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De Oosteinde Tuinenwedstrijd
Nog één week!

heemstede – Nog één week heeft u om uw tuin in De Heemsteder geplaatst te zien worden. Eind
augustus maakt de redactie, in samenwerking met Tuincentrum De Oosteinde de balans op: wie
heeft de mooiste tuin? Diverse inzendingen zijn gepubliceerd en daarmee maken de dames en heren
tuinliefhebbers kans op mooie waardebonnen die te verzilveren zijn in het mooie, grote tuincentrum
van De Oosteinde, net over de grens van Bennebroek. Het gaat om bonnen van 25, 50 en 100 euro.
Aangezien het tuincentrum echt van alle markten thuis is, zal het niet moeilijk zijn om wat moois te
kopen als u een van de drie bonnen wint. Het is leuk om uw tuin aan het publiek van Heemstede en
Bennebroek te tonen. Zeker als u menig uurtje doorbrengt met noeste arbeid in uw paradijsje. Deze
week de tuin van Gerrie van Bezu, woonachtig aan de Narcissenlaan 39 in Bennebroek.
Ook Gerrie dingt mee naar de eer en prijzengeld van de wedstrijd. Wilt u ook meedoen? De laatste
kans van 2011… mail uw foto naar: redactie@heemsteder.nl of stuur per post naar het redactiekantoor aan de Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.
Succes!

3 stuks

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

RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL
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Zangers gezocht voor ‘Noche’
heemstede - Dit najaar starten
de repetities voor een nieuwe
Pablo Neruda productie ‘Noche’
onder leiding van Cees Thissen.
De nieuwe productie ‘Noche’ is
gebaseerd op het vierde deel
uit Cien sonetos de amor, in het
Nederlands verschenen onder
de titel Honderd liefdessonnetten. Neruda voltooide dit werk
in zijn 55e levensjaar. Uit alles in
dit werk spreekt een ouder wordende dichter, die in zijn vormen taalgebruik essenties zoekt
en een zekere versobering aanbrengt in zijn ‘expressie’. Pablo
Neruda, een Chileens diplomaat,
was getrouwd met de IndischNederlandse Maria Hagenaar,
later met Matilde. Hij schreef in
1950 zijn bekende werk Canto General, dat het projectkoor
Neruda in 2004 diverse malen
in Heemstede en in Amsterdam
uitvoerde.

In de gedichten staat Matilde
centraal als zijn geliefde, maar
ook als zijn kokkin, tuinierster en
secretaresse. Hij bezingt Matilde, maar ook de vrouw in het algemeen, sonnet na sonnet: haar
lichaam, haar dagelijkse bezigheden, haar lied en haar stem.
De rode draad in het hele boek,
maar vooral zo voelbaar in de
laatste 21 stukken, Noche, is
zijn bij voorbaat verloren gevecht met de tijd, op leven en
dood, met angstgevoelens voor
het niet af te wenden toekomstige verlies.
Projectkoor Pablo Neruda
Stichting Muziekprojecten Pablo
Neruda werkt altijd samen met
professionals. Voor deze productie is Winanda van Vliet aangetrokken als soliste, zij is een vurige pleitbezorgster van het ZuidAmerikaanse vocale idioom. Bij-

zonder is ook deelname van de
Chileense componist/arrangeur
Patricio Wang, die de instrumentale arrangementen voor zijn
rekening gaat nemen. Het orkest bestaat uit zes instrumentalisten.
Gezocht wordt naar enthousiaste mannen en vrouwen die aan
een wel zeer bijzonder werk het wordt tenslotte een wereldpremière - hun vocale bijdragen
willen leveren. Iedere maandagavond repeteert de groep in de
Petrakerk aan de Limburglaan
in Heemstede van 19.30 uur tot
22.00 uur.
De eerste repetitie is op 5 september! Het nieuwe projectkoor
heeft al 35 zangers en zangeressen, met vijftig is het koor compleet, er kunnen dus nog 15 bijkomen, vooral mannen zijn gewenst. De nieuwe Pablo Neruda productie ‘Noche’ wordt een

Het projectkoor Pablo Neruda op het Raadhuisplein.
prachtige combinatie van muziek en poëzie, uitgevoerd door
enthousiaste amateurzangers en
professionele musici.
In totaal zullen in april volgend
jaar een zestal concerten in
Haarlem, Amsterdam en Utrecht
gegeven worden.
Kijk voor meer informatie en wij-

**

ze van aanmelding op de website www. neruda.nl of meld je
aan bij het secretariaat anita.van.
de.graaf@gmail.com.
Jong en oud met een warm hart
voor poëzie en muziek is van
harte uitgenodigd om mee te
doen!
ton van den Brink

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
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UW krant!

Het spoor van toen

redactie@heemsteder.nl

van 1930

Heemstede - Ditmaal een
unieke foto van de aanleg
van het noodspoor in zomer 1956 of daaromtrent,
alles nog ouderwets handwerk! Op plaats van die
noodsporen staan nu een
klein trafogebouwtje en de
Rijwielshop. Op de achtergrond is nog de halteaccomodatie te zien uit najaar
1928 en zou spoedig worden gesloopt en de noodsporen zouden tijdelijke
perrons krijgen:n aar Leiden perron aan zijde Roemer Visscherplein en perron richting Haarlem ten
noorden van de verlegde overweg ongeveer waar
nu fietsklemmen zijn nabij
Schollevaarlaan.
Foto
van
K.v.Giffen/
Utrechts Archief/NS fotografie. Reageren? Stamer/
g.j.stamer@quicknet.nl

Verschijnt woensdag
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Jonge Heemstedenaren winnen
zeilarrangement bij Wetenschap In Beeld
Heemstede - Twee scholieren, 14 en 15 jaar, uit Heemstede winnen zeilarrangement bij
Friesland Holland Promotions.
Victor Cnossen (14) kreeg voor
zijn 14e verjaardag een abonnement op het blad Wetenschap in
Beeld. Om dit een beetje leuk te
verpakken werd het eerste nummer los gekocht bij de Bruna op
de Binnenweg te Heemstede. Bij
dit tijdschrift bleek een unieke
wincode gevoegd waarmee een
all-in privé zeilles arrangement
t.w.v. € 800 gewonnen kon worden. Victor’s wincode bleek winnend. Friesland Holland verzorgde hierop de invulling van het arrangement tot in de puntjes.

COLOFON

een korte theorie sessie gingen
de jongens samen met instructeur en zeilschool eigenaar Harold Dijkstra met een Fox 22 zeil-

jachtje het water op. Al aan het
einde van de eerste dag hadden
de jongens de basis beginselen
van het zeilen onder de knie.

‘s Avonds genoten de jongens
van een uitstekend hotelarrangement bij hotel Amicitia te
Sneek: een ruime kamer van alle
gemakken voorzien, een smakelijk drie gangen onbeperkt eten
diner met live cooking en een
uitgebreid ontbijt buffet. De volgende dag werd er wederom een
hele dag gezeild.
De jongens zijn overtuigd: zeilen is veel leuker dan verwacht
en zeilen in Friesland biedt heel
veel uitdaging en mogelijkheden
al vinden ze Fries maar een raar
klinkende taal. De jongens komen zeker terug naar Friesland
om er vaker te zeilen.

Burgerlijke
Stand
Heemstede

Op 17 augustus werd Victor samen met zijn broer Oscar (15)
gebracht naar de zeilschool Siebe Sail aan het Sneekermeer.
Beiden hadden nagenoeg geen
zeil ervaring, en de jongens vonden het dan ook spannend. Na

(vanaf 4 t/m 18 augustus 2011)

Zonnebadend
Heemstede - “In de Kees
van Lentsingel zagen wij
afgelopen week regelmatig
een zonnebadende schildpad zitten op een tak in
het water. Na wat ‘googlen’ zijn we tot de conclusie gekomen dat het
een
geelbuik
moerasschildpad moet zijn.” Zo
laat mevrouw Trudy Vink
uit Heemstede via email
weten.

Huwelijken:
J. Beekman & W.M. Meewisse
P.G. Verbruggen & K. van
Zomeren
A. v.d. Vinne & R. Koehorst
V.J.G. de Ridder & P.A. Vrolijk
M.G. Beerepoot & T.P. Soesilowati
P. Degenaars & M.J. van Rijn
Geboorten:
Daan Dirk Alexander Cluistra zoon van Dirk Cluistra en
Alexandra Petronella Eliza
Moons

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Pastinaak, kardoen en boerentenen…

Open Dag Bennebroekse Volkstuinvereniging
Bennebroek – Op zaterdag 3
september houdt de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging haar jaarlijkse Open Dag.
Voor u misschien de gelegenheid een kijkje te nemen op het
complex van ruim 120 tuinen aan
de Zandlaan in Bennebroek. Ondanks de natte zomer liggen de
tuinen er goed bij en kunt u zelf
kijken waarom de belangstelling
voor het tuinieren sterk aan het
toenemen is. Het is een mooie
hobby, waaraan velen plezier beleven. Het zijn niet alleen de traditionele groenten die gekweekt
worden, maar met name de laatste jaren zie je een veelvoud aan
groenten en planten op de tuinen. Vaak ook de zogenaam-

de ‘vergeten’ groenten als pastinaak, kardoen, boerentenen etc.
Op deze Open dag worden tegen
een klein prijsje allerlei groenten, fruit en planten, aangeleverd door tuinders, verkocht aan
bezoekers. Ook is er een imker
met honing en allerlei interessante informatie over het houden van bijen.
Tuinieren hoeft geen dure hobby te zijn. De prijs van het lidmaatschap is laag en de huurprijs per jaar is 0,67 eurocent per
m2 per jaar. Tuinen zijn er in diverse maten van 100 tot 225 m2.
Op het complex mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dus schoffelen en onkruid verwijderen. Wie belang-

stelling heeft, komt wel op een
wachtlijst te staan.
Wie denkt dat het hebben van
een volkstuin alleen iets is voor
65 + heeft het mis. Steeds meer
jonge mensen vinden het mooi,
om vaak met de kinderen op de
tuin aan het werk te zijn.
Op de Open dag worden pannenkoeken gebakken en is
naast de groenten- en plantenmarkt nog een kleine rommelmarkt. Het bestuur nodigt u uit
om een kijkje te nemen op onze
tuinen op zaterdag 3 september
van 10.00- tot 14.00 uur aan de
Zandlaan te Bennebroek (naast
het Sportcomplex aan de Ringvaart). Voor meer informatie:
www.batv.nl

Concert Blaasorkest Heemstede

Jan Mul en filmmuziek van Fanfare
Heemstede - Van 5 september
tot en met 2 oktober 2011 is de
tentoonstelling over het werk en
leven van Jan Mul (1911 – 1971)
te bezichtigen in Bibliotheek
Centrum, Gasthuisstraat 32 te
Haarlem. De expositie is gratis te
bezoeken tijdens openingsuren
van de bibliotheek. Wethouder
Pieter Heiliegers zal de tentoonstelling officieel openen aan het
begin van het Jan Mul jubileumweekend op zaterdag 24 september 2011 om 12:30 uur.
Honderd jaar geleden werd Jan
Mul, de meest ‘Haarlemse’ componist geboren. Jan Mul was een

toonaangevende persoonlijkheid
in het muzikale leven van Nederland en een bekende Haarlemmer. Met zijn vrienden Godfried
Bomans, Harry Prenen en Wouter Paap vormde hij het schertsgenootschap ‘De Rijnlandsche
Academie’. Jan Mul stond ook
aan de wieg van de kunstenaarssociëteit ‘Teisterbant’.
Jan Mul was niet alleen componist maar ook organist, docent
aan het conservatorium en muziekredacteur van de Volkskrant
(1945-1970). Hij heeft muziek
geschreven voor een twintigtal
films. De meest bekende is die

voor Bert Haanstra’s film Fanfare uit 1958.
Filmmuziek van Fanfare
Op 24 september van 13.00 –
14.00 uur, geeft het Symfonisch
Blaasorkest Heemstede onder
leiding van Leon Bosch een uitvoering van de bekende en geraffineerde dubbelmars uit deze
film op het binnenplein van Bibliotheek Centrum. Deze muziekuitvoering is gratis te bezoeken.
Filmvoorstelling
Op dezelfde middag, van 12.00 –
17.00 uur is in het Doelengebouw
ook gratis naar een selectie van
andere films, waarvoor Jan Mul
de muziek heeft geschreven te
kijken. Films van Haanstra over
Rembrandt (1957) en de Deltawerken (1962), maar ook documentaires van Herman van der
Horst over Arnhem (1946) en
van Jan Hulsker over Vincent van
Gogh (1953) zijn te bekijken.
De activiteiten rondom Jan Mul
in Bibliotheek Centrum worden mogelijk gemaakt door de
J.C. Ruigrok Stichting en de Gemeente Haarlem in samenwerking met de Jan Mul Stichting
(www.janmul.nl).
Reserveren
voor de muziekuitvoering via 023
– 5115300. Voor de tentoonstelling en de films hoeft niet gereserveerd te worden.

