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De leukste 
krant

van
heemsteDe!

Tuinenwedstrijd met De Oosteinde

Gek op tuinieren
Bennebroek – Een prachtige 
tuin, die van Paul en Ans Jan-
sen uit Bennebroek. Zij wonen 
aan de Piet Heinlaan 11 en het 
is Ans die voor de mooie tuin 
zorgdraagt. “Ans is gek op tui-
nieren, wat duidelijk te zien 
is”, aldus de trotse echtgenoot 
Paul. Hij mailde de foto van het 
paradijsje dat een bijzonder 
goed onderhouden gazon heeft 

zo te zien. Volgens Paul brengt 
Ans menig uurtje in de tuin 
door. Wie weet kan ze straks 
na jurering van Tuincentrum De 
Oosteinde een leuke waarde-
bon ophalen bij het mooie cen-
trum, waar alles voor de tuin en 
terras te koop is.
De tuinenwedstrijd duurt nog 
één week, stuur dus uw tuinfo-
to in! Klein, groot... Dat maakt 

niet uit. Als u er trots op bent, 
laat het ons weten. De prijzen 
die Tuincentrum De Oostein-
de beschikbaar stelt zijn waar-
debonnen van 25, 50 en 100 
euro evenals een mooi boe-
ket bloemen. Daarnaast kunt u 
de Heemsteder op bezoek ver-
wachten die een rondje door 
uw tuin maakt…
redactie@heemsteder.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Geen asbest in Bennebroekbos
Bennebroek - Een erkend bu-
reau heeft na een uitgebreid 
onderzoek geconstateerd dat 
er geen asbest in de bodem zit 
langs de kleine vijver in het Ben-
nebroekbos. Nadat in juni door 
een wandelaar asbesthoudend 
materiaal werd aangetroffen na 
baggerwerkzaamheden, heeft 
Landschap Noord-Holland direct 
het zichtbare materiaal laten ver-
wijderen en een gespecialiseerd 
bureau ingeschakeld voor nader 
onderzoek. Afgelopen donder-
dag werden de resultaten be-
kend: geen spoortje asbest.

In het voorjaar van 2012 is de 
kleine vijver bij de ingang van 
het Bennebroekbos uitgebag-
gerd. Bij het baggeren kwamen 
resten van bouwmaterialen op 
de kant. Deze zijn waarschijnlijk 
vroeger door kinderen aange-
voerd om hutten te bouwen en 
in de loop van de tijd in het wa-

ter terecht gekomen. Tijdens het 
onderzoek zijn vijf monsters ge-
nomen van de bodem bij de vij-
ver, met daarop de ingedroog-
de bagger. In geen van de mon-
sters vond men meetbare hoe-
veelheden asbest. Voor belang-
stellenden is het onderzoeks-
rapport op de website van Land-
schap Noord-Holland te vinden: 
www.landschapnoordholland.nl.

Leukste vakantieweek 
met de Buitenboel

Heemstede – Van dinsdag 28 
augustus t/m vrijdag 31 au-
gustus organiseert Casca de 
Buitenboel. 
De Olympische spelen zijn nog 
maar net afgesloten; en wat 
heeft Nederland het goed ge-
daan! En nu gaan de allerleuk-
ste spelen plaatsvinden en wel 
in Heemstede voor jongens en 
meisjes van 6 t/m 12 jaar. De 
Casca Buitenboel Zomerspe-
len! De kinderen gaan spor-
ten, knutselen, zwemmen en 
allerlei leuke spellen doen ui-
teraard onder deskundig toe-

zicht. Om het avontuur com-
pleet te maken mogen de kin-
deren een nachtje blijven sla-
pen in een tent en ’s avonds 
mee doen aan een spannend 
spel. Het wordt een superweek 
om nooit te vergeten.
De Buitenboel Zomerspe-
len zijn achter Sportcentrum 
Groenendaal aan de Sport-
parklaan.
Donderdag 30 augustus is er 
van 19.00 tot 20.00 uur een 
kijkavond/presentatie voor de 
ouders en andere belangstel-
lenden.

vrijdag
31 AUGUSTUS

zaterdag
1 SEPTEMBER
www.heemstedelive.nl
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staat uw tuin er bij?
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

5.50
r

Houthakker-
steaks

4 stuks

*Rectificatie:
Vorige week is gemeld dat

keurslagerij Kuijk op vakantie is t/m
27 augustus. Dat is niet het geval.

De winkel is vanaf nu alweer geopend!
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Open dagen buitenplaatsen
in Heemstede
In het kader van het Thema-
jaar Historische Buitenplaatsen 
zijn op 1 en 8 september enke-
le buitenplaatsen in Heemstede 
open voor publiek. Een unieke 
gelegenheid om deze bijzondere 
plekken van dichtbij te bekijken. 
Op een aantal buitenplaatsen 
worden rondleidingen gegeven.
Deze dagen worden georgani-
seerd door de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, de 
Stichting Themajaar Historische 
Buitenplaatsen en de gemeente 
Heemstede.

Opengestelde buitenplaatsen
Heemstede op 1 en 
8 september
•  Ipenrode
•  Moestuin Leyduin
• Huis te Manpad
•  De Hartekamp en
  de Overplaats
• Bennebroekbos
• Gliphoeve
• Bosbeek
• Groenendaal

Meer informatie
Meer details over deze da-

Wat is een buitenplaats?
Een buitenplaats is eigen-
lijk een soort buitenhuis voor 
kooplui uit de grote stad. Zo 
lieten bijvoorbeeld rijke Am-
sterdammers mooie huizen en 
tuinen aanleggen in Kenne-
merland, maar ook langs de 
Vecht en in het Gooi. 
Het waren dus geen landgoe-
deren, waar ook aan landbouw 
gedaan werd, maar echt hui-
zen voor plezier en vermaak. 
De meeste buitenplaatsen 
waren alleen in de zomer be-
woond, als het in de stad te 
warm en te vies was. Denk 
aan de stinkende grachten, 

die toch een soort open riolen 
waren. 
Van de van oorsprong onge-
veer 6000 buitenplaatsen in 
Nederland zijn er nog zo’n 550 
over. Sommige zijn particulier 
bewoond, andere dienen als 
kantoor of zorginstelling e.d.

