of met vragen.

BEWEGEN, GOED VOOR U! 
Yoga 
In een ontspannen sfeer en op rustige wijze 
oefeningen doen die een goede ademhaling, be-
weeglijkheid en lichaamsbalans bevorderen.
In Vogelenzang: vanaf woensdag 1 september, 
van 9.15 - 10.15 uur, De Voghelsanck, Teylin-
gerweg 75.
In Overveen: vanaf vrijdag 3 september van 
9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur, Buurt-
vereniging Overveen, Vrijburglaan 17.

Recreatief fietsen
Gezellig en sportief: een paar uur fietsen langs 
een mooie route.
Locatie Noord: woensdag 1 september, 9.30 uur. 
Locatie Zuid: donderdag 2 september, 10.00 
uur. Dit is een wat zwaardere tocht van ca. 
60 km.

Meer bewegen voor ouderen
Spierversterkende en spierlosmakende oefenin-
gen om beter te bewegen en de balans te ont-
wikkelen.
In Overveen: vanaf vrijdag 3 september van 
9.45 - 10.45 uur en van 10.45 - 11.45 uur, Buurt-
vereniging Overveen, Vrijburglaan 17.
In Bennebroek: vanaf maandag 6 september 
van 10.00 - 11.00 uur, sportzaal Medisch Cen-
trum van GGZ in Geest, Rijksstraatweg 113.

Conditietraining
Gymnastiek, gericht op het verbeteren en/of 

op peil houden van conditie, beweeglijkheid, 
lenigheid en coördinatie.
In Bennebroek: vanaf maandag 6 september 
van 9.00 - 10.00 uur en van 11.00 - 12.00 uur,  
sportzaal Medisch Centrum van GGZ in Geest, 
Rijksstraatweg 113.

NIEUW: Wandelen in de Kennemerduinen
Onder begeleiding kunt u maandelijks prachti-
ge wandelingen maken.
Dinsdag 21 september, 14.00 uur, Zeeweg, in-
gang Kennemerduinen

Cursus Nordic Walking
Deze cursus is bedoeld voor beginners en voor 
eenieder die zijn of haar Nordic Walking-tech-
niek wil verbeteren. 
In Overveen: vanaf  zaterdag 25 september, 
9.30 uur, Middenduin aan de Duinlustweg16 .

Theemiddag/themamiddag
Niet alleen gezellig, je steekt er ook nog wat 
van op. Locatie Zuid: donderdag 30 september, 
14.00 uur. Thema: Slapen kun je leren.

CURSUSSEN
Aquarelleren voor beginners
In Overveen: vanaf maandag 27 september, van 
14.30 - 16.00 uur, Oldenhove, Dompvloedslaan 
1.
Vervolgcursus bridge: ruiten 
In Bennebroek: vanaf dinsdag 28 september, 
van 13.45 - 16.15 uur, het Jagershuis, Binnen-
weg 69.

Tegen een geringe vergoeding vervoeren wij u 
graag naar een activiteit.

JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!

 
Zaterdag 4 september staat de jongerenbus 
op de Jaarmarkt in Bloemendaal 

• Dit schooljaar starten we met een JIP (Jon-
geren Informatie Punt). Elke maand kun je tus-
sen 10 en 14 uur komen praten over zaken zo-
als alcohol, drugs, pesten, seksualiteit, gezond-
heid, geweld of geld.
• donderdag 9 september op het Montessori 
College Aerdenhout,
• donderdag 16 september op het Kennemer-
lyceum.
• donderdag 23 september op de Hartenlust-
school
• Chill Inn Bloemendaal, parkeerplaats Herten-
kamp. Elke vrijdagavond begint jouw weekend 
in de jongerenbus, van 19.30 tot 22.00 uur. Kom 
ook op 10, 17 en september!
• Teen Buzz Bennebroek, parkeerplaats naast 
tennisbaan Geitenwei. Elke dinsdagavond is er 
weer van alles te doen. Doe mee op 14, 21 en 
28 september.
• Take a break at the BuZZ Break. Na school-
tijd een leuke plek om naar toe te gaan. Dins-
dag 21 en 28 september in Bloemendaal (krui-
sing Potgieterweg/Bloemendaalseweg) 14.00 - 
16.00 uur.
• Maak je Eigen Mode in het voormalige ge-
meentehuis Bennebroek, cursus vanaf donder-
dag 30 september, 19.15 - 21.00 uur.

Kijk vooral op:
www.jongerenbloemendaal.hyves.nl 

Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal

Internationaal bezoek jongeren 
zorgt voor vriendschap en begrip

De jongeren komen uit Israël, 
Verenigde Staten, Frankrijk, Slo-
venië, Turkije, Roemenië, Kro-
atië, Tsjechië, Rusland, Honga-
rije, Duitsland, Portugal, Slowa-
kije, Oekraïne, Oostenrijk, Wit-
Rusland en Slowakije. Ze zijn 
via Rotary International bereikt. 
Enkele jongeren komen niet di-
rect uit Rotary gezinnen, maar 
zijn wel zo op het idee gebracht 
om aan deze Summer Tour mee 
te doen.  De jongeren verbleven 
totaal twee weken in Nederland. 
De eerste week hebben ze door-
gebracht bij Rotaryclub Aalten/
Wisch (Oost-Nederland). Hun 
laatste week brachten ze door 
in gastgezinnen in Heemstede. 
De leden van Rotaryclub Heem-
stede hebben het verblijf van 
de jongeren ‘gesponsord’. Jan 

Buis: “Te zien hoe een zo diverse 
groep jongeren zo snel naar el-
kaar toe groeit en oprechte in-
teresse in elkaars doen en laten 
en elkaars culturen heeft, geeft 
een dankbaar gevoel. Je ziet dat 
de reden waarom Rotary dit pro-
gramma heeft echt werkt.” Hij 
vervolgt: “We hebben een zeer 
gevarieerd programma samen-
gesteld dat uiteenloopt van cul-
tuur tot chillen aan het strand en 
van Anne Frank tot Sail Amster-
dam. Daarbij is er ook nog ruim 
tijd vrijgehouden waarin geen 
programma onderdelen zijn ge-
pland. Juist dan is er tijd om 
contact te hebben met Neder-
landse leeftijdgenoten. De Sum-
mer Tour is zo dus ook waarde-
vol voor de Nederlandse kin-
deren van vooral de gastgezin-

nen waarin de kinderen deze af-
gelopen week zijn opgenomen. 
De rol van Rotaryclub Heemste-
de is faciliteren. Zorgen dat de 
kids contact hebben. De kids 
zelf bepalen vervolgens de diep-
gang. Het is een mooie groep 
die een toonbeeld is voor menig  
volwassene ten aanzien van de 
open houding naar elkaar toe.”
En dat beamen de jongeren zelf 
ook. Tyler Warman komt uit de 
Verenigde Staten uit  Anaheim, 
Californië en is 16 jaar. Via zijn 
opa, die lid is van de Rotary, is 
hij op het idee gebracht om aan 
de uitwisseling mee te doen. 
Hij heeft het fantastisch naar 
zijn zin: “Het is een hele hechte 
groep geworden, we zullen ze-
ker hierna met elkaar in contact 
blijven. Er hangt zelfs ook hier 
en daar wat romance in the air.” 
Niet alleen onderling ontstaat 
er een band, ook vooroordelen 
worden door elkaar te ontmoe-
ten weggenomen. Tyler: “Het is 
enorm interessant om van el-
kaar te horen wat er speelt in je 
land en hoe je tegen bepaalde 
problemen aankijkt. Je krijgt zo 
veel meer begrip voor ieders si-
tuatie.” Ella Fogler, 16 jaar uit Is-
raël is vooral onder de indruk 
van de relaxte sfeer  in Neder-

Heemstede - Afgelopen week van 14 t/m 21 augustus heb-
ben 16 jongeren uit 16 verschillende landen in de leeftijd van 
16-17 jaar op uitnodiging van Rotaryclub Heemstede ken-
nis gemaakt met de Nederlandse cultuur, kunst, sport, el-
kaar en Heemsteedse leeftijdgenootjes. Jan Buis, voorzitter 
Jeugdcommissie Rotaryclub Heemstede:  “Met de Summer 
Tour brengen we 16 jonge mensen uit 16 verschillende landen 
samen die in twee weken vriendschap en begrip ontwikke-
len voor elkaar, henzelf en hun culturen. Daarmee werken we 
aan het doel van Rotary. We bevorderen zo internationaal be-
grip en goede verstandhouding. De clubleden die dit mogelijk 
maken zijn met dit evenement dienstbaar aan dit doel.” land. “Iedereen gaat zo relaxed 

en vriendelijk om met elkaar. Bij-
voorbeeld tijdens Sail, honderd-
duizenden mensen in en om al 
die boten in Amsterdam, onge-
dwongen feest vieren, zonder 
dreiging of gevaar, dat hebben 
wij thuis niet.”  
Voor sommigen gaat een wereld 
open door het bezoek aan Heem-
stede/Nederland. “Ik wist niet dat 
iedereen voor alles de fiets pakt, 
ongelofelijk. En alles is zo groen, 
iedereen heeft wel planten in zijn 
tuin”, zegt Tyler verbaasd. “En jul-
lie ‘kids’ zijn zo goed opgeleid! Ik 
verbaas me er over dat de jon-
gens in mijn gastgezin twee jaar 
jonger zijn en al veel meer heb-
ben geleerd op school dan wij 
hebben gehad.” En welk voor-
oordeel is weggenomen door het 
bezoek of juist ontstaan? Tyler: 
“Je hoort natuurlijk veel over Ne-

derland, dat marihuana gratis te 
verkrijgen is. Bij ons is het verbo-
den. Maar wat me dan verbaasd 
is hoe de jongeren er mee om-
gaan, ze hebben niet of ooit 1 
keertje een jointje gerookt, daar 
hebben ze verder geen behoefte 
aan. Maar wat hem wel tegenvalt, 
is het aantal rokers. “Unbelieva-
ble! Ik loop Schiphol uit, staan er 
allemaal mensen rondom asbak-
ken te roken. Iedereen rookt hier! 
Dat hebben wij niet in de States.”  
En wat vinden ze het leukst aan 
Heemstede/Nederland: “Roei-
en door de vaart, wow, dat kost 
een energie. En hagelslag, ‘I love 
it’! Jullie ontbijten heel licht, geen 
bacon, eggs of pancakes, maar 
een boterham met hagelslag, dat 
kende ik niet. Ik heb al hagelslag 
gekocht om mee naar huis te ne-
men, dat  moeten ze bij mij thuis 
ook proeven.”