Kastanje geveld op Kinderboerderij

Heemstede - Op weg naar de
honderd jaar werd de kastanje
bij de ingang van de Kinderboerderij ziek. Al enkele jaren hield
de groenvoorziening van de gemeente deze boom in de gaten,
net als de kastanjes aan de Vrijheidsdreef . Maar de laatste weken ging het snel achteruit met
de boom. Jarda Dijk, plaatsvervangend afdelingshoofd Uitvoering Openbare Ruimte van de
gemeente Heemstede, maakte

zich met de bomenspecialist van
de groenvoorziening, Van der
Aar, zorgen om gevaarlijke situatie zo dicht bij de weg en het
pad langs de Kinderboerderij. Je
moet er niet aan denken dat een
zware najaarsstorm die boom
zou vellen.
Het Heemsteedse bedrijf Mense Boomverzorging wist met een
hoogwerker, een mobile kraan
met sorteerknijper, een tractor
met versnipperaar met opvang-

bak, de boom woensdagochtend
te rooien. Robert, een van de
vaste medewerkers van de Kinderboerderij, vindt het jammer
dat de boom om moest maar hij
wijst trots op het grote middenstuk van de boom, dat ligt op de
grote open plek vóór de stal van
het varken Pien en is nu de klimboom voor de kinderen. Maar
ook de geiten hebben het nieuwe speeltje al ontdekt.
Ton van den Brink

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Voor mijn innig geliefde Zus,
Jouw laatste weg op aarde,
Hoe moeilijk ons pad ook moge gaan
je weet dat God daar ook weer zal staan
al is deze verandering verdrietig en moeilijk
het was helaas daar niet meer doenlijk
de kosten veel te hoog om dit verder nog te leiden
daarom dit verdrietige scheiden
ik hoop dat God je kracht en steun moge geven
voor dit weer heel andere leven
Hij is een baken in blijdschap en verdriet
en Hij zal altijd bij ons zijn ook al zie je dat niet
je weet, je voelt in al je doen en laten
dat je je volledig op Hem kunt verlaten
Hij tilt je op en verder draagt Hij jou
omdat jij degenen bent waarvan Hij houdt
God volgt je en wordt nooit moe om jou te begeleiden
en zal zorgen voor vreugde in jouw lijden
moge deze plek je rust, vrede en veel vreugde geven
en moge God je nog vele fijne jaren hier doen leven
in gedachten en gevoelens ben ik bij jou
en met jou als grootste Godsgeschenk voor mij
weet dat ik intens veel van je hou
Uit het diepste van mijn hart
je jongere zus
Anoniem
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Stem op Groenendaal
voor een duik in IJsland

Kampioenen
in Heemstede

Heemstede - Groenendaal in
Heemstede is genomineerd voor
De Zwembad van het Jaar Verkiezing 2011. Zwemliefhebbers
kunnen via www.zwembadvanhetjaar.nl hun stem uitbrengen
op Groenendaal. Bij het uitbrengen van een stem maakt men direct kans op een reis naar één
van de mooiste zwembaden van
de wereld in IJsland (The Blue
lagoon) en een iPad.
De verkiezing gaat om de waardering van de bezoekers van het
zwembad. Zij kunnen cijfers geven voor klantvriendelijkheid, de
prijs/kwaliteit verhouding, hygiene en sfeer/ambiance. Groenendaal dingt ook mee naar de Provincie Award voor de provincie
NH. De provinciewinnaars met

Winkels met gouden randje in
Raadhuisstraat Binnenweg

Mandarin, de beste uit
88 Chinese restaurants
Heemstede – De Raadhuisstraat en Binnenweg in Heemstede onderscheiden zich van andere winkelcentra door een
aantal zaken die je gerust uniek mag noemen. Chateaubriand in 2005 de Slagerij van het Jaar. Bij Tummers werd Roland van Haarlem in 2007 de Wereldkampioen Patissier. In
2009 werd Daniel Jongsma de Nederlandse kampioen Patisserie. Chinees restaurant Mandarin werd in 2009 de beste in Nederland. Bij Boekhandel Blokker werd eigenaar Arno
Koek in 2008 de beste boekverkoper in Nederland. Houweling Versshop zit bij de laatste drie die bij de verkiezing in
september mag gaan strijden om de titel ‘Beste Groenteman van Nederland 2011’. Zomaar een aantal onderscheidingen van winkeliers in ruim een kilometer Raadhuisstraat/
Binnenweg. Dat vind je niet elders in Nederland. Die winkels hebben allemaal gemeen dat de eigenaar nog achter de
toonbank staat en de medewerkers kan inspireren en motiveren.
De initiatiefnemers, het vakblad
Asian HorecaVizier en website dinnersite.nl hebben de handen ineen geslagen om jaarlijks
een lijst te publiceren van de
88 beste Chinese restaurants
van Nederland, de zogenaamde
“Chinese Top 88”. In 2009 werd
restaurant Mandarin uit Heemstede door een team van keurmeesters beloond met de eerste plaats. Een complete verrassing voor eigenaar Jacky
Lau. Hij had er geen idee van
dat er vakmensen incognito in
zijn zaak hadden gedineerd.
Dat waren ”mystery guests”.
Jacky Lau vertelt dat je met
een vriendelijke lach weinig
verkeerd kan doen. Honderd
jaar geleden kwamen de eer-

ste Chinezen naar Nederland.
De meesten waren stokers op
de grote vaart, zij begonnen
met de verkoop van pinda`s op
straat en in de buurt van fabrieken in de grote havensteden als
Amsterdam en Rotterdam. Zuinige mensen die met de centjes die ze overhielden een toko
of restaurantje begonnen. Chinatown in Amsterdam begon in
1911, precies honderd jaar geleden. De Binnen Bantammerstraat in Amsterdam werd er
beroemd door. Jacky Lau leerde het vak bij zijn vader die in
Haarlem een Chinees restaurant had. Zelf begon hij 23 jaar
geleden op de Raadhuisstraat
met zijn restaurant Mandarin.
Een familiezaak wat inmiddels

een “gewoon” bedrijf is met
vriendelijk personeel en Jacky
prijst zich rijk met drie vakkundige koks. Zit hier de kiem van
het succes?
Koks met een gouden randje
Liu, Zhang en H.Liu zijn de drie
koks die werken met de twee
belangrijke keukens uit China.
De westelijke Szechuan-keuken met de sterk gekruide gerechten en het veelvuldig gebruik van rundvlees, chilipepers en Szechuanpeper. Deze
keuken is sterk gekruid; heet
en olie-achtig. Voorbeelden uit
deze keuken zijn gefrituurde
kip, groenten in kippenvet, kip
met rode pepers, paddenstoel
gerechten en Szechuan-eend.
De zuidelijke Cantonese-keuken bevat karakteristieke zoetzure accenten. De meeste gerechten worden er al roerend
gebakken, waardoor smaak en
sappigheid van vlees en groenten bewaard blijven. Deze keuken is origineel en gevarieerd.
Het mengen van natuurlijke
geuren en smaken, onder andere sojasaus, verse gemberwortel, wijn en kippenbouillon
is kenmerkend voor deze keuken. Door middel van roerbakken bereid je de heerlijkste gerechten met geroosterd vlees,
kip en kreeft. Andere gerechten
zijn gestoomde varkensvleesen visgerechten, gebakken

Vrijwilligers
gevraagd
Kennemerduin

Heemstede - Zorgcentrum
Kennemerduin is op zoek naar
enthousiaste en actieve vrijwilligers die kunnen helpen bij
diverse activiteiten.
Voor meer informatie: Marja
Heesemans of Yvonne Dijkshoorn. Tel. 023- 8914700.

rijst, zwaluwnestsoep, haaienvinnensoep en gerechten met
eieren. De Cantonese keuken is subtiel en gebruikt weinig vet. Daarmee kan je klanten verwennen. Klanten die uit
zijn op goed en lekker eten, gewoon verzorgd willen worden.
Service, voorkomende bediening, reinheid , het zijn de ingrediënten voor succes en met
een lach je klanten verwennen.
Anders moet je een ander beroep kiezen. Hij trok het zich
aan dat klanten zijn restaurant
donker vonden. Hij kreeg dit
jaar de kans zijn zaak naar achteren uit te bouwen en maakte een prachtige lichte wintertuin, waarin van alle kanten
het licht op je afkomt. Met nog
eens het terras voor de zonnige
dagen. Een uitbreiding voor wel
zeventig gasten. De organisatie heeft gekozen voor een Top
88, omdat het getal 88 een Chinese oorsprong heeft, zo staat
88 binnen de Chinese cultuur
symbool voor ‘geluk en blijdschap’ en ‘fortuin of welvaart’
. Het cijfer 8 wordt gezien als
een groot geluksgetal, en 88 als
het grootste geluksgetal. Naast
Mandarin staan ook de Heemsteedse Kota Radja, Asian Delights en China Palace op de
lijst van 88 beste Chinese restaurants van Nederland.
Ton van den Brink

de hoogste gemiddelde scores
dingen mee naar de landelijke
Gouden Zwembad Award.
Er kan tot en met 29 oktober gestemd worden op Groenendaal
via www.zwembadvanhetjaar.nl
Groenendaal heeft minimaal 100
stemmen nodig om een Zwembad Award te kunnen winnen.
De Zwembad van het Jaar Verkiezing is een initiatief van Ikzwem.nl in samenwerking met
onder meer KNZB, Recron, NPZ/
NRZ, Icelandair, Ecamp, Drukland en Variopool. De Zwembad
van het Jaar Verkiezing heeft
zich dit jaar verbonden aan Het
Ronald Mc Donald Centre, het
sportcentrum voor gehandicapte kinderen en jongeren.

PKN
Heemstede
Heemstede – Protestantse Gemeente Heemstede houdt dienst
op zondag 28 augustus in de
Pinksterkerk om 10.00 uur met
ds. A. Molendijk. In Kennemerduin om 10.30 uur is er een
zangdienst. Geen dienst in de
Oude kerk.

Hervormde
Gemeente
Bennebroek
Bennebroek - PKN Bennebroek, Binnenweg 67 te Bennebroek houdt dienst op zondag 28
augustus, om 10.00 uur met ds.
A. Tromp uit Krimpen aan de Yssel. Op woensdag 31 augustus
om 19.30 uur is er een zomeravondzangdienst.