Meer informatie is te vinden 
op www.buitenplaatsen2012.
nl. Ook op www.hv-hb.nl (pa-
gina ‘Monumenten en ge-
schiedenis > Monumenten in 
Heemstede’) vindt u informa-
tie over de Heemsteedse bui-
tenplaatsen.

gen volgt in De Heemsteder en 
vanaf half augustus op de site 
van de Historische Vereniging 
(www.hv-hb.nl).

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 10 t/m 15 augustus 2012)

Huwelijken:
Lars E. van Slooten & Claire 
A. Ebbe
Pieter M. l’ Istelle & Maria 
M.H.A. de Leeuw

Geboorten: Geen

Ipenrode
Ipenrode is een mooi voor-
beeld van een wat kleine-
re buitenplaats. Het hoofdge-
bouw dateert van medio 18de 
eeuw. Eromheen staan en-
kele bijgebouwen, zoals een 
dienstwoning en een tuin-
manswoning. Rond het huis 
ligt een park in landschaps-
stijl. De aanleg daarvan begon 
in 1760, en daarna is het park 
nog enkele malen aangepast. 
Van 1906 tot 1972 was Ipen-
rode eigendom van enkele tel-
gen uit het Haarlemse druk-
kersgeslacht Enschedé. Ipen-
rode is nog steeds particulier 
bewoond.

Heemstede – Het cafeetje van Hol-
dorp aan de Leidsevaart heeft lang ge-
staan op de plek waar nu serviceflat De 
Rozenburg is te vinden, tegenover 
het station Heemstede-Aerdenhout. 
Het café is gesloopt rond 1971 om een 
jaar later plaats te maken voor het flat-
gebouw. Wilt u meer info, mail dan naar: 
info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

Een niet zo’n scherpe afdruk van Café 
Holdorp (1971).

Het spoor van toen Heemstede - Een foto van 
Jan Gorter (zeer geoefen-
de treinreizger een gro-
te stationskenner) die hij 
nam op 14 augustus 1980. 
De trein is de internationa-
le trein naar station Paris 
Nord; treinnummer D-283.
In de zomer van 1980 zag 
het station op perronhoog-
te er wel wat anders uit, zie 
positie klok, de NS picto-
grammen, het gemis van 8 
dwarsgeplaatste reclame-
zuilen en de thermometer 
rechts. Let ook eens op de 
bevestiging van de beton-
blokken onder de spoor-
rails, de zig-zag-verbinding 
met stalen pijpen... was dit 
een experiment toentertijd 
van de NS?
Pictogram wijst de uitgang. 
Dit exemplaar was jaren-
lang weggeweest en in ok-
tober 2011 weer terugge-
keerd in kleinere vorm. Ook 
de trapleuning op foto is 
origineel, ruim 20 jaar gele-
den vervangen door een an-
der type.
Kleur van perronoverkap-
ping is nog in de donkere 
originele kleuren zoals be-
doeld in voorjaar 1958 bij 
de opening van dit stations-
gebouw.

Zie ook: www.stationheem-
stedeaerdenhout.nl.

Heemstede-Aerdenhout, de D283 uit_Paris_Nord.

Het spoor van toen

Woensdagavond-
film bij Casca

Heemstede - Op woensdag 29 
augustus draait er een roman-
tische dramafilm bij Casca op 
het grote scherm in de theater-
zaal van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.. De film is ge-
regisseerd door Woody Allen en 
speelt zich af in Barcelona. 

U kunt bellen naar nummer (023) 
548 38 28 – keuze 1(op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur) voor in-
formatie over de titel van de film 
en/of om te bespreken.
Aanvang film 20.00 uur - entree 
5,00 euro - filmduur: 96 minuten.
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Uitzicht over de bollenvelden

“Onze tuin is gelegen aan de zuidkant van de Kenne-

merbeekweg in Bennebroek (aan de Hillegom-kant 

dus). Deze tuin met bijbehorend uitzicht over de bollen-

velden was zo’n beetje de reden om het huis te kopen 

waar we nu sinds een jaar wonen. We genieten er met 

volle teugen van, en verbazen ons wat er allemaal groeit 

en bloeit in onze tuin - van woest tierende rucola tot

aalbessen, van kerrieplant tot overal opduikende bies-

look, wat een feest!’ Aldus Eric de Vogel.

Een heerlijke plek

 “Eerlijk gezegd heb ik nog maar zelden zo’n bloemen-

weelde op het dakterras gehad als nu! Ondanks alle

regen - of misschien wel dankzij - wie weet.

In ieder geval zag ik na het steeds maar weer weg-

halen van hele ladingen versnotterde bloemen deze 

steeds weer uitbundig terugkomen, alsof ze hun ver-

zorgster wilden troosten...

De rozen doen het ook extra goed dit jaar. Het Duif-

kruid en vooral bloeiende Oregano en Monarda wor-

den massaal bezocht door hommels en bijen.

Kortom: een heerlijke plek om tussen te vertoeven!’ 

Zegt mevrouw Van der Kleij uit Heemstede. Ze heeft 

een dakterras aan de Binnenweg.

Boog van klimop
“Ik woon in een fl at grenzend aan de 
Herenweg  met uitzicht vanuit mijn 
kamer  op een gedeelte van de St. 
Bavokerk (prachtig) en zicht tegen 
een muur, een uitbouw van de tand-
artspraktijk.
Aan de muur heb ik klimop laten 
groeien geleid in de vorm van een 
soort boog met pilaren. Bloemen op 
de bank  en in de tuin waar ik da-
gelijks de oude bloemetjes uithaal”, 
vertelt Loes Kenter, Scholtenlaan 
130 te Heemstede.

Laat de tuin zijn gang gaan!
“Hierbij onze mooie tuin, waarvan wij 
ieder jaar opnieuw van genieten. Ieder 
jaar is hij anders.
Laat de natuur zijn gang gaan! Dat is 
ons uitgangspunt”, zo vinden Monique 
en Martin, Dr. JR Thorbeckelaan 11, 
Heemstede.