Jongeren uit allerlei landen...
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Haarlem en Heemstede

De 19e eeuw als inspiratiebron 
Heemstede - Het thema van de 
landelijke Open Monumenten-
dagen luidt dit jaar “De smaak 
van de 19e eeuw”. Dit thema 
vormde voor 10 leden van de 
kunstenaarsvereniging KZOD 
residerend in  De Waag een aan-
sporing om hieraan een speciale 
expositie te wijden. Temeer daar 
dit historische gebouw  aan het 
Spaarne dit jaar tijdens de ko-
mende Monumentendagen spe-
ciale aandacht krijgt!    

De 10 beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de gehele regio ex-
poseren hun werk niet alleen in 
de Waag doch ook in het fraaie 
laat 19e eeuwse Raadhuis te 
Heemstede waarvan de bouw-
stijl gebaseerd is op de Neder-
landse raadhuizen aanvang 18e 
eeuw. Tijdens de Open Monu-
mentendagen op zaterdag 11 en 
zondag 12 september worden 
in de Waag speciale activiteiten 
georganiseerd. Er komt een op-
treden van een Haarlems Koor, 
daarnaast bestaat er voor de be-
zoekers de mogelijkheid op de 
historische tekenafdeling deel 
te nemen aan het tekenen van 
modellen gekleed in 19e eeuw-
se kostuums!  
 
De bezoekers kunnen op beide 
locaties zien hoe dit thema de 
exposanten heeft geinspireerd. 
Afke Spaargaren uit IJmuiden 

grijpt terug naar het z.g. “Cloi-
sonnisme”,  een post-impres-
sionistische stijl waarbij dra-
den aan het werk werden ge-
soldeerd die vervolgens met ge-
poederd glas in brand werden 
gestoken. Cora Verhoog verrast 
met in 19e eeuwse stijl gemaak-
te borden die zij versierd heeft 
met randmotieven en voorstel-
lingen in kleur. “Bloemendaals 
Bont” noemt de uit Bloemendaal 
afkomstige keramiste deze bor-
den kortweg. Jacintha Reijnders 
uit Heemstede heeft zich laten 
inspireren door het meesterwerk 
“A la recherche du temps per-
du” van de 19e eeuwse schrij-
ver Proust. Voor de Haarlem-
se schilderessen Ronnie Helder 
en Mary Huijg vormt het land-
goed Elswout een ware inspira-
tiebron terwijl Lizan van Dijk in 
haar werk de nadruk legt op de 

opkomende industrialisatie in de 
19e eeuw.

De 10 kunstenaars zijn: Henk 
Ames, Lizan van Dijk, Walter 
van Dieren, Guusje Hamelynck, 
Ronnie Helder, Mary Huijg, Kees 
Kalkman, Jacintha Reijnders, Af-
ke Spaargaren en Cora Verhoog. 
De feestelijke opening van de-
ze tentoonstelling door de Wet-
houder van Cultuur van de Ge-
meente Heemstede de Hr.Jur 
Botter vindt plaats op vrijdag 
27 augustus om 16.00 uur in de 
Waag. Aldaar loopt de expositie 
vanaf donderdag 26 augustus t/
m zondag 12 september (ope-
ningstijden: van 13.00 tot 17.00 
uur) In het Raadhuis te Heem-
stede (Raadhuisplein 1) is dat 
vanaf 1 t/m 30 september (ope-
ningstijden maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur).
Voor verdere informatie:
www.kzod.nl en
www.openmonumentendag.nl  

Afke Spaargaren.

Cora Verhoog.

Zomerbios voor alle
leeftijden bij Casca.
In de zomervakantie heeft 
Casca een speciaal zomer- 
bios-programma. In de film-
zaal van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, worden nog 
twee ontroerende, spannende 
en komische films gedraaid op 
1 en 9 september. 

Film 
Op woensdag 1 september is 
er een romantisch drama om 
20.00 uur.  
Op donderdag 9 september is 
er een animatiefilm naar een 
boek van Roald Dahl, de film 
begint om 20.00 uur. De stem-
men zijn ingesproken door be-
kende sterren! 

Entree per film: 5,00 euro. Voor 
informatie over de titels van de 
films van het Zomer Biospro-
gramma of reserveren kunt u 
bellen op werkdagen van 9 tot 
12 uur naar de receptie van 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede: 023-548 38 28 – 
1. Kijk ook eens op www.cas-
ca.nl. 

Open inloop 50+

Als u gestopt bent met wer-
ken of uw kinderen zijn de 
deur uit, is er (weer) tijd voor 
cultuur en verdieping, om uit 
te vinden wat u leuk vindt en 

met welke mensen u dat zou 
willen doen. Ook iemand van 
75 of 80 jaar kan zich nog pri-
ma voelen en activiteiten dicht 
bij huis zoeken. Hoezo, achter 
de geraniums? 
Bij Casca worden allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd voor 
50-plussers. 
Op donderdag 2 september 
kunt u tijdens een Open In-
loop verhalen uitwisselen, 
nieuwsbrieven worden uitge-
deeld en besproken, u kunt 
zich inschrijven voor een cur-
sus, krijgt informatie over 
nieuwe plannen en u kunt al 
uw vragen stellen aan Katinka 
Verdonk, seniorenwerkster en 
de gastvrouwen die vaak acti-
viteiten begeleiden. 
Nieuw zijn bijvoorbeeld we-
kelijkse culturele lezingen ge-
organiseerd door het Tref-
punt samen met Casca. Ver-
der starten we met korte be-
wegingscursussen voor oude-
ren met gezondheidsklachten. 
Alle informatie krijgt u op de 
Open Inloop 50+.
U bent van harte welkom!  
Entree: gratis. De Open Inloop 
50+ is bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, 
tel:  023-548 38 28 – 1. Kijk 
ook eens op www.casca.nl 
voor alle andere interessante, 
sportieve of creatieve activitei-
ten voor senioren. 

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

De Kip

Uitdrukkingsloos
Hoog op de poot

Staat daar een kip
In barensnood.

Met droeve ogen
Een blik vol smart

Wordt het arme beest
Door weeën gesard.

Haar vleugels hangen
Slap langs haar lijf
Ze heeft nog moed

Voor een minuut of vijf.

Dan met een plof
Groot en spierwit
Ligt daar haar ei

Te pronken in het stof !

Ria Hauwert-Kroon

DichtstortenInformatie-avond 
dementie in Schalkweide
Regio - Op dinsdag 31 augus-
tus organiseert Stichting Sint 
Jacob een informatieavond 
over dementie, speciaal voor 
mantelzorgers en andere be-
langstellenden. De informa-
tieavond duurt van 19.00 tot 
21.15 uur en wordt gehouden 
op locatie Schalkweide, Flo-
ris van Adrichemlaan 15 in 
Haarlem.

Wat is dementie?
Astrid de Wit, specialist Oude-
ren Geneeskunde, zal uitleg ge-
ven: wat is dementie? Vervol-
gens is er gelegenheid om in 
kleine groepjes ervaringen uit te 
wisselen.

Dementie is een verzamelnaam 
van een aantal hersenaandoe-
ningen. Bij dementie is er vaak 
sprake van ernstige geheugen-

stoornissen. Maar er zijn ook 
andere problemen zoals het niet 
goed meer kunnen uitvoeren 
van allerlei dagelijkse vaardig-
heden. Voor mantelzorgers le-
vert dit soms allerlei vragen en 
problemen op.

Regie houden
Stichting Sint Jacob omvat acht 
zorgcentra en verpleeghuizen, 
in Haarlem, Bloemendaal, Over-
veen en Heemstede. Ook le-
vert Stichting Sint Jacob zorg en 
diensten aan mensen in de wijk. 
Onder andere revalidatie en be-
handeling, maar ook het deelne-
men aan allerhande activiteiten 
en uitstapjes.

De visie van Stichting Sint Jacob 
is dat ouderen zo lang moge-
lijk zelf de regie kunnen houden 
over hun dagelijks leven.

Training Sociale Vaardigheid
Heemstede - Bij Casca start 
op woensdag 22 septem-
ber voor kinderen van 9 tot 
12 jaar een sociale vaardig-
heidstraining. Wil je graag 
contact met anderen maken? 
Wil je goed voor jezelf kun-
nen opkomen? Wil je voor je 
mening uit durven komen? Of 
gewoon handiger worden in 
contacten met anderen? Dan 
is deze training vast iets voor 
jou! De kinderen bespreken 
met leeftijdsgenoten in een 
groepje verschillende vaar-
digheden. 

Het doel van de training is om 
de kinderen meer zelfvertrou-
wen te geven door te leren op 
wat voor manieren ze kunnen 
reageren op hun omgeving en 
ervaren dat ze op zichzelf kun-
nen vertrouwen. Deze training 
zal het kind helpen in zijn/haar 
ontwikkeling. 
Iedere bijeenkomst heeft een 
thema, bijvoorbeeld complimen-
ten geven en ontvangen, ‘nee’ 
zeggen als je iets echt niet wilt, 
omgaan met iemand waar je last 
van hebt. 

De kinderen oefenen kennisma-
ken, iets vragen, luisteren naar 
een ander, op hun beurt wach-
ten, kritiek geven én krijgen en 
grenzen stellen. 
Het leuke is dat ze ontdekken 
dat iedereen een ‘eigen talent’ 
heeft.