Vrijwilliger
gezocht voor
ontmoetingsochtend
Heemstede - Elke donderdagochtend komen ongeveer 15 bewoners van de Glip naar de Princehof voor een praatje, een spelletje en een elke week wisselende creatieve activiteit. De begeleider die Casca zoekt, is deze ochtend aanwezig, maakt een
praatje, bereidt de creatieve activiteit voor en voert deze, samen
met de bezoekers, uit. Er is een
gastvrouw aanwezig die voor
koffie en thee zorgt.
Heeft u interesse voor deze
functie? Neem dan contact op
met Annelies Thijs bij Casca, telefoon (023) 548 38 28, e-mail
athijs@casca.nl.
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Start theaterseizoen de Luifel:

Mike Boddé in nieuw licht
‘t Hek, Heemstedenaar Erik van
Muiswinkel en Ronald Goedemondt zijn al uitverkocht.)
In de eerste voorstelling op zaterdag 3 september zet virtuoos
Mike Boddé de zaak op zijn kop:
het lichte wordt zwaar en het
zware wordt licht. Want zo zegt
hij: “Humor is vertaald verdriet”.
Muzikant, schrijver, Mike besloot
van zijn succesvolle boek PIL over een zware depressie - een

Foto: Hester Doove.

Heemstede - Het nieuwe licht
geldt niet alleen voor Mike Boddé persoonlijk, maar ook voor
het theater.
Want het nieuwe seizoen gaat
van start met een aanzienlijke uibreiding van de lichtinstallatie en in een vers geschilderde theaterzaal met aangepaste
geluidsversterking voor toneelvoorstellingen. De lichtinstallatie
danken we aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, de J.C. Ruigrokstichting, het VSB Fonds en
de Vrienden van de Luifel. Dankzij hun bijdragen is het mogelijk
geworden om voorstellingen nog
mooier en professioneler voor
het voetlicht te brengen. Dus
Theater de Luifel is er klaar voor!
Want of u nu heerlijk ongecompliceerd een avondje wilt lachen bij cabaret, wegdromen of
juist lekker swingen bij muziek;
of genieten van een mooie toneelvoorstelling, bij Theater de
de Luifel zit u goed. Het aanbod van cabaret, toneel, muziektheater en jeugdvoorstellingen is
zeer gevarieerd, waarbij bekende namen niet ontbreken. (De
voorstellingen van o.a. Youp van

muzikale, openhartige theatervoorstelling te maken. Hij wordt
hierbij begeleid door zijn nieuwe band ‘The Win-Win Situation’. Een unieke avond met veel
muziek, drama en humor en een
spetterend opgewekt toetje. Zet
hem vast in uw agenda: Mike
Boddé, zaterdag 3 september,
20.15 uur.
Nieuw dit seizoen is de Open
Dag op zondag 11 september,
waar bezoekers gratis alvast een
voorproefje krijgen van enkele
voorstellingen (voor alle leeftijden). Het Theater is open vanaf
half 1. Op het programma staan
Pieter Derks, Carolien Borgers,
Jan. J. Pieterse en Frank van Pamelen, Mondo Leone en Hilbert
Geerling. U bent van harte welkom!
Alles staat uitgebreid beschreven in het programmaboekje.
Mocht u het niet in de brievenbus hebben ontvangen, dan kunt
u een boekje ophalen bij de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Telefoon (023) 548 38 28.
Kaarten kunt u kopen bij de kassa in de Luifel van maandag t/m
vrijdag van 9.00-16.00 uur.
U kunt ook telefonisch reserveren via de speciale theaterlijn:
(023) 548 38 38.
Of via de website:
www.theaterdeluifel.nl

Gratis toegang, Wilhelminaplein

Heemstede live! – leuk muziekfeest
met diverse artiesten
Heemstede - De 1ste editie van Heemstede live!
zal plaatsvinden in het weekend van 3 en 4 september. Het belooft een typisch Heemsteeds
feestje te worden op het Wilhelminaplein.
Regionale artiesten en bands geven acte de présence en diverse ondernemers dragen enthousiast hun steentje bij in de vorm van sponsoring.
Wat de muziek betreft: het publiek zal worden
getrakteerd op soul, blues, jazz en onvervalste
smartlap, maar wel in combinatie met Amy Win-

house, Do, Tina Turner en andere popmuziek.
Heemstede4 Live! wordt gepresenteerd als gemoedelijk nazomerfeest met gratis toegang op
het mooi aangeklede Wilhelminaplein, een gezellig terras, lekkere hapjes van Vreeburg culinair en warme klanken en koele dranken van Café de 1ste Aanleg. Op beide dagen start het programma om 15.00 uur. Voor sponsoring en/of
meer informatie kunt u contact opnemen met
info@1steaanleg.nl

Boeiende geschiedenis achter merklappen
Heemstede - Van 4 september tot 31 oktober exposeert het
echtpaar Brand-Matthijsen merklappen met oude merklapmotieven, aquarellen en olieverfschilderijen in Bibliotheek
Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede. De tentoonstelling
is gratis te bezoeken tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Merklappen
Elsbeth Matthijsen maakte als
kind haar eerste merklap en verzamelde plaatjes van oude merklappen. Pas na haar pensionering
is zij met merklappen aan de slag
gegaan. De geschiedenis erachter boeit haar. Eerst ontwierp zij
merklapjes voor geboorte in twee
kleuren. Geleidelijk aan werden het grotere merklappen met
meer kleuren, voor o.a. geboorte en huwelijk. Zij zoekt de motieven zorgvuldig uit en probeert
een mooie compositie te maken.
De meeste tijd besteedt zij aan
het uitzoeken van de kleuren en
de verdeling ervan.

Aquarellen en
olieverfschilderije n
Aquarelleren doet Anton Brand
vanaf zijn studietijd in de jaren
zestig. Na 1990 is hij dat steeds
meer gaan doen en na 2002 vrijwel dagelijks. Hij aquarelleert
bijna altijd buiten. De impressie van de plek en van het moment probeert hij vast te leggen
in een aquarel. Dat blijft altijd
spannend, hoeveel jaren hij het
ook doet.
Schilderen met olieverf doet hij
altijd in een atelier, soms samen met een groepje, soms alleen thuis. Daarbij is het landschap bijna steeds het uitgangs-

Epen vanaf Bommerig.
punt, maar het spannende daarbij zit hem vooral in het vrijere
kleurgebruik en in het abstraheren. Soms neemt hij een aquarel als uitgangspunt, maar hij gebruikt er ook vaak een foto voor.
Jaarlijks exposeert hij meestal één keer en samen met Elsbeth staat hij eens per jaar op de
kunstmarkt in Spaarndam.
Voor meer informatie over
het werk van Anton Brand zie
www.antonbrand.nl.

Open Dag in de Kunstflat
Heemstede - Op zondag 28 augustus is er een open dag in het
atelier ‘De Kunstflat’ van beeldend kunstenaar An Luthart.
Bent u van plan om in het nieuwe seizoen fijn te gaan tekenen en of schilderen, dan kunt u
kennis komen maken met beeldend kunstenaar An Luthart en
een kijkje komen nemen in haar
atelier. U kunt het werk van de
cursisten bekijken, maar ook de
schilderijen van de kunstenares
zelf.
Er wordt les gegeven in tekenen
en schilderen, abstract, realistisch, gemengde techniek. Kortom u kunt alle technieken uitproberen en elke les is weer anders.
Ook kunt u op het atelier terecht
voor workshops of privéles voor
volwassenen en kinderen. Dus
voor elk wat wils. De groepen
zijn klein, waardoor u alle nodige
aandacht krijgt ,de sfeer is on-

gedwongen en gezellig en bent
verzekerd van professionele begeleiding. Gemiste lessen zijn altijd in te halen.
An Luthart geeft al 20 jaar les
met veel enthousiasme. Zij
maakt mooie schilderijen met
olieverf op meestal grote doeken. Haar werk wordt op grote kunstbeurzen vertoond o.a.
De Primaverabeurs, de Open Art
Fair, Art Laren enz. ook op regionale kunstbeurzen door heel Nederland. Enfin, u kunt het allemaal op de open dag komen bekijken onder het genot van een
hapje en een drankje. De Open
Dag is op 28 augustus a.s. van
11 tot 17 uur. De cursussen starten in de week van 5 september
2011 of in de week van 11 januari 2012.
Voor meer info: tel. 0235280655
e-mail: an.luthart@quicknet.nl
www.dekunstflat.nl

Wandelen met Casca (55+):

Naar Castricum en Egmond
Op twee donderdagen in de maand kunt u wandelen met Casca:
sportief, gezellig en gezond bewegen in de buitenlucht. Er wordt
in een rustig tempo gelopen.
Op donderdag 1 september verzamelen we om 8.50 uur bij Station Heemstede. We nemen de trein van 9.02 uur naar Castricum.
Na koffie met gebak bij de Roset in Castricum wandelen we naar
Johanna’s Hof voor de lunch. Daarna door naar Egmond-Binnen
waar we bij Mediterraan Eetcafé De West (sangria en tapas) de
dag in stijl afsluiten. Met de bus terug naar Castricum. Denk aan
de OV kaart! Duinkaartje betalen bij NS station.
U kunt lid worden van de wandelclub voor 19,00 euro voor een
heel seizoen of per keer meewandelen voor 2,50 euro. Dan
graag vooraf aanmelden door
betalen bij de Luifel. De prijzen zijn exclusief eventuele
reiskosten, toegangsprijzen en
consumpties. Voor meer informatie, aanmelden of afzeggen,
of twijfel i.v.m. weer, kunt u bellen van maandag t/m vrijdag
van 9-12 uur: 023-548 38 28-1.
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Zomerse
evenementen

Bezoek de watertoren aan
de Aalsmeerse Westeinder
Regio - De watertoren van
Aalsmeer staat te boek als één
van de mooiste in ons land. De
50 meter hoge toren, gebouwd
in 1928 aan de Westeinderplassen, is een echte blikvanger. Het
bouwwerk is ontworpen door ir
Sangster in Art-Déco stijl. Naast
die in Aalsmeer heeft Sangster
nog een aantal gelijkende watertorens gebouwd, maar de
Aalsmeerse toren blijft een van
de mooiste. Hij is als Rijksmonument aangemerkt en onlangs
zowel van binnen als van buiten
gerenoveerd. Dienst doet hij niet
meer, maar de toren is te mooi
om ongebruikt te laten. Al was
het maar voor het prachtige uitzicht dat het monument biedt op
de Westeinderplassen.
Ook is het bouwwerk industrieel erfgoed en heeft bovendien de tand des tijds bijzonder
goed doorstaan. De Aalsmeerse
stichting
Initiatiefgroep
Aalsmeer 2000 heeft de taak
op zich genomen om de toren
voor publiek te openen. Zij beheert de watertoren voor de gemeente Aalsmeer, die eigenaar
van het object is. Enkele jaren
geleden was de eerste opening
en die bleek meteen een doorslaand succes.
Aalsmeerders weten niet beter of de watertoren hoort bij
Aalsmeer, niet meer weg te denken daar aan de oevers van de

Westeinderplassen. Ook is de
toren een baken voor scheepvaart en luchtvaart. Zo versmolten met het kwekersdorp... Toen
de toren voor het eerst te bezichtigen was, vormden zich
files voor de toegangsdeuren. “Ik woon m’n hele leven in
Aalsmeer, fiets dagelijks langs
de watertoren, nu wil ik ‘m ook
wel eens van binnen bekijken”,
aldus destijds verwoord door
een bezoeker.
Inmiddels is de toren al door vele, vele mensen bezocht. Er worden ook huwelijken gesloten en
groepen ontvangen. Na 80 (!)
jaar is het monument sinds vorig jaar nu uitgerust met toiletten en een keuken. Daarnaast is
tijdens openingsuren koffie, fris
en snoep te koop.