Tuinenwedstrijd
met De Oosteinde
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Het Kaasboerinnetje in de race voor 
Nederlands Beste Kaasspecialist

Heemstede – Voor de wedstrijd ‘Nederlands 
Beste Kaasspecialist’ is het in Heemstede geves-
tigde Kaasboerinnetje een kanshebber.
Het is een prestigieuze competitie. Het Kaasboe-
rinnetje is daartoe voorgedragen door vertegen-
woordigers van de branche. Zeker het assorti-
ment boerenkaas scoort zeer goed. Het Kaas-
boerinnetje behoort tot de betere speciaalza-
ken van Nederland. De competitie gaat van start 
in september. In deze maand komen twee on-
afhankelijke consumentenjury’s anoniem pro-
ducten kopen en de winkel beoordelen. Uiter-

aard met speciale aandacht voor boerenkaas. 
Begin oktober heeft de jury de rapporten com-
pleet en worden op basis van deze beoordelin-
gen de 3 finalisten vastgesteld. Deze finalisten 
worden vervolgens bezocht door een onafhan-
kelijke finale vakjury. De einduitslag wordt be-
paald door de beoordelingen van de consumen-
tenjury en de finale vakjury. Tijdens het bran-
chefeest Kaas & Delicatessen op dinsdagavond 
13 november wordt in Amersfoort de winnaar 
bekendgemaakt.
Toitoitoi voor Het Kaasboerinnetje Heemstede!

Vrijwilligerswerk bij Sensoor:

“Ons werk is een afspiegeling 
van het leven zelf”
1. Wat is je naam en 
woonplaats? 
Noem me maar Nico. Als vrijwil-
liger bij Sensoor doe je je werk 
anoniem en noem je nooit je 
naam. Dat maakt het voor ie-
dereen die met ons wil bellen of 
chatten nog makkelijker om con-
tact te zoeken. Ik woon in Am-
sterdam, maar doe m’n vrijwilli-
gerswerk bij Sensoor Haarlem. 
Sensoor Haarlem is één van de 
vestigingen van Sensoor West-
Midden. Er zijn ook Sensoor-
vestigingen in Alkmaar, Zaan-
dam en Hilversum.

2. Ben je al lang vrijwilliger
bij Sensoor en hoe is dat zo
gekomen? 
Ik werk bijna 20 jaar bij Sensoor. 
Ik las destijds een oproep waar-
op ik heb ik gereageerd. Na een 
eerste kennismakingsgesprek 
ben ik aangenomen en kon ik 
met de training starten.
 
3. Hoeveel tijd besteed je
aan deze vrijwilligers-job
per week? 
Gemiddeld doe ik één telefoon-
dienst van 4 uur per week. Daar-
naast doe ik ook chatdiensten, 
ongeveer 2 per maand. Naast 
dat praktische werk volg ik  ook 
de  trainingen en andere bijscho-
lingsactiviteiten, waarvoor per 
jaar steeds weer een gedegen 
programma wordt opgesteld. 
Ook ben ik mentor en begeleid ik 
nieuwe collega’s tijdens hun eer-
ste maanden bij Sensoor.
Daarnaast ben ik groepsleider. 

Alle vrijwilligers zijn onderver-
deeld in groepen die regelmatig 
bij elkaar komen om onderwer-
pen te bespreken waar ze in hun 
vrijwilligerswerk tegen aan lopen 
en/of die direct te maken heb-
ben met het werk bij Sensoor.  
Een extra plezierige kant van de-
ze groepen is ook dat het de on-
derlinge band verstevigt. Je leert 
elkaar beter kunnen en ik kan uit 
eigen ervaring zeggen dat er he-
le leuke en boeiende mensen bij 
Sensoor werken!
Direct antwoord op je vraag: In 
mijn geval gaat om zo’n 15 uur 
per week. Voor een gemiddel-
de vrijwilliger bij Sensoor, zonder 
nevenfuncties, komt het op on-
geveer 20 uur per maand neer. 

4. Waarom ben je dit gaan
doen?
Destijds werkte ik in een zeer 
zakelijke, commerciële functie. 
Hoewel ik daar veel plezier en 
voldoening uit haalde, kwamen 
andere vaardigheden en behoef-
ten in dat werk niet zo tot z’n 
recht. Ik wilde meer met men-
sen werken. Om de mens zelf, 
niet om z’n bedrijfseconomische 
of andere commerciële waarden. 
Maar ook om als vrijwilliger een 
maatschappelijke bijdrage te 
kunnen leveren en mijn visie op 
ontwikkelingen in onze samen-
leving in de praktijk te brengen.
Veel daarvan komt ook direct 
en/of indirect aan de orde in 
het werk bij Sensoor. Denk maar 
eens aan al die mensen die nu 
hun baan kwijt raken of in finan-

ciële problemen raken.

5. En bevalt het?
Zeker, ik werk niet voor niets al 
bijna 20 jaar bij Sensoor. Maar 
ook uit het feit dat ik dit werk 
met veel enthousiasme de eerste 
16 jaar naast mijn fulltime be-
taalde functie deed.
En het bevalt nog steeds goed. 
Dit werk is zo veelzijdig. Elke te-
lefoon- of chatdienst is weer an-
ders omdat mensen zo verschil-
lend zijn. Of het nu gaat om per-
soonlijke, maatschappelijke, 
of psychische problemen. Dat 
maakt het boeiend!
Die uitdaging ga ik dus graag 
aan, voor mezelf maar ook voor 
en met de ander. Want om die 
ander gaat het bij Sensoor. Ook 
dat bevalt me. 