Er zijn 10 lessen voor kinderen 
op woensdagmiddag van 17.00-
18.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Na 
elke bijeenkomst krijgt de leer-
ling een opdracht mee, die hij/
zij in de week na de bijeenkomst 
gaat uitvoeren. 
Opgeven voor de sociale vaar-
digheidstraining kan telefonisch 
op werkdagen van 9.00-12.00 
uur: 023-548 38 28-1 of via de 
website: www.casca.nl.

Op 4 oktober start er ook een 
Sociale vaardigheidstraining 
voor tieners (13-16 jaar) bij Cas-
ca. Voor leerlingen van het voort-
gezet onderwijs kan een sociale 
vaardigheidstraining helpen om 
zekerder in het leven te staan. 
Voor meer informatie kijk op: 
www.casca.nl of vraag de uitge-
breide folder aan.

Inloopavond VVD Noord-Holland
Regio - De VVD in Noord-Hol-
land geeft burgers, organisa-
ties en bedrijfsleven tijdens in-
loopavond op 26 augustus ruim-
te voor geven van input over hun 
provincie voor komende 4 jaar.
Deze inloopavond is toeganke-
lijk voor iedereen, een initiatief 

waarmee de provinciale VVD 
op een nieuwe en open manier 
contact wil maken met inwoners 
van de provincie.
Locatie: 
Hotel Van der Valk, Haarlem-
Zuid, zaal Frankrijk. Tijd: vanaf 
19:00 uur. 

Carmani nu ook met trimsalon!

‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
in Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - Onder de ti-
tel ‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
gaat het  Zomerleesprogramma 
van start in alle vestigingen van 
Bibliotheek Duinrand, waaron-
der die de Bennebroekse bieb! 
Lekker lezen in de zomermaan-
den voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar.
Centraal staan boeken waar-
in de grens tussen goed en fout 
verkend wordt. Wat is braaf, wie 
is stout en waar gaat het één 
over in het ander? Er zijn boe-
ken over lieverds en slechteri-
ken, vechtjassen en vredesdui-
ven, booswichten en brave Hen-
driken. Dus voor elk wat wils! 

Leesheld
De boeken van het Leespro-
gramma staan duidelijk herken-
baar bij elkaar. Wie vijf boeken 

uit het leesprogramma heeft ge-
lezen is een echte leesheld en 
krijgt natuurlijk een heuse on-
derscheiding. Voor deze lees-
held is er een oorkonde en een 
leuke verrassing.

Meedoen
Meedoen kan van 6 t/m 12 jaar 
en is gratis. Kinderen die mee 
willen doen aan het Leespro-
gramma ‘Akelig Braaf & Lekker 
Stout’ kunnen zich opgeven bij 
de informatiebalie van de vesti-
ging Bennebroek, Voor meer in-
formatie:  www.bibliotheekduin-
rand.nl.

De vestiging Bennebroek vindt 
u aan de Bennebroekerlaan 3.
Tel. 023-5847712
bennebroek@bibliotheekduin-
rand.nl
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Living History Kennemerland 
speelt in Bad Pyrmont
Heemstede – Living History 
Kennemerland – theater in his-
torische setting – gaat op uit-
nodiging tussen 1 en 4 juli naar 
Bad Pyrmont, de zustergemeen-
te van Heemstede in Duitsland. 
Aldaar wordt een stuk opge-
voerd op het ‘Furstentreffen’.
Het verhaal vertelt over Frederik 
van Bohemen en zijn vrouw Eli-
zabeth.

Adriaan Pauw en Anna van Ruy-
tenburgh reizen af naar Bad
Pyrmont met een sleutel, die 
Adriaan zal overhandigen aan 
de Gemeinde van Bad Pyrmont.
Elizabeth heeft geen prettig tijd 
gehad op het slot, het spookt 
zegt ze en haar man heeft een 
maitresse...

Meer info: www.livinghistory-
kennemerland.nl

Michael Jackson workshop 
Milly Oosterberg bij RTL
Bennebroek - Vrijdagavond jl is 
de Bennebroekse Milly Ooster-
berg met haar Michael Jackson 
dansworkshops te zien geweest 
in een item van het RTL journaal, 
om 19.30 uur. Milly geeft in Lis-
serbroek speciale Michael Jack-
son workshops. In deze work-
shops kun je van Mill Godlieb 
de speciale ‘Michael Jackson’ 
moves leren.
RTL Nieuws heeft Milly bena-
derd om een Michael Jackson 

Workshop te filmen die zij het 
afgelopen jaar meerdere malen 
gegeven heeft. Dit in het kader 
van ‘een jaar na de dood van Mi-
chael Jackson’.
Zijn sterfdag is 25 juni, vorig 
jaar. RTL maakte daarom een 
item over hoe Michael Jack-
son een jaar na zijn dood nog
steeds ‘leeft’ onder alle lagen 
van de bevolking. In dat item
dus ook de workshop met kin-
deren.

Nordic Walking met begeleiding- extra avondtocht (55+)         
Het lijkt er op dat de warme zomeravonden er aan komen. Heer-
lijk voor bijvoorbeeld een avondwandeling Nordic Walking in de 
duinen. Heeft u al enige ervaring met Nordic Walking, dan kunt 
u iedere woensdagochtend met poles mee lopen door de dui-
nen.
Lekker ontspannen Nordic Walking met eventueel wat aanwij-
zingen door begeleider 
Ad Ulijn. U bent heerlijk buiten in beweging en werkt ook aan 
uw conditie. 
Op woensdagavond 14 juli is er een extra tocht met begeleiding 
van Ad Ulijn. 
Vanaf de Waterleidingduinen in de Zilk lopen we naar de in-
gang van Vogelenzang voor koffie en iets lekkers en muziek van 
hoornblazers. Via een kortere route gaan we terug. Wilt u liever 
korter lopen? Start dan om 19.00 uur bij ‘t Panneland met de an-
dere groep. 
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats Waterleidingduinen 
aan de Joppeweg in de Zilk. Of: voor de kortere wandeling om 
19.00 uur Waterleidingduinen ingang  ‘t Panneland in Vogelen-
zang.
Kosten: 5,- of knip van uw knipkaart. Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28-1.

Zomerbios voor alle leeftijden bij Casca
In de zomervakantie heeft Casca een speciaal zomerbios-pro-
gramma. In de filmzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
worden prachtige, ontroerende, spannende, komische of film-
huis films gedraaid op 8 juli, 18, 19 en 26 augustus, en op 1 en 
9 september. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 8 juli is er een heerlijke romantische film in het 
film & lunch programma voor 55-plussers. Na de film wordt er 
in de gezellige foyer gezamenlijk geluncht en eventueel over de 
film nagepraat. Het film & lunch programma is populair, dus geef 
u snel op! Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclu-
sief lunch: 10,00 euro, 65+ betaalt 9,00 euro. Reserveren in ver-
band met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 6 juli. 

Film
Op woensdag 18 augustus is er om 20.00 uur een bijzondere met 
Oscars bekroonde dramafilm. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 19 augustus is er een mooie film, een waarge-
beurd verhaal, in het film & lunchprogramma voor 55-plussers. 
U kunt genieten van een heerlijke lunch in de gezellige foyer 
van de Luifel en eventueel met elkaar over de film napraten. Veel 
mensen vinden het film & lunch programma leuk, dus bel snel 
om u op te geven!
Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclusief lunch: 
10,00 euro, 65+ betaalt  9,00 euro.
Reserveren in verband met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 17 
augustus.

Film
Op donderdag 26 augustus is er om 20.00 uur een dramatische 
boekverfilming.
Op woensdag 1 september is er een romantisch drama om 20.00 
uur.  
Op donderdag 9 september is er een animatiefilm naar een boek 
van Roald Dahl, de film begint om 20.00 uur. De stemmen zijn in-
gesproken door bekende sterren! 

Entree per film: 5,00 euro. Film & lunch voor 55+: 10,00 euro en 
voor 65+ 9,00 euro.
Voor informatie over de titels van de films, alle data en tijden van 
het Zomer Biosprogramma of reserveren kunt u bellen op werk-
dagen van 9 tot 12 uur naar de receptie van Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede: 023-548 38 28 – 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl. 

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal organiseert een duin-
wandeling op 5 juli. U wan-
delt samen met een vrijwillig-
ster door het duingebied. Ver-
trek bij ingang ’t Panneland om 
10.00 uur.
Mocht het vervoer vanuit Ben-

nebroek een probleem zijn, 
dan kunt u dit aan Welzijn
Bloemendaal doorgeven. De 
vrijwilligster kan maximaal drie 
personen meenemen in de
auto, zij vertrekt om 9.50 uur 
van gemeentehuis van Benne-
broek.

Dinsdag 6 juli staat de activiteit 
‘Nordic Walking in de duinen’
op het programma. De wande-
lingen duren ongeveer ander-
half uur. Er wordt geen les ge-
geven.
Start 10 uur vanaf ’t Panneland 
van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen.
Informatie: tel. 023-584 5300.

Aanstaand
weekend: 

Heemstede Jazz 
met Yvon Weijers
Heemstede - Zondag 4 juli 
is de derde editie van Heem-
stede Jazz op het Wilhemin-
aplein in Heemstede. Dit 
keer weer in de open lucht 
en dat komt goed uit, want 
de weervoorspellingen zijn 
‘tropisch warm’. 