Foto-exposities
Op de begane grond van de watertoren zijn twee foto-exposities te zien. Er is een vaste tentoonstelling met onder meer foto’s van de bouw (in 1928!) en er
is een tijdelijke expositie, waaraan een wedstrijd is verbonden.
Vorig jaar werden fotografieliefhebbers gevraagd de renovatie
van de toren mooi op beeld vast
te leggen. Ze konden daarmee
prijzen verdienen die de gemeente beschikbaar stelde. Er
kwamen echter zóveel inzendingen binnen dat stichting

Aalsmeer 2000 het een goed
idee vond de foto’s allemaal voor
publiek ten toon te stellen. Ze
zijn te bewonderen op de ‘vloer’
van de toren. Bezoekers kunnen
tevens aangeven welke zij de
drie mooiste vinden en zelf daarmee een prijsje verdienen.
Elk weekend open
Tot en met september is het de
bedoeling de watertoren elk
weekend te openen voor publiek. Belt u voor meer informatie met Stichting Initiatiefgroep
Aalsmeer 2000, 06-51094994. Of
kijk op de website:
www.aalsmeerwatertoren.nl
Openingstijden zowel zaterdag
als zondag tussen 13.00 en 17.00
uur. Toegang: 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen beneden de 12 jaar.
De toren is 50 meter hoog en via
veilige trappen gaat u naar de
bovenste ring. Onderweg komt u
op twee verdiepingen grote bassins tegen, die nu uiteraard leeg
zijn. De bovenste ring is ommuurd (ca 1 meter hoog) dus u
kunt veilig van diverse uitzichten
genieten.
Naast een ruime blik op de
Westeinderplassen zijn aan andere zijden bij helder weer de
Bavo kerk van Haarlem te zien,
de Arena in Amsterdam ZuidOost en zelfs de Dom in Utrecht.
Joke van der Zee

Zandsculpturen in Zandvoort aan Zee!
Regio - Van 26 augustus tot 13
november vindt het Nationale
Zandsculpturenkampioenschap

in Zandvoort plaats. Vijf Zandsculpturen verrijzen op de Middenboulevard, ter hoogte van

het Badhuisplein. De zandkunstenaars zullen werken met het
thema “Walk of Fame” waarbij

De watertoren in Aalsmeer is in principe elk weekend geopend tot en
met september dit jaar. Informeer bij slecht weer bij stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000: 06-51094994.

Kanoën door Ringvaart
en Spaarne: Beulentocht
Regio - De Haarlemse Kano
Vereniging nodigt u uit om deel
te nemen aan de ‘Beulentocht’
op zaterdag 27 augustus..
De Beulentocht is een tocht over
de Ringvaart van de Haarlemmermeer en een klein stukje
Spaarne. Afhankelijk van vaarsnelheid, conditie en weersomstandigheden doet men er tussen de 6,5 en 11,5 uur over. Er
zijn twee officiële stopplaatsen
waar men koffie / thee en soep
krijgt. Na afloop kan men deelnemen aan de traditionele bar-

becue, waarvoor men zich ’s
morgens vóór de start dient op
te geven indien u een vleespakket (± 8,- euro) wilt bestellen.
Inschrijven: van 6.00 tot 6.55 uur.
Start: 7.00 uur. Lengte tocht: 68
km. Kosten deelname: 6,- euro
p.p. (voor HKV-leden gratis).

de deelnemers een beroemde
Zandvoorter met een daarbij behorend object uitbeelden.
De organisatie van het kampioenschap ligt in handen van de
Zandacademie, onder auspicien van de World Sand Sculpting
Academy, WSSA. De WSSA is
een organisatie die al meer dan
20 jaar wereldwijd competities
organiseert, die officieel erkend
zijn door zowel de kunstenaars
als de steden die deze competities “hosten”.
Het bouwen van deze vijf zandsculpturen is al een evenement
op zich! U kunt van 15 t/m 25
augustus de zandkunstenaars
aan het werk zien. De beelden
meten ongeveer 3 bij 3 meter en

zijn 3,5 meter hoog. Op de boulevard wordt 40.000 kilo speciaal
sculptuurzand gestort, strandzand is namelijk niet geschikt.

Inlichtingen en aanmelding:
HKV, Postbus 4037, 2003 EA
Haarlem of e-mail: hkv@online.
nl HKV tel. 023-5337777 (alleen
woensdagavond) of secr. tel.
023- 5330801.

Deltaplan Verblijfstoerisme
Het zandsculpturenfestival past
binnen de jaarrondambitie zoals
geformuleerd in het Deltaplan
Verblijfstoerisme. In andere badplaatsen is gebleken dat zandsculpturen echte publiekstrekkers
zijn en veel positieve publiciteit
genereren. Het zal zeker veel bezoekers trekken uit de omgeving,
maar ook vanuit heel Nederland!
Het festival kan een extra stimulans zijn voor toeristen om een
korte vakantie te boeken en zo
heerlijk nazomeren in Zandvoort.
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Wie luistert echt naar je?
Regio –Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten. Even
je verhaal kwijt te kunnen en samen een oplossing bedenken
voor een probleem. Of alleen voor het contact, want een goed
gesprek lucht op. Sensoor is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning biedt per telefoon of via de
chat. Bovendien is het vrijwel de enige organisatie die los van
politie en brandweer 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar is.
Wie denkt dat het bij Sensoor tijdens de zomermaanden wel op
een laag pitje staat, heeft het
mis. Veel mensen hebben moeite met de vakantietijd wanneer
cursussen stil liggen en de familie of hulpverlener ook vakantie heeft en dus gemist wordt. Bij
Sensoor Haarlem - voor de regio’s Zuid- en Midden Kennemerland en Haarlemmermeer
- hebben de veertig intensief
getrainde vrijwilligers het extra
druk. Ook is men bezig met de
werving van nieuwe vrijwilligers.
Volgens communicatieadviseur
Jeanine van Ooijen is er ieder
jaar een stijging te zien in het
aantal telefoongesprekken en
chats, afgelopen jaar zo’n zestien procent. “Er is een duidelijke behoefte aan een gesprek
met iemand die met echte aandacht luistert zonder dat diegene
direct een oordeel velt. Psychosociale problemen als depressie,
angst of burn-out komen veel
aan bod. Maar ook relatieproblemen zijn veelvuldig onderwerp
van gesprek. Verder zien we een
voortdurende toename van gesprekken over eenzaamheid ”,
zegt ze. De hulpdienst had het
vorig jaar met 11.480 gesprekken drukker dan ooit.
“Opvallend is het leeftijdsverschil tussen de telefoon en het
internet”, merkt van Ooijen op.
“De groep vanaf 45 jaar kiest
overduidelijk voor een telefoongesprek en bij de jongere doelgroep is dat totaal anders. Die
zit liever op de chat. Een ander
onderscheid tussen telefoon en
chat is dat het internet het gevoel geeft van een nog grotere
lijfelijke afstand. Dat maakt de
chatgesprekken vaak zeer intens
en indringend. Eetproblemen,
relaties en zelfmoord komen veel
aan de orde”
Schokkend nieuws
Bij Sensoor merken ze meteen
een toename van telefoontjes
bij schokkende nieuwsberichten, zoals onlangs na het geweld

in Noorwegen. Van Ooijen: “We
krijgen mensen aan de telefoon
die zeggen: ik vind het zo vreselijk wat daar is gebeurd. Als zoiets nou maar in Nederland niet
ook gebeurt. Maar als ik dat tegen mijn man of de kinderen
vertel, zeggen die, waar maak je
je helemaal druk over. Hun bezorgdheid en gevoel van onveiligheid wordt eigenlijk niet serieus genomen. Bij Sensoor treffen ze een vrijwilliger die daar
wel open voor staat. Dat geeft
mensen lucht en dan kunnen ze
weer verder.”
Luisteren met een hoofdletter
Isolde is een van de vrijwilligers
bij Sensoor Haarlem. Het is niet
haar werkelijke naam, want anonimiteit tussen beller en vrijwilliger is een belangrijk kenmerk.
“Ik herinner mij dat ik een reclamespot zag over Sensoor op de
televisie. Misschien kennen de
mensen ‘m wel. Je ziet een man
die tijdens een feestelijke receptie een leuke toespraak lijkt
te houden. Tegelijkertijd hoor je
zijn stem via de telefoon. Hij vertelt wat hij werkelijk denkt en
over de problemen waarmee hij
worstelt. Dat greep mij erg aan.
Ik realiseerde me dat zoiets bij
veel mensen speelt. We tonen
onze vrolijke kant, maar hoe we

ons echt voelen, blijft vaak verborgen. Het gaf mij het duwtje
om mij aan te melden als vrijwilliger bij Sensoor.Ik heb eerst
goed nagedacht wat mij hiervoor geschikt maakt. Ik ben geinteresseerd in mensen en kan
goed luisteren. Daarin word je
intensief getraind, alvorens aan
de slag te gaan Het is echt niet
noodzakelijk dat je een achtergrond hebt in de psychologie of
het maatschappelijk werk. Juist
niet, want ik zeg altijd, dat ik niet
met mijn hoofd luister, maar met
mijn hart.”
Alle vrijwilligers doorlopen een
grondige training van drie maanden en worden regelmatig bijgeschoold. Van Ooijen: “Het is niet
zo dat je er bent met die ene basiscursus. We komen regelmatig bij elkaar voor overleg en informatieavonden. Maar je neemt
er veel van mee. Je leert dingen
waar je niet alleen aan de telefoon iets aan hebt, maar ook in
het dagelijks leven. Bovendien
staan werkgevers vaak positief
tegenover vrijwilligerswerk. Het
komt voor dat je door het pakket van training en bijscholing
die wij aanbieden weer sneller
aan de slag komt in het arbeidsproces.
Hoofdzaak in het werk bij Sensoor is dat je mensen de ruimte geeft dat ze gehoord worden.
Hoe vaak gaat iemand niet met
jouw probleem aan de haal, als
je vertelt dat je ergens mee zit.
‘Oh ja, dat ken ik ook, want…’en
vervolgens komt er een heel verhaal en ben jij uitgepraat. Onze vrijwilligers worden er op getraind om dat nou juist niet te
doen, maar om iemand zijn of
haar eigen verhaal te laten vertellen.”
Op 27 september start een nieuwe basistraining. Aanmelden
kan tot 1 september. Sensoor is 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar voor een anoniem en
vertrouwelijk gesprek via 023 –
5471 471 of 0900 – 07 67 (5 ct
p/m). Chatten kan via www.sensoor.nl/haarlem
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger
bij Sensoor aan de slag te gaan?
Belt u dan 023 – 529 19 09, op
werkdagen tussen 9.00 en 14.00
uur of kijk op de website www.
sensoor.nl/haarlem
Mirjam Goossens

Nieuwe openingstijden bieb Bennebroek
Bennebroek - Vanaf 1 september zullen de openingstijden van Bibliotheek Duinrand, vestiging Bennebroek, Bennebroekerlaan 3 te Bennebroek gewijzigd worden.
De bibliotheek speelt met de gewijzigde openingstijden in op de behoefte van haar bezoekers en leden. Aan de vraag van klanten om op woensdag en vrijdag tot 18.00 uur open te zijn heeft de bibliotheek gehoor gegeven. De avondopenstelling op vrijdag komt te vervallen; klanten kunnen dan tot
20.00 uur terecht in vestiging Vogelenzang, Teylingerweg 77 te Vogelenzang.
De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag
13.30 - 20.00 uur,
is nu: 14.00 - 20.00 uur
Woensdag
11.00 - 18.00 uur,
is nu: 11.00 - 17.00 uur
Vrijdag
13.30 - 18.00 uur,
is nu: 14.00 - 20.00 uur
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekduinrand.nl.

Gedupeerde Cozy
landelijk in het nieuws
Heemstede – Restaurant Cozy
in de Telegraaf, bij RTV NoordHolland en bij Hart van Nederland zelfs! Wat is er aan
de hand? Helaas geen leuk
nieuws; het etablissement aan
het Wipperplein is namelijk de
dupe van een inbraak geworden. Afgelopen weekend - in
de nacht van vrijdag op zaterdag – heeft een brute kluisroof

plaatsgevonden. Bijna 2.000
euro ziet de eigenaar, Bob Divendal, in rook opgaan na de
inbraak. Hij en zijn partner Love
Hecht hebben net veel geld in
een metamorfose gestoken
en vinden het bijzonder vervelend slachtoffer te zijn geworden van inbrekers. Ze hopen
met de media-aandacht dat de
dader(s) worden gepakt.