6. Vertel iets over een je 
werk. Hoe gaat dat in zijn 
werk, ga je gelijk zitten
achter de telefoon of is er 
eerst overleg met collega’s of 
de begeleider van Sensoor?
In de praktijk verschilt dat nog-
al per dienst. Voor een telefoon-
dienst maakt het verschil wan-
neer je dienst doet. Wij zijn 24 
uur per dag bereikbaar (dat is zo 
langzamerhand uniek in “zorg-
land” Nederland) en je telefoon-
dienst doe je meestal op kantoor 
en soms thuis. Dat laatste geldt 
vooral voor de nachten en de 
zon- en feestdagen.
Er vindt, dat is noodzakelijk, 
overdracht plaats. Je kunt een 
gesprek hebben gehad waar-
op de beller terugkomt, die be-
spreek je dan even met je col-
lega. In bepaalde crisissituaties 
kan dat in het belang van de bel-
ler ook nodig zijn.
Als je dienst doet op kantoor 
is de overdracht rechtstreeks. 
Daarbij heb je dan ook even per-
soonlijk aandacht voor elkaar. 
Soms nemen we daarbij een kop 
koffie of thee.
Het onderlinge sociale contact 
speelt, voor wie dat wil, een ple-
zierige rol bij Sensoor.

Als je opvolger thuis dienst doet 
gebeurt de overdracht telefo-
nisch. Chatdiensten doe je al-
tijd op kantoor. Dus dan is er ook 
vanzelf intercollegiaal, persoon-
lijk contact.
Tijdens de diensten is er niet au-
tomatisch direct contact met een 
begeleider, maar als je er be-
hoefte aan hebt kun je altijd te-
recht bij een van de stafleden..
Onze opleiding en training zijn 
erop gericht dat we het werk ge-
heel zelfstandig kunnen doen.

7. Bellen er veel mensen,
zijn er ‘pieken’?
Vorig jaar hebben we zo’n 43.000 
gesprekken gevoerd via telefoon 
en chat. Nog nooit eerder heb-
ben we in één jaar tijd zo veel ge-
sprekken gevoerd. Vooral in de 
zomermaanden juli en augustus 
is het vaak druk. In de gesprek-
ken draait het dan ook vaak om 
eenzaamheid. Mensen die even 
met Sensoor bellen omdat ze 
even een steuntje in de rug no-
dig hebben. Vanwege de vakan-
tie kunnen ze dan vaak niet te-
recht bij de mensen of instan-
ties op wie ze anders een beroep 
doen. Maar ook de maand de-
cember is voor Sensoor vaak een 
hele drukke maand. 
Het aantal gesprekken per 
dienst is heel verschillend. Meer-
dere zware gesprekken in één 
dienst kun je qua “belasting” van 
de vrijwilliger ook een piek noe-
men. Overigens heb ik over dat 
laatste nog nooit iemand horen 
klagen. Integendeel! Juist die 
gesprekken zijn voor mijn colle-
ga’s en mij de reden om dit werk 
te doen. 
 
8. Heb je er een speciale
opleiding of cursus voor 
moeten volgen?
Voordat je als vrijwilliger aan de 
slag gaat krijg je een training die 
3 maanden duurt. In die training 
worden theorie en praktijk ge-
combineerd. De eerste maan-
den zijn best intensief, maar 
heel leerzaam. Het leuke is dat ik 
door de jaren al verschillenden 
malen heb gezien dat er colle-
ga’s zijn die (weer) een betaalde 
baan hebben gevonden dank-
zij de trainingen en de ervaring 
die zij bij Sensoor hebben opge-
daan. De laatste jaren staat de 
ervaring bij en de deskundigheid 
opgedaan bij Sensoor, terecht en 
met succes, op menig CV.

9. Heb je naast deze job ook
ander werk en is dat hieraan
gerelateerd? 
Ik vertelde hiervoor al over mijn 
vroegere werk. Nu doe ik naast 
mijn werk voor Sensoor ook vrij-
willigerswerk voor FNV Belas-
tingservice, een revalidatiecen-
trum en ben ik lid van de cliën-
tenraad van een revalidatiecen-
trum/ziekenhuis.

10. Zijn er gedenkwaardige 
bellers geweest, dingen die 
je moeilijk kunt vergeten?
Af en toe is het me echt overko-
men dat ik dingen met “de an-
der” meemaakte, die ik niet zo-
maar kon vergeten. Ons werk 
is ook gewoon een afspiegeling 
van het leven zelf.
Er zijn ook bellers die gedurende 
een  bepaalde tijd heel veel lief 
en vooral leed met je delen. Met 
respect  voor de anonimiteit van 
de beller en die van onszelf, ont-
staan er dan soms toch een con-
tact dat zowel de beller als me-
zelf raakt en roert.

11. Waarom is het werk bij 
Sensoor zo mooi om te doen? 
Voor mij, omdat het mensenwerk 
is. In gesprek zijn met de ander, 
samen praten, kijken, zoeken, 
proberen, aandacht geven en 
daardoor vaak iets voor de ander 
te kunnen betekenen.
In heel veel verschillende vor-
men en/of manieren. Een duw-
tje in de goede richting, het sa-
men vinden van perspectieven, 
erkenning, steun bij pijn, ziek-
te, rouw en of verlies, het zijn 
vaak voorkomende, soms ook 
heel emotionele stukjes in een 
gesprek van mens tot mens. En 
daar draait het om!

12. Wat wil je tot slot nog 
kwijt over Sensoor?
Sensoor bestaat nu meer dan 50 
jaar en wordt tot nu toe gefinan-
cierd door de provincie Noord-
Holland. Die financiering staat 
nu zeer onder druk. Je leest dat 
bijna dagelijks.
Als de overheid blijft doen waar 
ze nu mee bezig is leidt dat tot 
een samenleving waar geen oog 
en aandacht meer is voor de 
menselijke maat en voor échte 
aandacht voor elkaar.
Iedereen die meer wil weten over 
Sensoor kan bellen met ons kan-
toor, telefoonnummer:
023 – 529 19 09.  
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Samen zingen in de Indische buurt
Heemstede - Op zaterdag 22 
september a.s. zal er in de Indi-
sche buurt een groots buurtfeest 
plaatsvinden. 
In deze wijk ligt ook Meer en 
Bosch, onderdeel van SEIN, 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland. 
De mensen die daar wonen hou-
den van zingen. En vooral van 
samen zingen. Dan worden ver-
schillen minder zichtbaar en 
voelbaar. En wat is er mooier om  
tijdens het zingen contact te ma-
ken met je buren!
Ter gelegenheid van het buurt-
feest zal er daarom een koor ge-
vormd worden van mensen uit 
Meer en Bosch en mensen uit 
de buurt. Het koor staat onder 
leiding van Joke Scholten, die 
naast haar werk voor de Stich-
ting Epilepsie Instellingen Ne-