Dat betekent: swingende Jazz 
op het oudste plein van Heem-
stede met prachtig weer, waar 
je met een koud glas bier of 
wijn in je hand voor de vakan-
tie nog even al je vrienden te-
genkomt. Wat willen we nog 
meer?
Van 18.45 tot 19.45 uur speelt 
Yvonne Weijers met haar band. 
Een thuisoptreden, ze woont 
letterlijk om de hoek. Zij spelen 
hun swingende combinatie van 
jazz en latin.
Met bossanova, rumba, samba, 
bolero, swing, gezongen in het 
Engels, Spaans of Braziliaans.
Pieter van Santen speelt piano, 
Hans Beun drums, Niels Tau-
sk contrabas en Ruud Eeuwen 
speelt saxofoons. 
Wie zijn er verder op het fes-
tival? Variatie genoeg. Er is 
elk uur een ander optreden, 
o.a. Jzzzzzp, Haarlem Shuffle, 
Jazzberry (wat waren die vori-
ge keer goed) en Hans Dulfer 
zorgt weer voor de finale.
Kijk op www.heemstedejazz.nl, 
daar vind je het hele program-
ma.
Trouwens, de entree voor deze 
zomereditie is weer gratis.
Heemstede Jazz begint om 
13.00 uur. Yvonne Weijers Jazz 
& Latin  treedt op om 18.45 
uur op het  Wilhelminaplein in 
Heemstede.
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stelling te zien. Met twaalf 
prachtige foto’s wordt een 
beeld gegeven van Spaarn-
woude en de activiteiten die je 
er kunt doen. Genieweg 50 in 
Velsen-Zuid (recreatieschap 
Spaarnwoude). 

Woensdag 1 september
t/m donderdag 14 oktober
• Schilderijen met gedich-
ten van Marth Lubben in 
de Bibliotheek Haarlem-
Noord, Planetenlaan 170 te 
Haarlem. Meer info op de site 
van de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken www.sbhaarlem.nl. 
Gratis toegankelijk.  

Donderdag 2 september
• Wandeling Schalkwijk, om 
14.00 uur.  Startplaats Toekan-
weg, parkeerplaats van ho-
tel Zuid. Strippen-of O.V.kaart 
mee. Aanmelden noodzakelijk. 
Telefoon 06-16410803 of email 
gildewandelingen@gmail.com

Donderdag 2 t/m
zondag 26 september
• Indian Summer; de kleu-
ren van India. Divers werk 
door diverse kunstenaars in 
het Kunst centrum Haarlem. 
Info: 023-53227895.  

Dinsdag 7 t/m
zondag 12 september 
• Festival Zango op De Grote 
Markt in Haarlem. De opening 
van het festival wordt verzorgd 
door bandoneonspeler Carel 
Kraayenhof. Ook workshops 
van zowel dans als zang. 17.00 
tot 20.00 uur. Gratis toegang.

Zaterdag 11 september
• Festival Duycker Buy-
ten op het Raadhuisplein in 
Hoofddorp. Met o.a. Alpha-
beat, C-mon & Kypski, Sha-
ne Shu en Go back to the Zoo 
presenteert Duycker Buyten 
zich met een spannend, divers 
programma. Gratis toeganke-
lijk! Meer info: www.duycker.nl

• Letterlievende Vereniging 
J.J. Cremer speelt klucht 
‘Hoe de Schout zichzelf aan 
de schandpaal bracht’ op 
Open Monumentendag in het 
Frans Loenenhofje, Witte He-
renstraat 24, Haarlem.
De voorstelling wordt de ge-
durende de hele dag doorlo-
pend opgevoerd. De toegang 
is gratis.

T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023-5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl 

T/m dinsdag 28 september
• Fernande Daniëls uit 
Heemstede exposeert jazz-
schilderijen bij ‘Tipitina’, 
Schagchelstraat 12, Haarlem. 
023-5321222. (18 t/m 22 aug. 
samenvallend met Haarlem 
Jazz).
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Heemstede
Augustus
• Beeldgedichten Vera Brug-
geman in Raadhuis van Heem-
stede. Info: www.verart.nl
Iedere laatste vrijdag van de 
maand is er al open huis in de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ate-
liers bezoeken van Vera Brug-
geman, Lucia Bezemer, Gonnie 
Nierman, Gerard van Velzen, 
Lisanne Marlijn Mariska Pisam, 
Mieke de Groot en de ambach-
telijke bedrijven als de lijsten-
maker Ton van Wijk en Xietje 
die promotiemateriaal maakt.  

Zaterdag 28 augustus 
• Open Dag Volkstuinver-
eniging Groenendaal van 
14.00 tot 17.00 uur. Loca-
tie: volkstuincomplex Man-
padslaan (Manpadslaan 6 te 
Heemstede). Inlichtingen: Mik 
van der Bor, tel. 023-5282651.

Zaterdag 28 en
zondag 29 augustus
• Open Dagen in de Kunst-
flat van beeldend kunste-
naar An Luthart. Info over 
cursussen schilderen en teke-
nen, div. Materialen en groe-
pen. Van 11-17 uur.
Locatie: Jan Wiegmanlaan 14, 
Heemstede, tel. 023-5280655 
of an.luthart@quicknet.nl

Zondag 29 augustus
• Antiek- en Brocante 
Markt Jan van Goyenstraat. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Diver-
se kramen, ook van onder-
nemers uit de straat. Diverse 
winkels tevens geopend.

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, ex-
positie van Rita Bakhuij-
sen in Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1 Heemste-
de. Meer info: www.sbhaar-
lem.nl of op  http://ritazza.ex-
to.nl., Bibliotheek Heemstede: 
023-5115300.

T/m woensdag 1 september
• In het voormalig gemeente-
huis Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5, exposeert Jos Ver-
meij, realistische fijnschil-
der. Oude schepen en stille-
vens. Geopend: ma t/m vrij van 
8.30-12.30 en woe. van 12.30-
17u. www.josvermeij.nl

Agenda
Cultuur

Woensdag 1 t/m
donderdag 30 september
• 10 Beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de gehele re-
gio exposeren in het laat 19e 
eeuwse Raadhuis te Heemste-
de waarvan de bouwstijl ge-
baseerd is op de Nederland-
se raadhuizen aanvang 18e 
eeuw. Expositie in het kader 
van Open Monumentenda-
gen met thema ‘de smaak 
van de 19e eeuw’.
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Regio
Woensdag 25 augustus
t/m 27 februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

Vrijdag 27 augustus t/m 
zondag 12 september
• Om 16.00 uur in de Waag, 
Haarlem opening exposi-
tie ‘De Smaak van de 19e 
eeuw’. Diverse kunstenaars. 
(openingstijden: van 13.00 tot 
17.00 uur) Voor verdere infor-
matie: www.kzod.nl

Zaterdag 28 augustus 
• Open Dag bij Volkstuin-
verening Groenendaal van 
14.00 tot 17.00 uur een Open 
Dag voor leden en niet-le-
den. Locatie is volkstuincom-
plex Manpadslaan (Manpad-
slaan 6 te Heemstede). Inlich-
tingen: Mik van der Bor (tel. 
023-5282651)

• Kofferbakmarkt in Voge-
lenzang op het parkeerterrein 
van tuincentrum Bos aan de 
Vogelenzangseweg 49. 9.30-
16 uur.

• Kennemer Koperkwartet 
in Bavo Haarlem.Tijd: 13.15 
tot 13.45 uur.

• Gildewandeling ‘Haarlem-
se Hofjes’. Vertrek om 14.00 
uur vanaf Archeologisch Mu-
seum Grote Markt 18 (Vlees-
hal). Aanmelden noodzakelijk. 
telefoon 06-16410803 of email 
gildewandelingen@gmail.com

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expositie. 
Het project 30 meter Haarlem 
als Landschap is uit het laatste 
boek Haarlems Landschap, 
met teksten van Wim Vogel en 
Sieto Flink. Bibliotheek Cen-
trum, Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem. De toegang is gratis.  
Info: www.sbhaarlem.nl 

Tot eind augustus
• Op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude is 
een nieuwe fototentoon-

Weer naar school met 
hindernissen

Heemstede – De scholen zijn 
weer begonnen en kinderen, 
groot en klein, maken zich weer 
op voor een nieuw schooljaar. 
Fietsend op de weg is niet altijd 
even veilig, maar gelukkig ben je 
op de stoep beter af, want daar 
komen tot slot geen auto’s of 
ander snel verkeer. Echter... Op 
het trottoir is het hier en daar zó 
manoeuvreren dat ook die rou-
te onveilig kan zijn. Pieter Cop-
pens uit Heemstede stuurde 
deze foto waarop blijkt dat de 
route over de stoep soms hin-
dernissen oproept.

Kerkdienst 
ziekenhuis
Regio – Zondag 29 augustus 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-

cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). 

Voorganger is pastor mw. A. 
Hoekman. De zang wordt onder-
steund door het koor Wijd Hem 
uw lied. (avondmaalviering)

Zondag aanstaande:
Lekker struinen over de 
Antiek Brocante Markt

Heemstede - Deze zomer wordt voor de vierde keer de Antiek 
Brocante markt georganiseerd. Door het grote succes van de 
voorafgaande jaren is deze markt een begrip in de omgeving aan 
het worden.
Er is een grote ver-
scheidenheid aan kra-
men met o.a. kris-
tal, glaswerk, koperen 
kandelaars, mooi lin-
nengoed, oud zilver, 
kleine meubels, ge-
stoffeerde stoelen, res-
taurateurs en prachti-
ge haardattributen.
Gedurende de hele 
dag zal er live muziek 
gespeeld worden. De 
markt is van 11 uur tot 
16 uur. Bent u er ook 
bij, zondag 29 augus-
tus? Gezellig!