Nieuw bij Casca

Opstartcursus
Internationale Dans (55+)

Heemstede - Bent u geen
‘sportschooltype’, maar wilt u wel
op een leuke manier in beweging blijven? Kom dan meedoen
met Internationale Dans. Er worden eenvoudige dansen gedaan
uit de hele wereld en genieten
van muziek uit landen als Hongarije, Rusland en Israel. Speciaal voor beginners is er een opstartcursus voor wie nog niet
eerder aan Internationale Dans
heeft gedaan. Een manier om
te wennen aan de soms vreemde maatsoorten en passen. Dan-

sen geeft veel plezier. U begint
de dag vrolijk en ongemerkt doet
u aan beweging! Na deze cursus
kan ingestroomd worden op één
van de bestaande dansgroepen
van Casca.
De 10 lessen zijn op dinsdagochtend van 9 tot 10 uur in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Startdatum is 6 september. Aanmelden kan van maandag t/m
vrijdag van 9-12 uur, telefoon
(023) 548 38 28 – 1. Of via www.
casca.nl.

Eethuis de Luifel open vanaf
maandag 29 augustus
Heemstede - Wist u dat u in
de sfeervolle foyer van Casca de
Luifel heerlijk kunt eten?
U kunt hier de hele week terecht
voor koffie, een drankje, een lekkere lunch of een driegangendiner. Maandag 29 augustus opent
Eethuis de Luifel weer haar deuren. Liefhebbers van een goede
maaltijd kunnen hier in de foyer
gezellig samen eten. Van maandag t/m vrijdag van 17.15-18.30
uur wordt een lekkere, gezonde
driegangenmaaltijd geserveerd,
vers bereid door Casca’s eigen
kok. Hiervoor graag 1 dag van
tevoren opgeven: 023-548 38

28-1. Wie dat wil kan vooraf een
aperitief komen drinken.
Vanaf 30 augustus kunt u op
dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00-13.15 uur terecht
voor een heerlijke lunch. Er zijn
allerlei warme en koude gerechten, zoals uitsmijters, tosti’s,
broodje gezond, loempia enz.
Ook is er iedere week een andere aanbieding. Voor de lunch
hoeft u niet te reserveren, u kunt
zo binnen komen lopen.
Eethuis de Luifel vindt u bij Casca aan de Herenweg 96, Heemstede.

Nieuw inloopuur over ‘Crohn’
en ‘Colitis Ulcerosa’
Regio - De patiëntenvereniging
Crohn en Colitis Ulcerosa verzorgt vanaf september op iedere
eerste woensdag van de maand
een inloopuur in het Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp. De vereniging biedt waardevolle steun
en informatie aan lotgenoten.
Op woensdag 7 september is
er tussen 13.00 en 14.00 uur iemand van de vereniging aanwezig om mensen met deze

darmaandoening(en),hun naasten en andere belangstellenden
persoonlijk te woord te staan. Zij
zijn voor u bereikbaar bij patiëntenvoorlichting van het Spaarne
Ziekenhuis in de centrale hal locatie Hoofddorp.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met patiëntenvoorlichting van het Spaarne
Ziekenhuis www.spaarneziekenhuis.nl of )(023) 890 83 60
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Tuinen-special

Wegens overweldigend succes - er zijn
talloze tuinfoto’s binnengekomen bij de
redactie - hier een greep uit de inzendingen, die tevens meedingen naar de prijzen. Kanshebbers dus, deze tuinen!

Ilonca Jansen, Heemstede
(geen adres bekend)

n Schie,
e
Lieselotte va smalaan 11, Heemsted
er
m
Coby Rie

Karla van der Kleij,
Binnenweg 135, Heemstede
Anna Koese, 1, Bennebroek
12
Schoollaan

René van
B
Landzichtlaaruggen en Thea Cup
pen,
n 48, Heem
stede

Karla van der Kleij,
Binnenweg 135, Heemstede

pagina 12

24 augustus 2011

Roeien voor mensenrechten

Row4Rights is dubbele uitdaging
Regio – Op 20 augustus is de
Row4Rights gestart. Een roei
evenement voor goede doelen.
De tocht duurt t/m 27 augustus.
Uit deze regio roeien 6 leden van
roeivereniging Het Spaarne mee
aan Row4Rights. Row4Rights is
het meest uitdagende amateur
roei-evenement van Europa. Het
team zal starten in Oostenrijk en
finishen ruim 400 km stroomafwaarts in de Hongaarse hoofdstad Boedapest en dit in 7 da-

gen! Het Spaarne team roeit deze afstand met 19 andere teams
uit Nederland. Row4Rights is een
dubbele uitdaging. Naast het bereiken van de finish in Boedapest, is het andere doel om een
geweldige sponsorbijdrage op
te halen voor Amnesty International Slovakia en het European
Anti Poverty Network. Het doel
is om per Nederlands team minimaal 7.000,- euro aan sponsorbijdragen bijeen te brengen. In-

middels hebben de Spaarneleden deze sponsortarget bereikt;
met taarten verkoop, sponsorbijdragen van familie, vrienden, bekenden en sponsorbijdragen van
enkele bedrijven (o.a.Flynth Adviseurs & Accountants en Logica)
hebben zij in korte tijd een stevige basis gelegd om lokale en internationale projecten van Amnesty International en European
Anti Poverty Network te steunen.
Kijk ook op www.row4rights.nl

Creatief Centrum tijdelijk terug in Bennebroek

Bennebroek - In het voormalige gemeentehuis van Bennebroek is van 2 september tot en
met 4 oktober een tentoonstelling met werk van cursisten van
Creatief Centrum Bennebroek
te zien. Ondanks het feit dat het
CCB tijdelijk gehuisvest is in de

oude meelfabriek in Heemstede is het bestuur blij dat ze met
deze mooie tentoonstelling weer
tijdelijk terug is in Bennebroek.
De tentoonstelling geeft een
goed beeld van alles wat er bij
het CCB, in een of meerdere jaren, met plezier en onder uitste-

kende begeleiding bereikt kan
worden. Aquarellen, werken met
pastel, acrylschilderijen, keramiek en boetseerwerk.
Donderdagavond 1 september
om 20.00 uur is de opening.
Kijk ook op:
www.creatiefcentrum.nl.

Dressuurclinic van de Drie Jeroenen
Concours Hippique Van Merlen is er klaar voor
Regio - De organisatie van
het Concours Hippique Van
Merlen is er helemaal klaar
voor. Naast de vele dressuuren springrubrieken in het
weekend van 27 en 28 augustus a.s. zal er ook een gevarieerd show programma worden gebracht voor de bezoekers.

Op zaterdag 27 augustus zal
rond 14.30 uur Holland’s Got Talent kandidate Danielle Meyboom met haar grote Friese
paard Jauke een geweldige demonstratie geven. Daniëlle heeft
zich toegelegd op de vrijheidsdressuur en kan Jauke op commando laten steigeren, knielen en zelfs een aerobicsnummer met hem dansen. Na afloop
van deze show is er gelegenheid

voor de kinderen om Jauke te
knuffelen en te aaien.
Zondagmiddag 28 augustus zal
in het teken staan van de dressuur. Rond 14.00 uur zal worden
gestart met de Kür op Muziek.
Aansluitend zullen Jeroen Bakker, Jeroen de Bree en Jeroen
Hamel – “de 3-J‟s” – een dressuurclinic geven. Jeroen Bakker (20 jaar), geboren en getogen in Aerdenhout, is zijn carrière begonnen op een nabij gelegen manege, waar hij al snel
werd ontdekt door de Haarlemse
instructeur en dressuurruiter Jeroen Hamel. Sinds kort behoort
Jeroen Bakker tot de Young Riders, een selecte groep veelbelovende dressuurtalenten uit Nederland.
De derde J, Jeroen de Bree (25
jaar), komt uit De Bilt en runt sa-

men met Jeroen Bakker een eigen africhtingsstal. Hij rijdt paarden tot en met het Prix St. George niveau en behoort tot de Future Test dressuurruiters. Met z’n
drieën verzorgen zij een dressuurclinic en twee van de drie
Jeroenen zullen aansluitend een
Pas de Deux op muziek rijden.
Daarnaast is natuurlijk iedereen
welkom om het gezellige strodorp te bezoeken of te genieten
van een goed glas champagne.
Het Concours Hippique Van
Merlen wordt gehouden op terrein Mariënweide aan de Boekenroodeweg in Aerdenhout.
Aan de bezoekers wordt gevraagd bij mooi weer zoveel mogelijk met de fiets te komen. De
entree is gratis.
Zie ook de website:
www.vanmerlen.nl

Auto rijdt
supermarkt
binnen
Bestuurder in geen velden
of wegen te bekennen
Heemstede - Dinsdagmorgen 23 augustus rond 9.15 uur
kwamer een melding binnen dat er een voertuig met een Pools
kenteken op de Handellaan zou staan met een draaiende
motor. Een bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen.
Toen politiemensen op de locatie waren, meldde de bestuurder van de auto zich. De man, een 19-jarige man uit Polen, kon
zich door een taalbarrière niet verstaanbaar maken tegenover
de agenten en hij was niet in het bezit van legitimatie. Hierop
is hij aangehouden en overgebracht naar een politiebureau.

Regio - Dinsdagochtend 23 augustus om 11.00 uur is een 64-jarige vrouw uit Haarlem met haar
personenauto bij een supermarkt aan deEksterlaan in genoemde plaats naar binnengereden. Bij het in- of uitparkeren is
er vermoedelijk iets misgegaan
met het besturen van de auto,
waarna de vrouw met lage snelheid door de schuifdeuren een
stukje de supermarkt inreed. De
deuren van de supermarkt werden hierbij vernield. De Haarlemse bestuurder bleef ongedeerd
en er raakten ook geen andere
mensen bij gewond. De politie
onderzoekt de oorzaak.

Ondek je
talent bij
Casca
Heemstede - Samen met anderen je talenten (en jezelf)
ontdekken of juist lekker ontspannen bezig zijn. Het kan
bij Casca! Met een scala aan
korte en langere cursussen en
activiteiten, waarin u anderen
ontmoet en samen leert, is er
voor elk wat wils. Naast het reguliere programma voor iedereen, hebben we ook een speciaal aanbod voor 55+. Heeft u
als doel om kennis uit te breiden, iets te creëren, in beweging te zijn of sociale contacten op te bouwen? Het is allemaal mogelijk!
Als je dan gegrepen bent door
een nieuwe bezigheid wil je er
wel elke week mee bezig zijn.
Vanaf begin september starten maar liefst 35 jaarcursussen, dit zijn de cursussen
die een heel cursusjaar duren. Wat opvalt is dat een wekelijkse cursus wordt ervaren
als “vaste stek”. Hierdoor kan
zo’n jaarcursus bijdragen aan
de structuur van het dagelijks
leven. Veel mensen vinden dat
prettig. Senioren kunnen natuurlijk meedoen met het reguliere cursusaanbod, maar
hebben ook hun eigen cursussen.
Alle informatie over de cursussen van Casca, vindt u op
de website www.casca.nl en
in de jaarbrochure. Ook kunt
u informatie aanvragen of inschrijven via telefoonnummer:
023-548 38 28-1 op werkdagen van 9-12 uur.
Kijk eens op de website, ook
voor jou zit er vast een leuke
cursus bij!

Maak je eigen
computerspel

Heemstede - Heb je zelf wel
eens een computerspel willen
maken? Leren hoe je moet programmeren, het spel ontwerpen
(game design), poppetjes ontwerpen in sprite-tekenen en verschillende levels aanbrengen in
jouw eigen spel (level design)?
Onder leiding van docent Sebastiaan van Waardenberg, een
ervaren Game Designer, leer je
hoe je zelf spelletjes maakt met
als resultaat je eigen 2D game.
De cursus Game Design & Ontwikkeling start op dinsdag 20
september van 16.00 tot 17.30
uur en bestaat uit 10 lessen. Je
kunt je nu al opgeven!
Voor meer informatie of opgeven
kun je bellen met de receptie
van Casca de Luifel, Herenweg
96, Heemstede op werkdagen
tussen 9.00 en 12.00 uur:
tel. 023-548 38 28-1.
Of kijk op www.casca.nl

Kerk SEIN
Regio - Kerkdienst Stichting Epilepsie Instellingen Nederland op
zondag 28 augustus, om 15.00
uur op het terrein ‘de Cruquiushoeve’, gebouw ‘de Rank’, Spieringweg 801, Cruquius.
Voorganger:ds Hetty van Galen,
dienst van Schrift en Tafel.