derland o. a. ook muziekdo-
cent is aan de Voorwegschool in 
Heemstede. 
Het koor zal gedurende vier zon-
dagavonden oefenen in Irene op 

het terrein van Meer en Bosch. 
Om daarna een uitvoering te ge-
ven tijdens het buurtfeest op za-
terdag 22 september a.s. 
Het repertoire zal bestaan uit 
liedjes uit popmuziek en musi-
cals, maar Indische liedjes zullen 
zeker ook niet ontbreken! 
Heb je zin om mee te doen? Wil 
je meer informatie? Neem dan 
contact op met Hetty van Galen, 
tel. 023-5588393 of via de email: 
hvgalen@sein.nl 

De data waarop geoefend wordt 
zijn: 

• Zondag 26 augustus:   19.30 –  20.30 uur   Irene, Meer en Bosch
• Zondag 2 september:  19.30 –  20.30 uur   Irene, Meer en Bosch
• Zondag 9 september:  19.30 –  20.30 uur   Irene, Meer en Bosch 
• Zondag 16 september: 19.30 –  20.30 uur   Irene, Meer en Bosch

Samen eten 
Heemstede - Speciaal voor 
de maand augustus heeft 
de kok van Welzijn Ouderen 
Heemstede een heerlijk me-
nu bedacht. Dinsdag 28 au-
gustus wordt dat als volgt: 
Heldere kippensoep, maca-
roni Bolognese met gerasp-
te kaas, Italiaanse salade, 
appelcompote en als toetje 
vruchten met slagroom.
Tijdens de maaltijd krijgt u 
2 drankjes en het geheel 
wordt afgesloten met een 
kopje koffie of thee en dat 
allemaal voor slechts 10,00 
euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u wel-
kom geheten door de gast-
vrouwen van Welzijn Oude-
ren Heemstede.
De maaltijdbonnen zijn te 
koop bij de receptie van 
Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Key-
laan 24, telefoon 023-528 85 
10.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. J. de Vreugd 
uit Amersfoort zondag 26 augus-
tus om 10.00 uur de voorganger. 

Petrakerk
Heemstede – Aanstaande zon-
dag 26 augustus wordt in de 
(NGK) aan de Limburglaan 3, 
Heemstede om 10.00 uur een 
dienst gehouden.
Hierin gaat ds. H. van Winkelhoff 
uit Den Haag voor. Er is kinder-
opvang voor de kleinsten.

Dienst in 
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, leidt zondag 26 
augustus ds. J. E. Th. Nak-Visser    
viering om 10.00 uur. Er is crêche 
voor de kleintjes.

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 26 au-
gustus is mw. ds. Otto Sondorp 
uit Haarlem de voorganger in de 
dienst in de Oude Kerk op het 
Wilhelminaplein, die begint om 
10 uur.

26 augustus open dag

De Heemsteedse Kunstflat,
het atelier waar je echt iets leert
Heemstede - Beeldend kunste-
naar An Luthart start weer met 
de cursus tekenen en schilderen 
in het nieuwe seizoen. Haar ate-
lier is weer startklaar en er kan 
weer fijn les gegeven worden.
Iedereen die er over denkt om 
lekker te gaan tekenen en of 
schilderen en echt iets wil le-

ren is hier aan het juiste adres. 
An geeft al 20 jaar les en u leert 
op de professionele manier de 
kneepjes van het vak.

Het maakt niet uit of u net op-
start of al een tijdje bezig bent, 
iedereen krijgt persoonlijke aan-
dacht, vooral omdat er in klei-

ne groepen gewerkt wordt. U 
start altijd op met de nodige 
basiskennis, dit is vooral leren 
tekenen, is leren anders te zien. 
U leert perspectief,  compositie 
en stofuitdrukking tekenen, met 
potlood, houtskool pastelkrijt en 
inkt.     
En met wat praktische hulpmid-
delen kan iedereen leren teke-
nen.
Verder kunt u alle materialen uit-
proberen, aquarellen, met acryl 
en olieverf schilderen. Maar ook 
gemengde techniek en abstract 
behoren tot de mogelijkheden.
Via foto’s en/of opdrachten leert 
u de vele mogelijkheden van het 
tekenen en  schilderen. Ook ma-
teriaalkennis en kunstgeschie-
denis horen bij de lessen.
De meeste cursisten komen elk 
jaar terug, dus zijn er nog een 
beperkt aantal plaatsen vrij.
Open dag
Op zondag 26 augustus is er 
open dag, dan kunt u  kennis-
maken met de kunstenaar
en het werk van de cursisten be-
kijken.
De cursussen starten in de week 
van 3 september op maandag, 
dinsdag en woensdagochtend.
Van 9.30 tot 12 uur en maandag, 
dinsdag en woensdagavond van 
19.30 tot 22 uur. Alle lessen zijn 
op een ander dagdeel in te ha-
len, als u een keer niet kunt.
De Kunstflat vindt u aan de Jan 
Wiegmanlaan 14, Heemstede. 
Inlichtingen: tel. 023-5280655.
Website: www.anluthart.nl.

Gebouw Hartekamp Herenweg 
open tijdens Monumentendag

Heemstede - In het kader 
van de Open Monumenten-
dag stelt  de Hartekamp Groep 
op 8 september het hoofdge-
bouw van landgoed de Har-
tekamp open. Tussen 9.30 en 
13.00 uur kunnen bezoekers 
een kijkje komen nemen in het 
gebouw aan de Herenweg 5 te 
Heemstede. De heer van Un-
nik van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
zal drie rondleidingen van ruim 
een half uur verzorgen. Deze 
beginnen om 10.00, 11.00 en 
12.00 uur.  
De geschiedenis van het ge-
bouw en het landgoed gaan 
terug tot in de 17e eeuw. De 
Hartekamp werd wereldwijd 
bekend door de periode dat 
de Zweedse botanicus Lin-
naeus er als arts en onder-
zoeker werkte, dat uitmondde 
in het schrijven van de ‘Hortus 
Cliffortianus’.   
Het gebouw is na een grondi-
ge restauratie van de buiten-
kant weer opengesteld. De 

Hartekamp Groep neemt het 
gebouw in gebruik voor verga-
deringen. 