Inlichtingen bij Hanne-
ke Oorthuijs, Kado En-
zo, tel 023 - 5289583 of 
brocante@janvangoy-
enstraat.nl.



pagina 18 de Heemsteder - 25 augustus 2010

Zakkenrollers dol op 
evenementen

Regio - De politie waarschuwt 
in verband met de drukte tij-
dens evenementen voor aan-
wezigheid van zakkenrollers. 
Mensen die hun waardevolle 
spullen niet goed opbergen lo-
pen grote kans het slachtoffer 
te worden. Zakkenrollers grij-
pen evenementen waarbij gro-
te groepen mensen op de been 
zijn, gretig aan om hun slag te 
slaan. In de drukte kunnen zij 
vrijwel onzichtbaar en onge-
merkt hun slag slaan. Maar 
ook de zogenaamde koopjes-
dagen in de grotere winkelsn 
of op markten zijn ideale gele-
genheden voor grijpgrage vin-

gers. De politie adviseert drin-
gend om portemonnee in een 
goed afgesloten tas te bewa-
ren, met de rits naar voren of 
in een binnenzakje van een jas 
met rits. Neem zo min moge-
lijk waardevolle spullen mee 
naar een evenement. Laat bij-
voorbeeld creditcards en der-
gelijke thuis.
Stop geen portemonnee in de 
achterzak van een broek. En 
ten slotte, laat u niet afleiden 
door mensen die bijvoorbeeld 
de weg vragen of geld wil-
len wisselen. Bent u toch het 
slachtoffer geworden van zak-
kenrollerij, doe dan aangifte!

Schilderijen met gedichten
Expositie in Bibliotheek Haarlem
Regio - Van 1 september tot 14 
oktober exposeert Marth Lub-
ben haar schilderijen met ge-
dichten in Bibliotheek Noord, 
Planetenlaan 170 te Haarlem. U 
bent van harte uitgenodigd de 
tentoonstelling te komen be-
zichtigen tijdens openingstijden 
van Bibliotheek Noord.

Tijdens haar werkzame leven 
was Marth Lubben fysiothera-
peut in Zwolle. Haar hobby was 
in die tijd zang. Zo zong zij on-
der andere voor de ziekenom-
roep met een uiteenlopend re-
pertoire: van Weense operette 
tot liederen van Bach. De gro-
te verschillen in expressie en 
emotie brachten Marth tot het 
schrijven van intuïtieve gedich-
ten. Haar gedichten zijn op een 
cd gezet.
Na haar verhuizing naar Heem-

stede breidde haar creativiteit 
zich uit naar de schilderkunst. 
Ze ging aquarelleren en leer-
de ook andere technieken, zo-
als het werken met acryl, om 
meer expressie in haar werk te 
krijgen. Na verschillende work-
shops schildert Marth nu bij 
Studio Artistiek onder leiding 
van Sjak Janssen.
Een bepaalde stijl volgt zij niet, 
maar zij is naar hartenlust aan 
het experimenteren: bloemen 
in aquarel en acryl, landschap-
pen, stillevens en naakten; 
enigszins abstract maar wel her-
kenbaar en soms in een spiritu-
ele sfeer.

Kijkt u voor meer informa-
tie op de website van de Bibli-
otheek Haarlem en omstreken  
www.sbhaarlem.nl. De expositie 
is gratis toegankelijk.

Inzicht

‘k dacht dat ik het had,
en toen had ik het niet meer.

‘k dacht dat ik het was,
en toen was ik het niet meer.

‘k dacht dat het waar was,
en toen was het niet waar.

‘k dacht dat ik aan het den-
ken was,

en het denken verdween ras.

‘k zag dat het alleen “Zijn” was,
en toen was ik weer daar.

Open Monumentendagen
Proef de 19e eeuw in Haarlem
Regio - Het Programmaboekje 
Open Monumentendagen Haar-
lem komt volgende week uit. 
Vanaf dinsdag 24 augustus kan 
het boekje gratis worden afge-
haald bij het VVV-kantoor op het 
Verwulft, de bibliotheken en alle 
culturele instellingen.
Dit jaar vinden de Open Monu-
mentendagen plaats op 11 en 12 
september.
In Haarlem zetten 64 monu-
menten hun deuren geduren-
de dit weekend  open voor het 
publiek. Haarlem organiseert als 
5e monumentenstad van Neder-
land steeds weer een veelzijdig 
en cultureel programma, dat be-
wust laagdrempelig is en voor 
alle leeftijden. Met veel creativi-
teit proberen we zoveel mogelijk 
mensen te interesseren voor het 
prachtige cultureel erfgoed, dat 
Haarlem rijk is. Hofjes, kerken, 

het stadhuis, de Hoofdwacht, 
het Provinciehuis en molens en 
alles is gratis te bezoeken!
In het kader van het thema ‘de 
smaak van de 19e eeuw’ worden 
onder diverse activiteiten geor-
ganiseerd zoals een (19e eeuw-
se) paardentram die rijdt tussen 
stadhuis en provinciehuis
en een wandelroute langs mo-
numentale winkelpanden uit de 
19e eeuw. Ook voor kinderen 
zijn er leuke activiteiten.

Monumentale Verhalen 
Verder wordt een nieuwe serie 
van 8 monumentale filmpjes ge-
maakt waarvan de DVD te koop 
is tijdens het weekend, is het 
populaire korenlint er wederom 
met 60 koren op 15 monumen-
tale locaties en zijn er prachtige 
(orgel)concerten, rondleidingen 
en tentoonstellingen.

Korenlint met workshops
Regio - Voor de zevende 
keer organiseert de Federa-
tie Haarlemse Koren dit jaar het 
Korenlint. Deze muzikale happe-
ning  heeft inmiddels een vas-
te plaats verworven tijdens de 
Open Monumentendagen en is 
in de Haarlemse koorwereld niet 
meer weg te denken.

Dit jaar zullen op zaterdag 11 
en zondag 12 september ruim 
90 koren hieraan deelnemen. 
Op diverse monumentale lo-
caties, maar ook in de Philhar- 
monie, de Toneelschuur, de 
Doelenzaal en het Stedelijk Gym-
nasium zullen koren, van pop tot 

klassiek en van senioren tot kin-
deren, tweemaal 20 minuten op-
treden. Een fantastisch bruisend 
korenweekend in de Haarlemse 
binnenstad. 
Dit jaar worden tevens work-
shops en masterclasses georga-
niseerd, niet alleen voor de le-
den van de deelnemende koren 
maar ook voor  andere geïnte-
resseerden.

Alle informatie vindt u op  
www.korenlint.nl/workshops.
De workshops zijn gratis en, 
gezien de verwachte belangstel-
ling, is het zaak dat u zich op tijd 
inschrijft.

Mahjongclub Bamboe Acht goed 
vertegenwoordigd bij wereldkampioenschappen
Hoe grappig kan het lopen in het leven! Als jong 
meisje leer je een spelletje van je vader en moe-
der en 40 jaar later ben je deelnemer aan het we-
reldkampioenschap in juist dat spelletje! Een spel 
met een historie, een spel afkomstig uit China, het 
meest gespeelde spel wereldwijd. Dat spel heet 
mahjong! 
Vier jaar geleden startte Wil Meijer-Kal met de cur-
sussen mahjong bij Casca te Heemstede. Inmid-
dels heeft zij de club ‘Bamboe Acht’ opgericht, die 
inmiddels ook een voltallig bestuur heeft. De club 
zal op het WMC 2010 (World mahjong Champi-
onship) te Utrecht op 27, 28 en 29 augustus goed 
vertegenwoordigd zijn. Jeroen en Wil Meijer heb-
ben zich de afgelopen twee jaar intensief bezig 
gehouden met de organisatie.
Drie leden zullen de strijd aangaan met spelers 
uit 17 landen wereldwijd, Yvonne van der Heide, 
Harry Kal en Wil Meijer-Kal. Christien Kal, goud-
smid van beroep, ontwierp de unieke WMC han-
ger van zilver en Janny Adelaar de Lucky Tile. Vele 
spelers zullen deze beide kleinoden dragen tijdens 
het toernooi  om het geluk wellicht af te dwin-
gen. Ook Christien en Janny zijn Bamboe Acht le-
den.  Janny heeft in de afgelopen anderhalf jaar 
een compleet zilveren mahjongspel gemaakt! Het 
spel zal tijdens het WMC worden tentoongesteld. 
Of bekijk het filmpje op www.mahjongnews.nl
Een zeer belangrijke functie op het WMC is weg-

gelegd voor Eric van Balkum, hij bemant de tel- 
tafel en zal dan ook als eerste weten welke speler 
zich na negen ronden intensief mahjongspel, we-
reldkampioen mag noemen. Eric zelf hoopt echter 
dat hij nog een plaats krijgt als speler, hij staat na-
melijk op de reservelijst. Hoe het kampioenschap 
verloopt kunt u lezen op www.mahjongnews.nl

Mahjongclub Bamboe Acht heeft dinsdag 24 au-
gustus alweer haar eerste speelavond van het sei-
zoen gehad. Deze werd goed bezocht door al 
haar leden (30) en er werden weer mooie han-
den gemaakt! De Princehof  te Heemstede is het 
nieuwe onderkomen  van de club op 25 dinsdag-
avonden in het jaar. Mocht u de data van cursus-
sen en speelavonden willen weten dan kunt u de-
ze vinden op  www.bamboeacht.nl
Loopt u gerust een keer binnen om de sfeer tij-
dens een speelavond te proeven.
Tijdens de verenigingsmarkt op zaterdag 28 au-
gustus in Schalkwijk zal mahjongclub Bamboe 
Acht ook aanwezig zijn om uitleg te geven over 
het spel. Nieuwsgierig? De eerste cursus van dit 
seizoen begint op woensdag 22 september. 
U kunt zich aanmelden bij CASCA te Heemstede 
(023-5483828). Tot ziens aan de mahjongtafel! 

Mahjongclub Bamboe Acht,
Wil Meijer-Kal.

Hulp & Informatie Punt 
Bibliotheek Haarlem
Regio - SenZ, de ledenser-
vice van ViVa! Zorggroep, opent 
op donderdag 2 september het 
Hulp & Informatie Punt in Bibli-
otheek Centrum, Gasthuisstraat 
32 te Haarlem. Elke donderdag 
tussen 11 en 15 uur is het SenZ 
Hulp- en Informatie Punt inge-
richt in de Bibliotheek Haarlem. 
De ledenconsulent van SenZ 
staat dan voor u klaar om uw 
vragen over de diensten en cur-

sussen van SenZ én uw zorgvra-
gen voor ViVa! Zorggroep per-
soonlijk te beantwoorden.
U kunt uw vragen natuurlijk ook 
altijd telefonisch stellen. SenZ is 
van maandag tot en met vrijdag 
bereikbaar op 088 – 995 88 22 of 
mail naar info@senzpas.nl. 
Meer informatie: www.senzpas.
nl en www.sbhaarlem.nl
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem.