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 28 augustus
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst
van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. De kerkzaal
bevindt zich op de begane grond
naast het restaurant (volg route 55).
Voorganger is pastor mw. A.
Hoekman. De zang wordt ondersteund door het Dameskoor
Bavo Heemstede. (avondmaalviering)

219 Maal Bingo!
Heemstede - Donderdagmiddag 18 augustus is er door politiemensen op snelheid gecontroleerd aan de Herenweg. Dit
gebeurde tussen 14.30 en 17.30
uur. Tijdens de controle reden
er ruim 1400 passanten langs
de controle. Hiervan reden 219
weggebruikers harder dan de
toegestane 50 kilometer per uur.
De hoogstgemeten snelheid was
78 kilometer per uur. Alle hardrijders krijgen binnenkort een bekeuring thuisgestuurd.

Scooterrijder
gewond
Regio – In Santpoort-Noord is
een 69–jarige scooterrijder dinsdagochtend 23 augustus rond
10.00 uur gewond geraakt op
de Vlietweg. De man, afkomstig
uit Velserbroek, is door nog onbekende oorzaak tegen een hek
gereden. Hierbij liep de man letsel op aan zijn been. De Velserbroeker is overgebracht naar
een ziekenhuis ter controle.

Niemand te snel
in Beverwijk
Regio - Dinsdagmorgen 23 augustus heeft in Beverwijk tussen 09.00 en 11.00 uur een snelheidscontrole plaatsgevonden
aan de Plantage in Beverwijk.
Hierbij passeerden een kleine
400 weggebruikers de controle,
maar geen van hen reed harder
dan de maximaal toegestane 50
kilometer per uur.
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Open Dag RCH woensdag 31 augustus
Heemstede - Hoewel het de
laatste dag op de transfermarkt
is wil RCH toch nog de gelegenheid bieden om de overstap
naar RCH te maken. Met diverse
(voetbal)spellen willen de RCHtrainers iedereen kennis laten
maken met niet alleen het voetbalspelletje, maar ook de sportieve sfeer laten proeven bij RCH.

Iedereen is welkom om kennis
te maken met RCH en alle voetbalmogelijkheden bij de 100-jarige club.
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur kunnen jongens en meisjes vanaf 4
jaar lekker trappen tegen de bal
en proberen te dribbelen, te scoren op doel, samenspelen, maar
vooral leren hoe leuk voetballen

is in het algemeen, maar ook hoe
leuk dat is bij RCH.
Kijk ook op:
www.rch-voetbal.nl of neem
kontakt op met Jan-Bart Heijne
(jbheijne@yahoo.com).
Het RCH-museum zal open zijn
en er rijdt een ING-dubbeldekkerbus voor een rondrit.

Honkbal

RCH wint eindelijk uitwedstrijd tegen DSS
Gratis proefbehandeling bij LaRiva

Ontspannen afslanken op de
plaatsen waar u dat wenst!
Heemstede - Nog snel even
flink wat kilo’s en centimeters kwijt? Met LaRiva slankt u af op de plaatsten waar u dit wilt! Totaal
of plaatselijk. Nu een gratis
proefbehandeling!
Met LaRiva is fit en slank zijn
een bereikbaar ideaal voor
jong en oud. Met de methode
van LaRiva is het mogelijk om
op een geheel natuurlijke wijze af te slanken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse Thermo Fysische Methode. Bij deze therapie gaat het
om een combinatie van conditie, beweging en voeding. Deze
methode wordt al ruim 30 jaar
toegepast en is internationaal
een groot succes Daarom kan
er vooraf een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat het werkt
De Methode bestaat uit een
actief en een passief deel.
Het actieve deel bestaat uit de
doelgerichte bewegingstherapie gericht op totaal afslanken of op specifieke probleemzones. De bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in
een warmtecabine. De warmte zorgt ervoor dat de spieren

ontspannen en er met een relatief lichte inspanning toch effectief aan het figuur gewerkt
wordt. Omdat liggend bewegen minder belastend is kunnen ook mensen met reumatische -, rug -en/of gewrichtsklachten volgens deze methode bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het
lichaam van de OzonZuurstoftherapie. De Ozon stimuleert
de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert zichtbaar, cellulite wordt
minder en de elasticiteit neemt
toe. LaRiva geeft ook persoonlijk voedingsadvies om op natuurlijke wijze af te slanken,
maar ook om slank te blijven.
Er wordt naar een combinatie
gezocht van gezond en lekker,
afgestemd op uw leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis
en vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek
worden u wensen besproken,
uw mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen.
Voor meer informatie en het
maken van een afspraak: LaRiva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat
27 te Heemstede. Telefoon: 023
547 44 19. www.lariva.nl

Heemstede - De vrijdagavondwedstrijden tegen DSS liggen
de Racing niet. Niet alleen is het voor sommige spelers na een
werkdag moeilijk op tijd aanwezig te zijn, ook lijkt het of RCH
het beste in de Haarlemmers naar boven haalt. Maar aan de
hand van Chris Mowday werd dan toch voor het eerst in 2 jaar
een uitoverwinning behaald, ook al was het kantje boord. De
dag daarna, thuis tegen Tex Town Tigers, ging het heel wat
makkelijker, ook al was die wedstrijd het aanzien nauwelijks
waard.
Met de heuveltroeven Brent
Nichols bij DSS en Chris Mowday bij RCH-Pinguïns kreeg het
publiek het verwachte pitchersduel voorgeschoteld. Maar terwijl Nichols goed ondersteund
werd door zijn medespelers,
moest Mowday maar liefst 6 x
toezien hoe zijn veld de fout inging. Na 2 van die fouten, een
vrije loop en een honkslag kwam
DSS in de 4e inning op een 2-0
voorsprong, die in de 5e inning
door Ferd van Stekelenburg namens RCH tot 2-1 werd gereduceerd. Maar in diezelfde inning
werd het al weer 4-1 na opnieuw
een veldfout, maar ook 4 honkslagen. Maar vanaf de 7e slagbeurt kwamen de Heemstedenaren op stoom. Na een double
van Ferd van Stekelenburg (zijn
tweede deze wedstrijd) en honkslagen van Kevin Gerard en Mick
van Vliet stond het 4-3 en een inning later 4-4 door Mark Smit na

Nieuwe
basiscursus
EHBO
Heemstede - Zoals ieder
jaar start de EHBO vereniging in Heemstede ook dit
najaar weer een nieuwe basiscursus EHBO op haar vaste locatie aan de Crayenesterschool in Heemstede. De
eerste les zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 13 oktober 2011.
De cursustijden zijn van 20.00
tot 22.00 uur. Een enthousiast
en gemotiveerd team van vrijwilligers staat klaar voor het
begeleiden van een nieuwe
groep cursisten. Voor opgave
of meer informatie over deze of andere cursussen kunt
u terecht bij secretaris Karla Groen, tel. 023-5362482 of
mail: karlagroen@planet.nl

een infield hit, een OSS van Victor Draijer en een honkslag van
Lex Leijenaar.
Ook na 9 innings stond het nog
4-4 en werd het verlengen. De
moegestreden Brent Nichols
zag, bij 0 nullen de honken vollopen en werd vervangen door
Roy Beems. Een dubbelspel via
de thuisplaat leek lucht te brengen, maar een tweehonkslag
van Chris Mowday langs het 3e
honk (volgens velen aan de foute
kant) bracht toch 2 runs en een
veilig lijkende 6-4 voorsprong.
Maar na de 6-5 van Ruud Naaktgeboren werd het toch nog billenknijpen, maar met zijn laatste
krachten perste Chris Mowday
er nog 2 x 3 slag uit en kwam er
een einde aan het vrijdagavondsyndroom van RCH-Pinguïns.
Voor TTT kan het seizoen er kennelijk niet gauw genoeg op zitten. Met een keur aan pitchers

Bridgen
Westerduin

Heemstede - Het district Kennemerland van de NBB heeft
12 jaar geleden het initiatief genomen voor een kleinschalig
ouderenproject.
Speciaal voor bridgers, die door
wat voor omstandigheden dan
ook hun reguliere bridgeclub
niet meer kunnen of willen bezoeken. Gezellig ontspannen
in uw eigen tempo en niveau
spelen bij de Senioren Bridge
Sociëteit.
Met ingang van september zijn
bridgers welkom. Bewoners van
zorgcentra, maar ook thuiswonend, visueel gehandicapten zijn
van harte welkom. Speeldag is
dinsdagmiddag van 13.30 uur
tot ± 16.30 uur in appartementencomplex Westerduin, Meijerslaan 338, Heemstede. Rolstoelen scootmobiel toegankelijk.
Alle informatie bij: Jeanne de Vos
tel: 023 525 68 89 of Henny Laarhoven tel: 023 533 25 43.

van de tweede keuze werd gepoogd RCH te bestrijden, maar
14 honkslagen en maar liefst 15
x 4 wijd leidden tot 18 runs in 8
innings. 7 Innings zouden normaal gesproken ook hebben volstaan, maar Robin van Eis, met
2-0-1-0 na 4 innings uitstekend
gestart, ontmoette een slagbeurt later de man met de hamer en zag na 4 honkslagen en
3 vrije lopen bij volle honken 6
Tigers de thuisplaat passeren.
Ewout Bos bracht met 1-0-1-2 in
de laatste 2 2/3 inning rust in de
tent, met de 18-8 overwinning en
de volgende stand als gevolg :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Euro Stars
PSV
RCH
DSS
Hawks
TTT

23-32
23-30
23-26
23-19
23-17
23-14

130- 85
138-116
125-106
85- 96
138-144
92-161

A.s zaterdag om 14.00 uur speelt
RCH zijn laatste thuiswedstrijd
tegen de Hawks. Zondag moet
de Racing naar Capelle a/d IJssel voor de wedstrijd tegen Euro Stars. Als de Rijnmonders een
dag eerder verliezen bij PSV, dan
wordt de uitslag van de wedstrijd
Euro Stars-RCH beslissend voor
het kampioenschap in de Overgangsklasse.

VEW
heeft weer
A-junioren
Heemstede - De enige echte zaterdag voetbalvereniging
in Heemstede begint de competitie 2011- 2012 met een Ajunioren elftal. Dit team staat
onderleiding van Onno Stoltenborg en Carel van Dijk en
traint met de selectie mee
op maandag- en woensdagavond. Het jeugdbestuur van
VEW heeft nog plaats voor
voetballers in alle leeftijd
groepen. Vanaf 4 tot 8 jaar zijn
ook meisjes van harte welkom. Meer weten over VEW?
Kijk op www.vewheemstede.nl
De eerste klaverjaswedstrijd is
op vrijdag 9 september, aanvang 20.00 uur in het clubhuis
aan de Sportparklaan.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

Voor sponsoring en/of meer
informatie:
info@1steaanleg.nl
Zaterdag 24 september
• Van 13.00 – 14.00 uur
geeft
het
Symfonisch
Blaasorkest
Heemstede onder leiding van Leon Bosch een uitvoering
van de bekende en geraffineerde dubbelmars uit de
film Fanfare op het binnenplein van Bibliotheek Centrum Haarlem. Deze muziekuitvoering is gratis te bezoeken. Gasthuisstraat 32.
Reserveren voor de muziekuitvoering via 023 – 5115300.