De Hartekamp Groep
Een goed leven, dat willen we 
allemaal. Ook mensen met een 
verstandelijke of meervoudi-
ge beperking. De Hartekamp 
Groep biedt hen sinds 1953 
zorg, ondersteuning en ruimte 
voor ontwikkeling in een vei-
lige, prettige omgeving, mid-
den in de samenleving. On-
ze cliënten kiezen zelf hoe ze 
hun leven willen inrichten. De 
Hartekamp Groep sluit daarbij 
aan met diverse woonvormen, 
dagbesteding, begeleiding bij 
werk en ambulante begelei-
ding. Wij werken op meer dan 
60 locaties in de regio Mid-
den- en Zuid-Kennemerland 
en omstreken. Onze 1.600 me-
dewerkers en 600 vrijwilligers 
zetten zich iedere dag vol be-
trokkenheid in voor ongeveer 
1.800 kinderen, jongeren, vol-
wassenen en ouderen.
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Konijnen, sierduiven, cavia’s en hoenders
Jongdierenshow bij Tuincentrum De Oosteinde
Bennebroek - Zaterdag 25 au-
gustus kun je kleine dieren be-
wonderen bij Tuincentrum De 
Oosteinde op de grens van 
Bennebroek en Hillegom.
Daar presenteren vier regiona-
le pluimvee- en konijnenfok-
kersverenigingen hun jaarlijkse 
jongdierenshow. Het is dit jaar 
voor de 13e maal dat deze een-
dagsshow gehouden wordt bij 
het tuincentrum. De leden van 
de verenigingen uit Heemste-
de, Noordwijk,  Nieuw-Vennep, 
Haarlem en Lisse zullen ruim 
200 konijnen, (dwerg)hoenders 
sierduiven en cavia’s presente-
ren. Deze dieren zullen verte-
genwoordigd zijn in een groot 
aantal rassen en kleuren.

Prijzen voor de fraaiste
dieren
Tijdens de keuring van de dit 
jaar gefokte dieren mogen zo-
wel de fokkers als het publiek 
bij de keuring aanwezig zijn, en 
zij mogen natuurlijk vragen stel-

len aan de deskundige keur-
meesters. De jongdierenshow 
is de eerste tentoonstelling na 
het fokseizoen, waar de fokker 
kan zien of de door hem of haar 
gefokte jonge dieren voldoen 
aan de raskenmerken. Voor de 
fraaiste dieren zijn er prijzen 
beschikbaar gesteld door Tuin-
centrum De Oosteinde. 

Knuffelen met konijnen
De keuring begint om ongeveer 
9.30 uur, waarna de dieren tot 
16.00 uur te bewonderen blij-
ven. Iedereen is van harte wel-
kom om de dieren te bekijken 
en om wellicht een idee te krij-
gen van de vele verschillen-
de rassen en kleuren alvorens 
men zelf eventueel tot aanschaf 
overgaat. Leden van de vier ver-
enigingen kunnen informa-
tie geven over de verschillende 
dieren en het houden ervan. Te-
vens is er een grote knuffelhoek 
waar kinderen de konijnen kun-
nen knuffelen.

Tuincentrum De Oosteinde vind 
je aan de Zandlaan 22 te Hille-
gom. Zie ook : www.deoostein-
de.nl 

Excursie op historisch landgoed
Heemstede - Op zaterdag 1 
september kunt u van 14.00 – 
16.00 uur met Marcel de Groot 
de buitenplaats De Harte-
kamp bij Heemstede bekijken. 
De rondleiding vindt plaats om-
dat 2012 het jaar van de buiten-
plaatsen is.

In de Gouden Eeuw kwamen rij-
ke kooplieden naar Zuid-Ken-
nemerland om er mooie buiten-
plaatsen aan te leggen. In de zo-
mer ontvluchtten ze de drukke, 
stinkende stad om hier van de 
rust te genieten. De Hartekamp 
is er een prachtig voorbeeld van. 
Het is vooral bekend door drie 
generaties van de bankiersfa-
milie Clifford die er de scepter 
zwaaiden. Het werd wereldbe-
roemd toen de botanicus Lin-
naeus er werkte.
Bekende ontwerpers als Zocher 
en Springer droegen bij aan deze 
buitenplaats. Tijdens de excursie 
bekijkt u het hoofdgebouw en 
het historische park. Dat is te-
genwoordig in beheer bij Land-

Bedankbrief Zahra Al Obaidy
Heemstede – De sponsorac-
tie die een tijdje geleden werd 
opgezet om hoge legeskosten 
te bekostigen voor het (voor-
malige Heemsteedse) ge-
zin Al Obaidy, dat met uitzet-
ting wordt bedreigd, is succes-
vol geweest. Advocatenkan-
toor Oude Gracht in Alkmaar, 
dat met de zaak bezig is, laat 
weten dat inmiddels ruim 4.000 
euro binnengekomen is. De 

legeskosten bedragen 2800 
euro maar het voorstel is om 
het restant van het bedrag 
aan te wenden voor eventuele 
toekomstige kosten waar het 
gezin mee te maken krijgt. 
Zahra, de moeder van het ge-
zin Al Obaidy heeft een be-
dankbrief opgesteld. Mede ge-
richt aan Heemsteedse lezers 
die hebben geschonken aan de 
sponsoractie.