Country Line Dance
Regio – De Line Dance Groep 
Zwaanshoek start op donder-
dag 2 september met country 
line dance. Gedanst wordt op 
leuke countrymuziek. U heeft 
geen partner nodig. Zowel da-
mes als heren zijn welkom in ‘de 
Oase’ te Zwaanshoek.
Meer info: 023-5841491 of 06-
14351673.

Kennemer Koper-
kwartet in Bavo

Regio – In de serie lunch-
concerten in de Grote of 
St. Bavo te Haarlem vindt 
zaterdag 28 augustus een 
optreden plaats door het 
Kennemer Koperkwartet. 
Tijd: 13.15 tot 13.45 uur.

INGEZONDEN



Heemstede - Eén keer per 
maand is er voorafgaand aan 
‘t Is weer Vrijdag de Cook – eat 
– meet & greet. Als je hieraan 
meedoet mag je gratis blijven 
hangen bij ‘t Is weer Vrijdag! Bij 
de Cook – eat – meet & greet ko-
ken en eten jongeren met elkaar 
steeds een heerlijk gerecht. En 
de afwas? Geen punt … er is een 
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Kon. HFC verliest - met 
negen man - in blessuretijd
Regio - De ruim honderd toe-
schouwers hadden nog niet 
eens allemaal hun stekje ge-
vonden of HFC moest al met 10 
spelers verder. Een schot op het 
HFC doel van de SJC voorwaart-
se werd door Geert Luyten in 
een reflex met de hand over de 
doellat getikt.
Scheidsrechter Oostrom stond 
niets anders te doen dan Luijten 
na twee minuten met rood van 
het veld te sturen en SJC een 
penalty te geven.
De kennelijk nog lang niet af-
getrainde en daardoor nog wat 
corpulente spits van SJC schoot 
de bal echter op de paal. HFC 
putten ondanks het verlies van 
Luijten moed uit het missen van 
de penalty en trok ten strijde. 
Coach Mulders van HFC wis-
selde aanvaller Carolina voor de 
verdediger Michiel Lindenho-
vius. De eerste echte kans voor 
SJC ontstond pas in de tiende 
minuut toen Nacire zijn kopbal 
net langs de paal zag vliegen.
Kort daarop werd een corner 
van Ajnaoua door de SJC ver-
dediging slecht verwerkt en de 
bal caramboleerde verschillende 
keren in het doelgebied heen en 
weer. Hernam Noorman bleek 
koelbloedig en werkte de bal 
achter de doellijn 1-0.
Ondanks de numerieke minder-
heid hield HFC tot vlak voor de 
rust het hoofd koel en had veelal 
het beste van het spel, al oogde 
het wat onrustig. Pas kort voor 
rust kreeg SJC meer grip op de 
wedstrijd.
Na een halfuur spelen drong Jo-
han Groot van SJC diep door in 
het strafschopgebied van HFC. 
Tijdens een onoverzichtelijke si-
tuatie waar meerdere spelers 
bij betrokken waren viel Groot 
op de grond. Of het een penal-
ty was kon niemand bevestigen, 
maar scheidsrechter Oostrom 

besliste in het voordeel van SJC. 
Groot schoot zelf de penalty zui-
ver in de hoek 1-1.
De scheidsrechter had gaande-
weg nog wat gele kaarten voor 
HFC’ers getrokken, iets dat HFC 
in de tweede helft nog zou op-
breken. Na rust bracht Yener 
wat meer snelheid in het team 
van HFC, maar toen Jochem Lin-
dehovius, na zijn gele kaart voor 
de penalty een tweede kreeg ge-
presenteerd, kon het team met 9 
man verder. SJC stelde hier wei-
nig creativiteit en tactisch inzicht 
tegenover. In een half uur te-
gen negen tegenstanders waren 
de kansen op een hand te tel-
len. Doelman van Rossum moest 
slechts tweemaal redden en dat 
deed hij bekwaam. Het zou voor 
HFC een prestatie zijn geweest 
om de stand op 1-1 te houden. 
In de extra speeltijd, die Oostrom 
bijtrok, was het invaller Steen-
voorden van SJC die met een ju-
weel van een volley doelman van 
Rossum kansloos liet.
Scheidsrechter Oostrom drukte 
een zware stempel op het uiterst 
sportieve duel door HFC naast 
twee rode nog eens vier gele 
kaarten te bezorgen. Hij voel-
de de wedstrijd onvoldoende 
aan en vloot volgens het boek-
je. Dit zonder de emotie van de 
twee teams te betrekken bij zijn 
beslissingen. Op inzet en werk-
lust wist HFC de tegenstander 
uit poule B van de eerste klas-
se lange tijd van een doelpunt af 
te houden. Conditioneel zit het 
goed bij HFC en met een volle-
dig team, Fabian Munsterman, 
Boy Visser, Bart Nelis en Ste-
ve Beverley ontbraken, wachten 
nog mooie wedstrijden op HFC 
en daarbuiten.
In deze KNVB bekerpoule treft 
HFC dinsdag 24/8 Pancratius uit 
en 28/8 Noordwijk uit. 
Eric van Westerloo

Heemstede - De vakanties zit-
ten er bijna op dus het jeugd-
voetbal begint uit de startblok-
ken te komen. Zaterdag 28 au-
gustus begint de jeugd met be-
kervoetbal.
28 augustus:
VEW-b- RCH-b 12.30 uur
VEW-d-
Vogelenzang-d 10.30 uur
1 september:
Sp’woude-b- VEW-b 19.00 uur
DSK-d- VEW-d 18.45 uur
4 september:
VEW-b- Zandvoort-b 12.30 uur
Zandvoort-d- VEW-d 10.30 uur
Na deze wedstrijden heeft de 
multifunctionele jeugdcoördina-
tor Rob Neeskens meer inzicht 
in de spelers groep. Naast bo-
ven genoemde functie is Nees-

kens nog ass. trainer van Fred 
van der Veld en traint hij nog de 
B-junioren.

Wil je nog komen voetballen bij 
VEW, de enige echte zaterdag-
voetbalvereniging, neem dan 
contact op met Onno Stolten-
borg- 023- 5637856 of Gerben 
Jukema- 06- 18804236 of kom 
langs op zaterdag. Er wordt ge-
traind op maandag avond en op 
woensdagmiddag vanaf 16.00 
uur. Telefoon VEW-clubhuis 
5284874.

Ook voor de selectie begint de 
tijd te dringen. Nog twee beker-
wedstrijden en dan begint de 
competitie.
25 augustus:
HBC-1- VEW-1   19.30 uur (beker)
28 augustus:
Onze Gezellen-1-
VEW-1 19.00 uur (beker)
04 september:
VEW-1-
Alliance-1  14.30 uur (competitie)
VEW-2- Volendam   12.00 uur

Honkbal
RCH loopt 2 punten in op koploper UVV

Even leek het er op dat RCH een 
moeilijke thuiswedstrijd tege-
moet zou gaan, toen PSV na 3 
honkslagen, waaronder 2 dou-
bles, in de 2e inning 2 x kon 
scoren op het werpen van Mar-
cel Timmer. In de gelijkmakende 
slagbeurt scoorde Lex Leijenaar 
na 4 wijd en honkslagen van Ke-
vin Gerard en Mick van Vliet te-
gen en in de 3e inning kwam de 
thuisploeg definitief op voor-
sprong. 2 Vrije lopen en 3 honk-
slagen waren goed voor 3 runs 
en de 4-2 op het scorebord. Een 
3e punt voor PSV in de 4e inning 
werd een slagbeurt later met 2 
runs gecompenseerd op slechts 
1 honkslag, maar ook 2 Eindho-
vense veldfouten : 6-3. In de 6e 
Heemsteedse slagbeurt viel de 
definitieve beslissing toen Za-
mir Lijde zijn 3e homerun van dit 
seizoen liet aantekenen en Gio-
vanni Valmont de 8-3 voor zijn 
rekening nam. Het werd uitein-

delijk 9-6 met Marcel Timmer 
als winnende werper en Roger 
Mäkel en Alex Plakke als de 
relievers die de overwinning vei-
lig stelden. Kevin Gerard was 
met 3 uit 4 de beste man aan 
slag.

Ook bij de return in Eindhoven 
nam PSV de leiding na 2 honk-
slagen in de1e inning op het 
werpen van Chris Mowday. Even 
dreigde het een moeilijke wed-
strijd voor de Racing te worden, 
want de thuisploeg had op de 
heuvel Jan Swaminathan gepos-
teerd, die er eerder dit seizoen 
verantwoordelijk voor was dat 
RCH pas na 11 innings de 1-0 
overwinning kon vieren. 
Had Swaminathan in de 1e in-
ning nog succes met 3 vangbal-
len op zijn curves, daarna was 
het snel gebeurd met de koop-
man. In de 3 daarop volgende 
Heemsteedse slagbeurten kreeg 

Heemstede - Hoewel UVV nog steeds de beste kansen heeft 
op het kampioenschap van de Overgangsklasse en daarmee 
recht op promotiewedstrijden naar de Hoofdklasse, leeft er na 
het afgelopen weekend weer hoop in de Heemsteedse harten. 
Zelf won RCH/Pinguïns vrij gemakkelijk de dubbel tegen PSV, 
maar moest UVV een puntendeling toestaan aan Tex Town Ti-
gers. Met nog 5 wedstrijden te gaan, waaronder nog één maal 
tussen de koplopers, is er nog van alles mogelijk.

de arme Swaminathan maar liefst 
8 honkslagen om de oren en liet 
zijn veld hem ook nog eens 3 x 
in de steek. Bij een 2-8 achter-
stand na 5 innings werd Swa-
minathan uit zijn lijden verlost 
en mocht Joep Meulendijks ver-
der onheil voorkomen. Na 6 vol-
ledige innings werd de wedstrijd 
bij een geldige 9-3 stand in het 
voordeel van RCH/P wegens re-
gen beëindigd, kon Chris Mow-
day met 7-2-6-1 van een welver-
diende douche genieten en was 
Kevin Gerard met 3 uit 3, waar-
onder 2 doubles, wederom de 
gevierde man aan slag.