Theater
T/m dinsdag 30 augustus
• Expositie van Annemarie Sybrandy en Renske Hoekstra in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5. De tentoonstelling
wordt geopend op donderdag 7 juli om 20.00 uur. De
openingstijden zijn: maandag
tot en met vrijdag van 8.30 –
12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.
Vrijdag 2 september
t/m dinsdag 4 oktober
• Cursisten Creatief Centrum Bennebroek exposeren in voormalige gemeentehuis van Bennebroek.
Aquarellen, werken met pastel, acrylschilderijen, keramiek
en boetseerwerk.
Kijk ook op: www.creatiefcentrum.nl.
T/m zondag 4 september
Expositie Eveline Richter
in Bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1 te Heemstede.
De tentoonstelling is samengesteld uit landschappen in
olieverf en gouache. In de vitrines is grafiek te zien. De expositie is gratis te bezoeken
tijdens openingsuren van de
bibliotheek.
Meer informatie op www.bibliotheekhaarlem.nl en op
www.evelinerichter.nl

•

Zondag 4 september t/m
zondag 30 oktober
• Expositie merklappen
van Elsbeth Matthijsen en
aquarellen en olieverfschilderijen van Anton Brand in
de bibliotheek van Heemstede, Julianalaan 1. Te bezichtigen tijdens openingsuren van
de bibliotheek.
Info: 023-5115300.

Zaterdag 3 september
• Voorstelling theater de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, met Mike Boddé:
PIL, met m.m.v. ‘The WinWin Situation’. Om 20.15 uur.
Kaarten kunt u kopen bij de
kassa in de Luifel van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00
uur.
U kunt ook telefonisch reserveren via de speciale theaterlijn: (023) 548 38 38.
Of via de website:www.theaterdeluifel.nl
Zondag 11 september
Open Dag, waar bezoekers gratis alvast een voorproefje krijgen van enkele voorstellingen die Casca de Luifel presenteert.
Theater open vanaf half 1. Op
het programma staan Pieter
Derks, Carolien Borgers, Jan.
J. Pieterse en Frank van Pamelen, Mondo Leone en Hilbert Geerling.
Herenweg 96, Heemstede.
Telefoon (023) 548 38 28.

•

Divers
Zaterdag 3 september
• Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging
houdt jaarlijkse Open Dag.
Van 10.00- tot14.00 uur aan
de Zandlaan te Bennebroek
(naast het Sportcomplex aan
de Ringvaart). Voor meer informatie: www.batv.nl

Regio
Exposities

Muziek
Zaterdag 3 en
zondag 4 september
• Heemstede live! – leuk muziekfeest met diverse artiesten
op Wilhelminaplein Heemstede. Gratis toegang. Beide dagen vanaf 15.00 uur.

Tm zondag 28 augustus
• Briesie op die solder /
Watter geheue praa, tentoonstelling bij Galerie 37,
Groot Heiligland 37 Haarlem.

Grenslijn tussen styling, design en beeldende kunst. Het
werk van Visser is kleurrijk, divers en laat zich het beste vergelijken met theaterdecors
waar echt en onecht zich met
elkaar vermengen. Hij ontwerpt en bouwt sets voor mode en lifestyle fotografie voor
nationale en internationale
tijdschriften.
Daarnaast ontwerpt IJM winkelin- terieurs en etalages.
De schilderijen van Corinne Bonsma gaan over herinnering. Net als Visser werkt
ze vanuit een decorachtige
situatie. Ze bouwt in haar atelier stillevens met dierbare voorwerpen uit haar verleden. Info: www.galerie37.nl

zikale leven van Nederland en
een bekende Haarlemmer. Info: 023-5115300.
T/m zondag 11 september
• Tentoonstelling ‘Ovartaci – Oppergek’ in Museum Het Dolhuys. De bekendste outsiderkunstenaar
van Denemarken werd geboren als Louis Marcussen, maar
noemde zich later ‘Ovartaci’, wat ‘Oppergek’ betekent.
Hij verbleef maar liefst 56 jaar
in de psychiatrische inrichting van Aarhus in Denemarken waar hij uitgroeide tot het
‘hoofd der dwazen’. Ovartaci (1894 – 1985) was gefascineerd door het vrouwelijk schoon en wilde zelf ook
graag vrouw zijn. Op 22 juli 1951 heeft hij zichzelf met
een beitel ontmand en maakte
een schilderij met als titel ‘De
dag van mijn bevrijding’. Locatie: Schotersingen 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688.

Bezichtiging: ma- t/m vrijdag
van 11.00 - 11.45 uur
ma-avond t/m do-avond van
21.00 - 21.45 uur.
Boerhaavelaan 22 Haarlem.
T/m zondag 6 november
In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia
Loren, Miles Davis en Ernest Hemmingway zijn er ook
foto’s te zien zijn met een sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste foto van
president Allende vlak voor
zijn executie.
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. Tel. 023
542 24 27 www.historischmuseumhaarlem.nl

•

• Blik op Haarlem, tekeninT/m dinsdag 30 augustus
• Tentoonstelling: ‘Ouder
worden in Mutare’ in zorgcentrum Schalkweide. Flores
van Adrichemlaan 15, Haarlem. De tentoonstelling is onderdeel van de campagne 100
FACES van de stedenband
Haarlem-Mutare.
Info, telefoon: 023-5324008.
T/m eind augustus
Expositie ‘(op)getekend,
en meer’. De tentoonstelling biedt een overzicht van
ca. 60 coproducties van bioloog en columnist René Marcelis (Castricum) en beeldend kunstenaar Kees Verbeek (Eindhoven). René Marcelis en Kees Verbeek deelden
al lang een fascinatie voor insecten, voordat het toeval hen
bijeen bracht.
Hun samenwerking leidde
onder meer tot een serie columns met aquarellen voor het
kwartaalblad Vlinders van de
Vlinderstichting, onder de titel
‘(op)getekend’. Eerder maakten zij voor het Noordhollands
Dagblad enkele jaren lang de
serie ‘De aard van het beestje’, resulterend in een gelijknamig boekje.
Info De Zandwaaier Overveen,
023-5411123 (di. t/m zon) en
www.np-zuidkennemerland.nl.

•

Maandag 5 september t/m
zondag 2 oktober
• Tentoonstelling over werk
en leven van Jan Mul (1911
– 1971) te bezichtigen in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem. De expositie is gratis te bezoeken tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Honderd jaar geleden werd
Jan Mul, de meest ‘Haarlemse’ componist geboren. Jan
Mul was een toonaangevende persoonlijkheid in het mu-

gen en prenten van Cornelis van Noorde (1731-1795)
in het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem. Cornelis van Noorde was
een veelzijdig kunstenaar. In
allerlei technieken (tekening,
aquarel, ets, gravure, houtsnede) leverde hij werk voor
de drukkerij en lettergieterij van Johannes Enschedé,
maakte hij portretten en voorstellingen van dieren en religieuze onderwerpen en vervaardigde hij kopieën naar oude meesters. Voor meer informatie en speciale activiteiten
rond de tentoonstelling:
www.noord-hollandsarchief.nl
De toegang is gratis.
T/m zaterdag 24 september

• Expositie “Zomer in Haar-

lem”, bij Galerie Année, Gedempte Oude Gracht 33 in
Haarlem. Er zijn nieuwe werken van meer dan 30 verschillende kunstenaars te zien. In
deze tentoonstelling zijn schilderijen, keramiek, beelden en
papierobjecten maar ook sieraadontwerpen, video schilderijen en glasobjecten te zien.
De expositie is te bezoeken op
vrijdag en zaterdag van 1117.00 uur in augustus, in september geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van
11-17.00 uur. Meer informatie:
www.galerieannee.nl

T/m woensdag
30 november
• Haarlemse nachten in Hotel Lion d’Or, verkooptentoonstelling van textielkunstenares Michaëla J. Bijlsma en illustrator en Eric
J. Coolen. Kruisweg 34 in
Haarlem. www.nieuwegrachtproducties.nl

Theater
Vrijdag 12 augustus
• Zandbaktheater in het
Molenpark Zwoele zomeravonden met luchtige verhalen en live muziek.
Stichting Vertelkunst Haarlem
(SVH) presenteert voor het
derde jaar Het Zandbaktheater bij de grote zandbak in het
Molenpark in Schalkwijk. V.a.
20.30 uur. Entree: uw gift.
Voor meer informatie: vertelkunsthaarlem@kpnmail.nl
www.vertelkunsthaarlem.nl

Divers
Zaterdag 27 en
zondag 28 augustus
• Concours Hippique Van
Merlen met dressuur- en
springrubrieken en een gevarieerd show programma.
Terrein Mariënweide aan de
Boekenroodeweg in Aerdenhout. De entree is gratis.
Zie ook de website:
www.vanmerlen.nl
Dinsdag 6 september
14.30 uur – 16.00, Welzijn
Bloemendaal, Locatie Noord.
Bloemendaalseweg 125. Bloemendaal.
Malcolm McEwan vertelt
over Winston Churchill: Onheilsprofeet.
Toegang: 3,- euro.

•
Tot eind september
• Expositie Sanquin Bloedbank met schilderijen, collages, en wandkleden van
Trudy Polman.
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Ride for the Roses
zondag 4 september
Op zondag 4 september doet een bijzonder wielerevenement Heemstede aan: de Ride for the Roses. De Ride for the Roses, die dit
jaar zijn 14e editie beleeft, heeft als doel geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding middels een gezamenlijke fietstocht.
Deelnemers kunnen kiezen uit 3 afstanden: 25, 50 of 100 kilometer. De 100 km tocht leidt vanuit Aalsmeer via Hoofddorp,
Zwanenburg, Haarlem, Vijfhuizen, Heemstede, Bennebroek, Hillegom, Nieuw-Vennep, Leimuiden en Uithoorn weer terug naar
Aalsmeer. Aan deze tocht doen zo’n 6.000 sporters mee die in één gesloten peloton rijden en worden begeleid door 150 motorrijders. Tijdens de doorkomst door Heemstede, tussen 11.00 en 12.30 uur, zal de route tijdelijk afgesloten worden voor ander
verkeer. Deze route is: Cruquiusweg – Javalaan – Sportparklaan – Glipperdreef – Prinsenlaan – Herenweg (naar Bennebroek).
medemenselijkheid
bijvoorbeeld.
De Ride for the Roses is door
Lance Armstrong opgericht,
de zevenvoudige Tour de
Francewinnaar die bekend
staat om zijn persoonlijke
strijd
tegen
kanker.
In
Nederland werd in 1998 in
Amsterdam het startschot
gegeven voor de eerste Ride
for the Roses. Vorig jaar
bracht het evenement, dat
toen in Venlo plaatsvond, ruim
800.000 euro op.

De cycletour van 100 kilometer
wordt in een tempo van tussen
de 25 en 28 km per uur gereden
over daarvoor afgezette brede en
provinciale wegen. Aan deze
tourrit, die vooral geschikt is voor
getrainde fietsers, doen elk jaar
vele bekende sporters mee. De
routes van 25 en 50 kilometer
gaan vooral over rustige wegen
en fietspaden en zijn geschikt
voor jong en oud, getraind en
ongetraind.

Rijden voor KWF
Kankerbestrijding

Meedoen of
aanmoedigen

Het succes van de Ride for the
Roses zit hem in de unieke formule. Op een sportieve, gezonde
en plezierige manier bezig zijn
en tegelijkertijd iets doen tegen
kanker. De Ride for the Roses is
geen fietsevenement om geldprijzen, maar een fietstocht met
voor iedere deelnemer aan de
finish een rode roos. Een roos
die symbool staat voor andere
waarden in het leven dan geld,

Wilt u zich inschrijven als
deelnemer aan dit grote
evenement, of gewoon de fietsers aanmoedigen langs het
parcours?
Kijk voor meer informatie op
www.ridefortheroses.nl.
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Fotowedstrijd
60-jarig jubileum
Kinderboerderij
’t Molentje

Binnen de feestelijkheden van het
60-jarig
bestaan
organiseert
Kinderboerderij ’t Molentje een fotowedstrijd. Heeft u een leuke foto
gemaakt bij de kinderboerderij? Stuur
deze dan voor 1 september 2011 naar
kinderboerderijheemstede@xs4all.nl.
Per gewone post mag natuurlijk ook:
Kinderboerderij ’t Molentje, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede, onder vermelding van ‘fotowedstrijd’.
Voorzie uw foto(’s) van uw naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd. De foto’s
worden beoordeeld binnen categorieën
kinderen, amateurs en professionals. De
leukste, mooiste, liefste of grappigste foto’s
worden beloond met prachtige prijzen.
Ingezonden foto’s blijven eigendom van de
kinderboerderij.