Lieve, lieve mensen, 
Amer en ik en onze kinderen Ibrahim, Mohammed en Hisham, 
willen iedereen bedanken die ons hebben geholpen. Vrienden en 
buren die ik ken en al die mensen die ik niet ken. Heel hartelijk 
bedankt. Al die mensen, jong en oud, die ons in deze moeilijke 
tijd steunen. Ik weet niet hoe ik jullie allemaal moet bedanken.
Dit komt diep uit mijn hart. Ik heb door de mensen die ons heb-
ben geholpen weer veiligheid kunnen voelen. Ik voel jullie warm-
te om me heen en ben o zo dankbaar!
Dank jullie wel voor de steun. Ik weet niet wat ik moet doen om 
iedereen te bedanken. Ik zou zo graag wat voor jullie terug doen!
Ik bid voor iedereen die ons heeft geholpen.

Vruchten en zaden excursie Leyduin
Heemstede - De dagen worden 
korter en het bos maakt zich op 
voor de herfst. Ook in Leyduin 
heeft de zomer weer veel vruch-
ten opgeleverd. Welke vruchten 
dit zijn en wat maakt hun zo bij-
zonder kunt u zelf ervaren tij-
dens een avondexcursie die het 
IVN Zuid-Kennemerland en de 
gemeente Heemstede organise-
ren op donderdag 6 september. 
Deze excursie begint om 19.00 
uur en duurt 1,5 uur. Start: par-
keerplaats Manpadlaan, Heem-

stede. Deelname is gratis en 
aanmelden niet nodig.
Bomen en struiken vormen 
vruchten en zaden voor het nieu-
we voorjaar. Voor vogels en eek-
hoorns een welkome dis voor de 
winter als het voedsel schaars 
is. Hazelaar, meidoorn en slee-
doorn dragen vruchten, rozebot-
tels en bramen zijn volop aan-
wezig. De eikels van de zomer-
eik en de beukennoten zijn en 
de maak. Late bloeiers zoals de 
wilde teunisbloem, klaver, balse-

Heemsteedse deelname 
aan kunstbeurs Aalsmeer
Heemstede – In Aalsmeer, aan 
de Westeinderplassen, vindt vrij-
dag 31 augustus tot en met zon-
dag 2 september een kunsteve-
nement plaats waar diverse ex-
posanten aan deelnemen. Het 
gaat om ‘Kunstbeleving aan de 
Westeinderplassen’. De eerste 
beurs werd door bezoekers en 
kunstenaars erg gewaardeerd 
en was zeer succesvol. De beurs 
is nu nog groter dan vorig jaar, 
met vele nieuwe kunstenaars en 
galeries en meer activiteiten voor 
liefhebbers van kunst en cultuur. 
Ook drie kunstenaars uit Heem-
stede exposeren er, het gaat om 
Guusje Hamelinck, Marian Meu-
wese en Albert Röllich.
De Kunstbeurs aan de West-
einderplassen brengt voor een 
breed publiek hedendaagse 
beeldende kunst in al haar ver-
schijningsvormen. Er worden 
schilderijen, bronzen en kera-
mische beelden, maar ook glas-
kunst, foto’s en sieraden geëx-
poseerd. De deelnemende ga-
leries en kunstenaars zijn met 
zorg geselecteerd en staan ga-
rant voor een hoge kwaliteit. Veel 
kunstenaars zijn zelf aanwezig. 
Men koopt direct van de ma-
kers, die daarbij toelichting kun-
nen geven op hun werk, technie-
ken en inspiratiebronnen. Een 
aanrader voor iedereen die van 
schoonheid en van betaalba-
re, met vakmanschap gemaakte 
kunst houdt.
Er zijn tijdens het evenement di-

verse activiteiten als een kunst-
veiling, portretactie en verloting 
van een kunstcheque ter waar-
de van 1.000 euro. In de avond 
op zaterdag 1 september wordt 
‘Vuur en licht op het water’ ge-
houden, een spectaculair vuur-
werkevenement. Voorafgaand 
vindt de verlichte botenshow 
plaats. Om 22.15 uur gaan de 
verlicht boten voor anker bij de 
watertoren en om 23.00 uur be-
gint het vuurwerk.  
Beurslocatie: Kudelstaartseweg 
1 in Aalsmeer (tegenover de wa-
tertoren). Openingtijden: vrijdag 
31 augustus en zaterdag 1 sep-
tember van 11.00 uur tot 22.00 
uur en zondag 2 september van 
11.00 uur tot 18.00 uur. Dag-
kaart: 10,- euro en 65+kaarthou-
ders en CJP: 5,-. Kinderen tot 14 
jaar: gratis toegang (mits onder 
begeleiding). De parkeerplaats 
op de beurslocatie is uitsluitend 
bestemd voor minder validen en 
bezoekers die op de fiets komen. 
Er zijn in de omgeving diverse 
openbare parkeerterreinen, on-
der meer bij zwembad ‘De Wa-
terlelie’. Vanuit hier gratis pen-
delbusjes.Een overzicht van de 
deelnemende galeries en kun-
stenaars plus overige informatie 
staat op www.kunstbeursaande-
westeinderplassen.nl.

mien, leverkruid tonen hun fraai-
ste kleuren. Dit alles in een oud 
landgoed waar je met een beet-
je geluk een uil of buizerd kunt 
spotten. Wie wil zien hoe mooi 

Leyduin is op een prachtige na-
zomeravond moet zeker komen!
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Dienst in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoe-
ve leidt ds Hetty van Galen zon-
dag 26 augustus de viering om 
15.00 uur. U vindt De Rank aan 
de Spieringweg 101 in Cruquius.

schap Noord-Holland.
Verzamelen op het adres Heren-
weg 5, Heemstede, op de stoep 
bij de vooringang van het hoofd-
gebouw. Op het terrein is bij de 
aula gelegenheid  tot parkeren. 
Zie bebording ter plaatse.
Aan deze excursie zijn geen kos-

ten verbonden. Reserveren kan 
uitsluitend door te bellen met 
088-0064455 (tijdens kantoor-
uren).

Foto: Beroemde ontwerpers 
werkten mee om van het park 
iets moois te maken.