De stand met nog 5 wedstrijden 
te gaan:
1. UVV 20-30  
2. RCH   20-25
3. DSS   20-22
4. PSV 20-16
5. TTT 20-16
6. Hawks  20-11

A.s zaterdag gaat RCH/P in En-
schede op bezoek bij Tex Town 
Tigers, zondag volgt de cruci-
ale ontmoeting tegen UVV, die 
wegens het traditionele Heem-
steedse Palingtoernooi gespeeld 
wordt op het honkbalveld van 
Olympia Haarlem.  

De agenda

Vrijdag 27 augustus: Intro-
ductie nieuwe VEW-d1 elf-
tal. Aanvang 19.30 uur in 
het clubhuis. Ouders en 
spelers krijgen de nieuwe 
‘richtlijnen’ te horen.
Vrijdag 10 september: Eer-
ste ronde klaverjascompe-
titie. Aanvang 20.00 uur, 
kosten: 2,50 euro p.p.
Inlichtingen te verkrijgen bij 
Iwan Biesot: 023-5637707 
of 06-50244529.

Serieuze test VEW-jeugd

Jeugd van Casca
Cook – eat – 
meet & greet

vaatwasmachine. De Cook, eat, 
meet & greet is in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede op vrij-
dag van 18.00 tot 20.00 uur vanaf 
3 september en kost 5,- euro per 
keer. Opgeven kan op werkda-
gen van 9-12 uur tel: 023-548 38 
28-1 of via: plexat@casca.nl.

 Foto: Geek Zwetsloot. Waterplezier 
bij HPC
Heemstede - Het nieuwe sei-
zoen van zwemvereniging HPC-
Heemstede is van start gegaan. 
In het gerenoveerde Sportplaza 
aan de Sportparklaan kunnen 
waterliefhebbers terecht voor 
synchroonzwemmen, wedstrijd-
zwemmen, waterpolo en aan-
gepast zwemmen. Op vrijdag 27 
augustus (18.00 uur) gaat er een 
nieuwe tak van de vereniging 
van start: Waterplezier. Meer 
weten? Kijk dan op www.hpc-
heemstede.nl

Vrijdag in Plexat
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: 

dé vrijdagavond voor tieners bij 
Casca! Lekker een beetje klet-
sen, een bosspel, een game-
avond, een ruilspel, een talen-
tenjacht, iedere vrijdagavond 
iets anders. ‘t Is weer Vrijdag 

is altijd in de jongerenruimte 
van Plexat bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
van 20.00 tot 22.00 uur. De ope-
ning van het nieuwe seizoen is 
op vrijdag 3 september. Kosten 
zijn per keer verschillend. 
Kijk voor het programma op 
www.casca.nl bij activiteiten 
jongeren/Plexat. 
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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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•  Jeugdbrandweer

•  Één vergunning voor bouwen 

en verbouwen

•  Vergadering commissie voor 

bezwaarschriften

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Binnenweg weer geheel toegankelijk 
voor verkeer 

Heemstede 
Loop op 
zondag 
17 oktober

Workshop 
'Omgaan met 
hangjongeren', 
2e editie
Op maandagavond 13 september 

organiseren de gemeente Heemstede 

en het Centrum voor Jeugd en Gezin 

voor de 2e keer de workshop ‘omgaan 

met hangjongeren in de buurt’. Heeft u 

weleens overlast van hangjongeren 

op straat en wilt u weten hoe u hier ook 

zelf iets aan kunt doen? Kijk voor meer 

informatie op www.heemstede.nl.

Vrijdag 20 augustus is het laatste 
deel van de Binnenweg weer open-
gesteld voor het verkeer. 
Dat betekent dat alle winkels 
weer goed bereikbaar zijn. 

De herinrichting is echter nog niet helemaal 

afgerond. Er wordt nog gewerkt aan enkele 

bijzondere bankelementen voor op het 

ontmoetingsplein. Ook de bomen in het tweede 

gedeelte (tussen Cloosterlaan en Bronsteeweg) 

zijn nog niet compleet. Deze worden, vanwege 

het plantseizoen, pas vanaf november aan-

geplant.

In de komende weken worden nog resterende 

werkzaamheden uitgevoerd. Op sommige 

plaatsen moeten fi etselementen worden 

geplaatst of worden verzet. Ook moeten de 

boomspiegels in de eerste fase nog worden 

afgewerkt. 

Feestelijke opening
Op zaterdag 11 september wordt de nieuwe 
Binnenweg feestelijk geopend. Op het ont-

moetingsplein worden er in samenwerking met 

de winkeliersvereniging verschillende feeste-

lijke activiteiten georganiseerd. Op een podium 

zijn bijvoorbeeld van 11.00 tot 17.00 uur 

verschillende muzikale optredens. Dit wordt 

om 12.30 uur onderbroken voor de officiële 

openingshandeling. Op zondag 12 september 

neemt de winkeliersvereniging het stokje over 

met de bekende najaarsmarkt. 

In opdracht van de gemeente Heemstede 

organiseert SportSupport een nieuw hard-

loopevenement: De Heemstede Loop. Deze 

vindt plaats op zondag 17 oktober. Dit nieuwe 

hardloopevenement kent drie afstanden: 1,6 

km, 5 km en 10 km. De laatste twee zijn het-

zelfde parcours, waarbij de 10 km-lopers 2 

ronden afl eggen. De start/fi nishlocatie is 

sportcomplex Groenendaal. Het parcours 

voert door het Groenendaalse Bos en diverse 

wijken van Heemstede.

Inschrijven? 
De starttijden van het evenement zijn rond 

het middaguur en de inschrijftarieven 

variëren van € 2,50 voor de 1,6 km tot € 9,50 

voor de 10 km. Deelnemers kunnen zich 

individueel of als businessteam (max. 5 pers.) 

inschrijven via de website 

www.heemstedeloop.nl (tot 11 oktober). 

Steun het goede doel 
De Heemstede Loop werkt samen met twee 

goede doelen: de Nederlandse Hartstichting 

en het regionale goede doel de Hartekamp- 

groep. Vandaar de slogan: “Loop met je hart, 

Blijf in beweging!”

Wijkschouw Geleerdenwijk
Op woensdag 22 september zal de 

gemeente Heemstede in samenwerking 

met de politie een schouw houden in de 

Geleerdenwijk. Politie en gemeente inven-

tariseren of er nog knelpunten zijn nadat 

het reguliere onderhoud en de hand-

havingsacties zijn uitgevoerd. De wijk 

wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, 

heel en veilig. Dat betekent dat tijdens de 

schouw wordt gelet op de bestrating, 

straatmeubilair, groen, zwerfvuil, honden-

poep, graffiti, speelvoorzieningen en fout-

parkeren. 

Als u bewoner bent van deze wijk kunt u 

knelpunten die het algemeen belang van 

uw buurt aangaan aan ons melden via 

wijkschouw@heemstede.nl. 

Wilt u meer weten over deze wijkschouw 

dan kunt u contact opnemen met Dick 

Nieuweboer, adviseur openbare orde en 

veiligheid via telefoon (023) 548 57 45 of 

via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl. 
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Iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 

uur oefent de jeugdbrandweer in de ver-

schillende brandbestrijdingstechnieken. 

Zoals het uitrollen en koppelen van slangen, 

het hanteren van de brandspuit en de wijze 

van blussen (dat kan bij elke brand verschil-

len). Ook het omgaan met zogenaamde 

kleine blusmiddelen; zoals koolzuursneeuw, 

schuim en poeder komen aan bod. 

Daarnaast wordt nog het contact met elkaar 

en de alarmcentrale geoefend, via een por-

tofoon. 

De leden van de jeugdbrandweer worden 

natuurlijk niet ingezet bij een echte alarme-

ring van de brandweer. Het is echter wel 

mogelijk om vanuit de jeugdbrandweer door 

te stromen naar bijvoorbeeld vrijwillige of 

beroepsbrandweer binnen de brandweer-

post Heemstede of Bennebroek.

Enthousiast geworden?
Ben je minimaal 12 jaar en niet ouder dan 15 

jaar, woonachtig in Heemstede of 

Bennebroek, kom dan eens langs op één 

van de laatste oefenavonden van dit seizoen 

(maandagavond). We starten de maandag-

avonden altijd op de brandweerkazerne 

Heemstede, Nijverheidsweg 42 te 

Heemstede om 19.30 uur. Op de  website 

www.brandweerheemstede.nl onder het 

kopje jeugdbrandweer vind je nog meer 

informatie over de jeugdbrandweer.  

Opening
Vrijdag 27 augustus 15.00 uur opent wethouder Christa Kuiper de nieuwe extra stallingen 

bij het station Heemstede-Aerdenhout. Het aantal fi etsenstallingen bij het NS-station 

Heemstede-Aerdenhout is met ruim 400 plaatsen uitgebreid. De meeste extra plaatsen zijn 

gekomen aan de Leidsevaartzijde langs het talud van de spoorbaan. Deze stallingen 

worden dubbeldeks. Met een simpele handeling kan zonder kracht het bovenste rek naar 

beneden gehaald worden en na het plaatsen van de fi ets weer omhoog worden gezet. Aan 

de andere kant van het spoor komt een kleine uitbreiding van de fi etsenstalling langs het 

voetpad naar de nieuwe wijk Vogelpark. Daarnaast komen er parkeerplaatsen voor bak-

fi etsen en bromfi etsen. 