In deze HeemstedeNieuws:
• Campagne 'Nog geen BN'er?'
• Idee op

sportgraphic / Shutterstock.com

www.speelbosmeermond.nl

Volg ons op:

• Omgevingsvergunning
• Werk aan de weg
www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

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/Burgerlijke 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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Campagne
‘Nog geen BN’er?’
Kennemerland is een van de veiligste regio's in Nederland. Om dat te behouden
moeten burgers, ondernemers, gemeenten en politie samenwerken. Om daar een
impuls aan te geven, is de campagne Nog geen BN'er? gestart. Hiermee worden inwoners en werknemers in de regio opgeroepen mee te doen met Burgernet. Iedere
crimineel moet weten dat er in Kennemerland wel heel veel ogen en oren zijn, de kans
op een aanhouding is groot. Hulpbehoevenden worden snel geholpen en wijken
worden adequaat gewaarschuwd bij een ramp of crisis.

Samen werken aan veiligheid, dat
is waar Burgernet voor staat
Twee jonge kinderen en een bejaarde dame
in nood zijn al dankzij Burgernet thuisgebracht. Met 196 mensen is uitgekeken naar
een inbreker in Bloemendaal. Die bedenkt
zich nu wel een tweede keer. In
Haarlemmermeer zijn twee acties geweest,
waarvan een met positief resultaat.
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Idee op
www.speelbosMeermond.nl!
Op de site www.speelbosmeermond kun je laten weten wat jouw idee is om van het
natuurgebied Meermond de leukste en mooiste speelplek van Nederland te maken.

Een speelbos
Meermond is een nieuw natuurgebied aan
het Spaarne, achter de gemeentewerf, naast
de weilanden van Hageveld en tegenover
museum Cruquius. De ingang vind je bij de
Cruquiusweg 49. In het natuurgebied heb je
alle ruimte om te spelen. Dat kunnen we nog
leuker maken; met een speelbos! Want in een
speelbos kun je in bomen klimmen, hutten
bouwen, en je lekker uitleven. Als het speelbos klaar is, komt er een speciaal pad doorheen. Dit pad geeft uitleg over het milieu en
de omgeving. Zo leer je spelenderwijs de
geheimen van de natuur kennen.

Meedenken?
Daarom… Doe mee!
In alle bussen, gebouwen en op straat komt u Burgernet tegen. Op de radio zoals WildFM
en op alle lokale zenders is Burgernet te horen. U kunt de radiocommercial ook beluisteren
op de campagnepagina van burgernetkennemerland.nl.

Speciaal voor onze Burgernetters
Als blijk van waardering voor uw deelname, heeft u de mogelijkheid om producten van
SelectaDNA (www.sdna.nl) tegen een fikse korting aan te schaffen. SelectaDNA is een
transparante vloeistof om goederen onzichtbaar te merken. Elk pakket heeft een code die
wordt ingevoerd op een speciale website. De database die zo ontstaat wordt gebruikt door
de politie. Als gestolen goederen zijn gevonden, kan de politie nagaan of deze gemerkt zijn.

Burgernet ook voor ondernemend Kennemerland
Speciaal voor de ondernemers en winkeliers zijn in samenwerking met het RPC
Kennemerland extra overvallen- en agressietrainingen georganiseerd. U geeft zich op via
de website van Burgernetkennemerland.nl.
Wilt u meer weten over de campagne, acties en aanbiedingen. Gaat u dan naar
www.burgernetkennemerland.nl

Werk aan de weg
Bronsteeweg, tussen Pieter Aertszlaan en Lanckhorstlaan
Tussen 22 en 26 augustus is de Bronsteeweg tussen Pieter Aertszlaan en Lanckhorstlaan
afgesloten voor doorgaand autoverkeer in verband met rioleringswerkzaamheden. Fietsers
en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de Bronsteeweg. De afsluiting is met
borden aangegeven.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan
Tot en met 31 augustus wordt op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan een nieuwe verkeersregelinstallatie aangelegd. De werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in avond- en
nachturen. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

Spelen in de natuur vindt de gemeente Heemstede belangrijk. Om dat zo goed mogelijk te
doen hebben we jouw hulp nodig. Wat zou je graag willen doen in het speelbos? Hoe moet
het eruit zien? Dat kunnen we met elkaar bedenken.
Heb je een goed idee? Laat dit achter op de nieuwe site www.speelbosmeermond.nl.
Iedereen mag meedenken, ook je ouders, de buren, vriendjes en vriendinnetjes. Zij kunnen
ook weer op jouw idee stemmen. Er zijn al een aantal goede ideeën,
zie http://www.speelbosmeermond.nl/ideeenbus/ : zoals een touwbrug, boom- of jungle-hut,
een doolhof! Uiteindelijk worden de beste ideeën uitgevoerd, en is Heemstede een geweldig
speelbos rijker!

Gezonken vaartuigen gelegen aan Mozartkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente
hebben geconstateerd dat de volgende vaartuigen aan het zinken zijn in het Heemsteeds
Kanaal:

een polyester roeiboot, kleur witachtig groen, ter hoogte van Mozartkade 1,

een roeiboot, kleur wit, ter hoogte van Mozartkade 10,

een polyester roeiboot, bovenzijde (verkleurd) rood, ter hoogte van Mozartkade 13.
Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren
is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk
na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en wethouders
of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of
eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door burgemeester en
wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is verwijderd en daarna het wrak is gelicht.
De eigenaren van deze vaartuigen krijgen tot en met 7 september 2011 de gelegenheid om
te zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend is dan wel deze te verwijderen. Indien het
vaartuig binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, laat het college
het vaartuig door middel van bestuursdwang verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een
periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terug krijgen.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug
Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de
Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.
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Vaartuig Zuider Buiten Spaarne en
Glipperzandv aart

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevi ngsv ergunning (Wabo) in
werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activi teiten waarv oor tot 1 oktober
2010 een aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgevi ngsv ergunning v ereistDe gemeentelijk opsporingsambtenaren v an de gemeente Heemstede hebben de v olgende
waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de v aartuigen in de v olgende wateren aangetroffen:

een stalen sloep met blauw zeil, lengte 5.50 meter, in het Zuider Buiten Spaarne, ter
div erse aanvr agen omgevi ngsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov erhoogte v an Tooropkade 8,
gangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn
een motorboot met blauw zeil, lengte 6.60 meter, in de Glipperzandv aart, gelegen aan
aangevr aagd en dus v olgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v er- 
gunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen het Glipperpad.
maken wij dat ook bekend in deze rubriek.
Deze v aartuigen zijn aangelegd aan grond die in eigendom is v an de gemeente.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Kwarttellaan 12
het plaatsen v an een dakkapel op heet
v oorgev eldakvl ak
ontv angen 10 augustus 2011
Binnenweg 21
het wijzigen v an de winkelpui
ontv angen 16 augustus 2011

2011.226

Op grond v an artikel 3 aanhef en onder b v an de Verordening op het gebruik v an openbare
hav ens en binnenwateren is het v erboden met een v aartuig op deze plaats een ligplaats in
te nemen of te hebben.

De eigenaren / gebruikers v an bov engenoemde v aartuigen worden v erzocht uiterlijk
7 september 2011 hun v aartuig buiten Heemstede te brengen dan wel hun v aartuig op een
plaats te leggen waar wel ligplaats mag worden ingenomen. Indien de eigenaar / gebruiker
De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.
geen gehoor geeft aan dit v erzoek, ov erweegt het college bestuursdwang toe te passen en
het v aartuig te laten v erwijderen. Het v aartuig wordt dan v oor een periode v an 13 weken
De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf 25 augustus 2011 v an maandag tot en met opgeslagen. De eigenaar kan zijn v aartuig binnen die periode terug ontv angen na betaling
donderdag v an 08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de v an de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening v an de bestuursdwang (waaronder ev entuele taxatiekosten, sleep- en opslagkosten). Indien het v aartuig niet wordt opgehaald binafdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
nen bov engenoemde periode, zal het college ov erwegen om het v aartuig openbaar te v erVerleende omgevingsvergunningen (verzonden 2011)
kopen dan wel te laten v ernietigen.
Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen en afwijken bestemmingsplan
Voor vr agen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren
Vondelkade 28A
het bouwen v an een nieuwe woning
2011.009
v an bureau Handhavi ng v an de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.
Omgevingsvergunning voor slopen
Manpadslaan 12
het slopen v an het woonhuis en de schuur
2011.175
2011.227

Aanhangwagen Van Breelaan

De bov enstaande v ergunningen liggen v an maandag tot en met donderdag v an 08.30 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en De gemeentelijke opsporingsambtenaren v an bureau Handhavi ng hebben geconstateerd
dat er langer dan drie achtereenv olgende dagen een aanhangwagen is geplaatst op de Van
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Breelaan ter hoogte v an Richard Strauszlaan 2. Het is een aanhangwagen met een grijs
Zie kader.
dekzeil v oorzien v an een blauw/witte sticker v an Vakantie en Sport B.V.

Vergadering commissie v oor bezwaarschriften

Op grond v an artikel 5:6, eerste lid v an de Algemene Plaatselijke Verordening is het v erboden een kampeerwagen, carav an, magazijnwagen, v ouwwagen, keetwagen, woonwagen of ander dergelijk v oertuig dat v oor de recreatie, dan wel anderszins uitsluitend of
mede v oor andere dan v erkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereen20.00 uur bezwaar tegen de v erleende v ergunning v oor het kappen v an 161 bomen op het v olgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.
perceel Burgemeester v an Lennepweg 35- openbaar De eigenaar v an deze aanhangwagen krijgttot en met 1 september 2011 de tijd om de
aanhangwagen v an de weg te v erwijderen. Indien de aanhangwagen binnen deze termijn
20.30 uur bezwaren tegen de aangelegde bushalte aan de Kerklaan - openbaar niet v an de weg is v erwijderd, v erwijdert het college de aanhangwagen met toepassing v an
bestuursdwang. De aanhangwagen wordt dan v oor een periode v an 13 weken opgeslagen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris v an de commissie,
Tegen betaling v an de kosten kan de eigenaar de aanhangwagen binnen deze periode
tel. (023) 548 56 07
weer terug krijgen. Indien de aanhangwagen niet binnen de genoemde periode v an 13
weken wordt opgehaald, wordt de aanhangwagen v ernietigd.
De commissie v oor bezwaarschriften houdt een v ergadering op donderdag 1 september
2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u
v oor al uw v ragen op het gebied v an wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvr agen v an een
v oorziening in het kader v an de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advi es, wij helpen u graag v erder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vr aag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met v rijdag v an 08.30 tot 13.00 uur.

Voor vr agen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren
v an bureau Handhavi ng v an de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Gratis het laatste nieuws over
Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl
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Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)

M. Bereandá, geboren 18-11-1984, Jan van den Bergstraat 91 per 16-08-2011
Magdy Abdelhamid Abdelfattah Hassan geboren 02-12-1967, Binnenweg 204 per 18-08-2011

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 verhuizing
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 persoonsgegevens (GBA). Dit
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven. 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.

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 het voornemen om de volgende
personen met onbekende bestemming uit te schrijven:

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per
27-07-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:
E.C. de Vries, geboren 27-09-1988, Dr. J.R. Thorbeckelaan 72
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit
en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Overlast

Meer weten?

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

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld
vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.

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

Beroep

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

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

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
overlast). 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 meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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).