Fiets in de stalling!!
Dit betekent dat er nu voldoende fi etsenrekken 

zijn om uw fi ets te kunnen stallen. Daarom 

gaat de gemeente (dit wordt vooraf aan-

gekondigd) binnenkort ook actief toezien dat 

de fi etsen in rekken geplaatst worden (zie ook 

de publicatie elders in deze HeemstedeNieuws 

‘Aanwijzing verbodsgebied’).

Bij het station Heemstede-Aerdenhout is al 

langere periode sprake van grote overlast door 

het ‘wild’parkeren. Natuurlijk is het makkelijk 

om de fi ets zo dicht mogelijk bij de stations-

ingang te plaatsen. Dit is echter erg hinderlijk voor de andere reizigers. Los daarvan tast het 

ook het uiterlijk aanzien van de directe omgeving van het station aan.

Als de handhavingsactie start, wordt er eerst alleen gewaarschuwd met een label aan ver-

keerd geplaatste fi etsen, daarna zullen de gemeentelijk opsporingsambtenaren actief hand-

haven. 

Jeugdbrandweer
Ook bij jou in de buurt!

Uitbreiding fietsenstalling 
station met 400 plaatsen

Per 1 oktober 2010: 
één vergunning voor bouwen en verbouwen (om-
gevingsvergunning) en uitbreiding vergunningvrij 
bouwen
Eén vergunning voor bouwen en verbouwen
Wie bijvoorbeeld een huis, schuur of bedrijf wil bouwen of verbouwen kan te maken krijgen met 

een grote hoeveelheid vergunningen en voorschriften. Dit is voor burgers en bedrijven onover-

zichtelijk, tijdrovend en kost veel geld. Daarom treedt op 1 oktober 2010 de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Dit houdt in dat zo’n 25 plaatsgebonden 

vergunningen en ontheffingen worden gebundeld onder één vergunning: de 

‘omgevingsvergunning’. Voor een project waarvoor u nu nog verschillende vergunningen en 

ontheffingen nodig heeft, is vanaf 1 oktober 2010 alleen nog één omgevingsvergunning nodig. 

Het gaat bijvoorbeeld om de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, monumenten-

vergunning, ontheffing bestemmingsplan, ontheffingen Natuurbeschermingswet en Flora- en 

Faunawet, milieuvergunning en de keurvergunning van het Hoogheemraadschap. De aan-

vraag hoeft maar één keer te worden ingediend. Ook wat rechtsbescherming betreft wordt één 

procedure gevolgd. Hoewel het hier om toestemmingen gaat waarvoor nu meerdere over-

heden bevoegd gezag kunnen zijn, is er voor de omgevingsvergunning maar één bevoegd 

gezag. In de meeste gevallen is dit het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente waar het project is gepland. 

Wel wijzen wij erop dat het mogelijk is dat naast de omgevingsvergunning toch nog andere 

vergunningen en ontheffingen vereist zijn. Persoonsgebonden vergunningen zoals de horeca-

vergunning zijn namelijk niet geïntegreerd in de omgevingsvergunning. 

Uitbreiding vergunningvrij bouwen 
Gelijktijdig met de invoering van de Wabo wordt de categorie ‘vergunningvrije bouwwerken’ 
uitgebreid. Dat betekent dat vanaf 1 oktober 2010 voor bouwwerken waar nu nog een bouw-

vergunning vereist is mogelijk géén omgevingsvergunning voor bouwen in de zin van de 

Woningwet vereist is. Het is dus raadzaam eerst te kijken of een bouwplan vanaf 
1 oktober 2010 vergunningvrij is voor het bouwen als u nu een bouwvergunning wilt 
aanvragen. Het betreft hier alleen het onderdeel bouwen uit de omgevingsvergunning. 

Het kan zijn dat bijvoorbeeld voor het kappen van bomen of een ander onderdeel wel een 

omgevingsvergunning vereist is.

Vragen?
Half september start een uitgebreide publiekscampagne met uitleg over de omgevingsvergun-

ning en de uitbreiding van het vergunningsvrij bouwen. Voor vragen kunt u contact opnemen 

met de heer M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op tel. (023) 548 57 52. 

U kunt ook kijken op de website van het ministerie van VROM (www.vrom.nl).

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 2 september 
2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen het buiten behandeling stellen van een aanvraag om langdurig-

heidstoeslag

 - niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de verleende vergunning voor het aanleggen van een fi etspad 

t.b.v. scholieren ten oosten van de voetbalvelden HBC en achter college 

Hageveld

 - openbaar -
21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een vergunning voor het kappen van een 

populier op het perceel Scheldelaan 5

 - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2010.181 het plaatsen van een terrasoverkapping - Heemsteedse Dreef 77

2010.182 het verbeteren van de fundatie - Spaarnzichtlaan 29

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  26 augustus 2010 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 bouwvergunning (verzonden 20 augustus 2010) en 
ontheffing bestemmingsplan
2010.048 het uitbreiden van een woonhuis - Franz Schubertlaan 28

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 26 augustus 2010 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. Een beroepschrift moet uiterlijk 7 oktober 2010 worden ingediend. Zie kader.

Verleende sloopvergunningen (verzonden 20 augustus 2010)
2010.921 het verwijderen van asbest - Haemstedeplein 39

2010.922 het verwijderen van asbest - Mr. J. Heemskerkstraat 5

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 20 augustus 2010)
2010.176 het veranderen van de dakconstructie - Crayenestersingel 4

 en slopen dragende binnenwand van

 de garage

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26 augustus 2010 op maandag tot en met donder-

dag 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.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.174 het uitbreiden van een woonhuis - César Francklaan 16

Het verzoek ligt vanaf  26 augustus 2010 gedurende 6 weken 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 aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de 

gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord 

te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De 

hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht 

tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)
2010.117 het uitbreiden van een woonhuis - Overboslaan 5

Het verzoek ligt vanaf 26 augustus  2010 gedurende 6 weken 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 aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de 

gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 
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Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Werk aan de weg   
Zeelandlaan-Drenthelaan
Tussen 16 augustus en 3 september 2010 worden in het gebied tussen de fl at aan de 

Zeelandlaan en de garageboxen aan de Drenthelaan een nieuw regenwaterriool aangelegd 

en de bestrating opnieuw gelegd. Het gebied is afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Drenthelaan
Tussen 30 augustus en 22 oktober 2010 worden in het gebied tussen de garageboxen aan 

de Drenthelaan en de winkels/woningen aan de westzijde van de Raadhuisstraat een nieuw 

regenwaterriool aangelegd en de bestrating opnieuw gelegd. Voor deze werkzaamheden is 

het noodzakelijk het gebied gefaseerd af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

Winkelgebied Binnenweg
Het project ‘Herinrichting Binnenweg’ is afgerond. Alle verkeer kan weer gebruikmaken van 

de weg. Op de gehele Binnenweg geldt eenrichtingsverkeer van Raadhuisstraat tot 

Bronsteeweg. Fietsers kunnen in twee richtingen van de Binnenweg gebruikmaken.

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee richtingen van de 

Van den Eijndekade gebruikmaken.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Kapvergunning
Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 eik, 2 beuken en 2 Tsuga’s op het perceel Van Merlenlaan 4, kadastraal 

bekend gemeente Heemstede, sectie B 09703, in verband met de herinrichting van de tuin.

Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4:10d van de APV het volgende bijzondere 

vergunningsvoorschrift verbonden:

- De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  25 augustus 2010 zes weken ter inzage 

in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.
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Aanwijzing verbodsgebied Stationsomgeving 
voor fi etsen buiten de stalling en bromfi etsen buiten de daarvoor bestemde 

plaatsen

De plaatsing van de extra fi etsenstallingen is een feit. Door het bijplaatsen van extra fi etsen-

klemmen zijn er ruim voldoende plaatsen voor het stallen van fi etsen. Ook is rekening 

gehouden met parkeerplaatsen voor bakfi etsen en bromfi etsen. Zie voor meer informatie 

hierover ook het bericht 'uitbreiding fi etsenstalling station met 400 plaatsen' elders in deze 

HeemstedeNieuws.

Het college heeft 17 augustus 2010 besloten om het aanwijzingsgebied rondom het station 

uit te breiden waar het ingevolge artikel 5:12, eerste lid APV verboden is fi etsen of 

bromfi etsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Dit gebied omvat het deel van de Roemer Visscherplein voor het station, de 

Zandvoortselaan ter hoogte van het station inclusief de brug over de Leidsevaart, de 

Leidsevaartweg langs het station en spoor en een strook langs het spoor richting de 

Schollevaarlaan en een strook langs het spoor richting de Constantijn Huijgenslaan. Dit 

gebied wordt ter plaatse ook aangegeven door bebording.

Deze gebiedsaanwijzing treedt in werking op 26 augustus 2010. Er kan vanaf dat moment 

gehandhaafd worden op fi etsen of bromfi etsen die onbeheerd buiten de daarvoor 

bestemde ruimten of plaatsen staan. 

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met 

onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat in-

geschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 

de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden 

van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. 

Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende persoon 

per 17 augustus 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

A. Çalik, geboren 02-12-1975, Leeghwaterlaan 14

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per 

6 augustus 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

T.H.C. van der Weert, geboren 09-05-1978, Valkenburgerlaan 75

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van 

burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

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 onder-
tekend 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
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-
tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 
wanneer u niet ver weten 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 waar-
tegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een af-
schrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
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). 

Heemstede heeft één centraal meldpunt voor het melden van 
gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme 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.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. 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 over-

last 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.

Melden via www.heemstede.nl
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 over-

last). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Regelgeving
Op 17 augustus 2010 heeft het college ingestemd met de wijziging van de CAR-UWO als 

gevolg van de CAO Gemeenten 2009-2011. De CAR-UWO ligt voor eenieder kosteloos ter 

inzage op het gemeentehuis. De CAR-UWO is digitaal te raadplegen op www.car-uwo.nl.
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