Fotograaf Johan Stuart.
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Fototentoonstelling over Open-
luchtzwembad De Houtvaart
Regio - Van 3 september tot 
en met 11 oktober vindt tijdens 
openingsuren in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem de fototentoonstel-
ling over openluchtzwembad De 
Houtvaart plaats. Op de tentoon-
stelling zijn de foto’s te zien die 
Annemarijne Bax gemaakt heeft 
voor het boek Leve de Hout-
vaart dat begin september uit-
komt. De tentoonstelling is gratis 
toegankelijk. Als levend monu-
ment blijkt het openluchtzwem-
bad De Houtvaart een dankbare 
inspiratiebron, door de combina-
tie van mensen, water en de bij-

zondere bouwstijl. Het boek Le-
ve de Houtvaart is een eerbe-
toon aan dit bijzondere Haarlem-
se openluchtbad. Alles komt aan 
bod; de opening, de roerige ge-
schiedenis, de reddingsacties en 
de bijzondere architectuur. De 
tentoonstelling en het boek zijn 
een initiatief van de Vereniging 
Vrienden van De Houtvaart.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl en 
op www.houtvaart.nl.
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. De ten-
toonstelling is gratis toeganke-
lijk.

KNH op de 
Gedempte 

Herensingel 4
Regio - Na een korte perio-
de zonder vaste expositieruimte, 
opent Kunstenaars Noord-Hol-
land op de Gedempte Herensin-
gel 4 te Haarlem een nieuwe ga-
lerie, op steenworp afstand van 
het vorige onderkomen. Van di-
verse kunstenaars wordt werk 
geëxposeerd vanaf 1 september 
tot en met 13 oktober.

Openingstijden: vrijdag: 13.00 
tot 17.00 uur, zaterdag: 10.00 tot 
17.00 uur en zondag: 1e zondag 
van de maand Spaarnekunstrou-
te 13.00-17.00 uur. Onder meer 
treft u werk aan van de Heem-
steedse kunstenaar Hans Elsas.
Meer info op: www.galerieknh.nl.

Franse auberge met Nederlandse eigenaar 
Beleef de ‘Indian Summer’ in de Corrèze
Regio – De periode ná de zo-
mer aan het begin van de herfst 
wordt wel ‘Indian Summer’ ge-
noemd. De maanden septem-
ber en oktober zijn in het zui-
den van Europa vaak nog aan-
genaam warm en de zon geeft 
het landschap een rode gloed. 
Voor mensen die wel van Frank-
rijk houden maar niet van tem-
peraturen ver boven de 30 gra-
den is het begin van de herfst 
een uitkomst. Een heerlijke lo-
catie om van een ‘Indian Sum-
mer’ te genieten ligt in de Fran-
se Corrèze. Deze streek ligt 1.000 
km ten zuiden van Utrecht, tegen 
Centraal Massif aan en onder de 
‘Limousin’. Het massatoerisme 
heeft nooit vat kunnen krijgen op 
de Corrèze en dat is maar goed 
ook. Wie van rust houdt, veel 
bos, authentieke plaatsjes in een 
heuvelachtig landschap en een 
heerlijke Bourgondische keu-
ken zit hier goed. In de Corrèze 
komen de wandelaar, de fietser 
maar zeker ook de cultuurlief-
hebber aan hun trekken. Smalle 
weggetjes voeren u via heuvels 
en dalen door de omgeving waar 
de naast de Dordogne de rivier 
de Maronne stroomt. Op diver-
se plekken is het water letterlijk 
ingedamd door imposante stuw-
meren. Middeleeuwse kerken in 
typisch Franse plattelandsdorp-
jes, op een terrasje neerstrijken 
of een Brocante bezoeken, cul-
tuur opsnuiven in een van de 
steden of per kano de Dordogne 
op... Je kunt hier alle kanten uit. 
Het kan niet anders of een va-
kantie doorbrengen in dit gebied 
voldoet aan alle verwachtingen.

Auberge met rapportcijfer 9.3
Nu nog een locatie om te over-
nachten. Dat kan bij een cham-
bres d’Hôtes. Ook wel te verge-
lijken als Bed & Breakfast maar 
met hotel- en dinerfaciliteiten 
kun je meer luxe verwachten en 
vaak voor een bescheiden prijs. 
Auberge des Ruines de Merle in 
de Corrèze is een prima cham-
bres d’Hôtes. Het wordt gerund 
door de Nederlandse Jan Kinkel 
en ligt in het schilderachtige St. 
Cirgues la Loutre. 
Er zijn vijf kamers in de auber-
ge waar je nog de Franse sfeer 
van de jaren vijftig proeft. Over 
proeven gesproken... Met een 
passie voor lekker koken zet Jan 
zijn gasten graag gerechten voor 
om van te watertanden. Natuur-
lijk met pure lokale ingrediënten 
en een flesje Franse wijn op tafel.
Wie Jan ontmoet zal zich zijn 
kookkunsten zeker herinneren 
maar ook zijn gastvrijheid. Op de 
website www.zoover.nl (waar va-
kantieverblijven worden beoor-
deeld) krijgt de auberge hoge 
cijfers. De hoge waardering (9.3) 
heeft er voor gezorgd dat verte-
genwoordigers van Zoover zelfs 
langskwamen met een heuse 
oorkonde. Naast de verwennerij 
die je in de auberge te wachten 
staat is de ligging ook nog eens 
perfect als uitvalbasis naar diver-

se leuke highlights als de Ruines 
des Merles, het plaatsje Argen-
tat aan de Dordogne en dag-
tochtjes naar bijvoorbeeld Puy 
de Mary (1850 meter hoog). Te 
voet kunt u vanuit de auberge 
naar hartelust wandelen en fiet-
sen. Als je van fietsen houdt zit 
je bij Jan helemaal goed. In de 
auberge (natuurlijk wel voorzien 
van alle gemakken van deze tijd 
met wifi, grootbeeld TV en mo-
dern sanitair) komt naar voren 
dat wielrennen een passie is van 
de eigenaar. Foto’s van oud-tour-
winnaars als Louis Bobet en Jan 
Jansen sieren de bar. Jan fietst 
zelf ook en heeft bovendien een 
fietsreparatieplaats bij de auber-
ge. Ook zijn mountainbikes te 
huur bij hem. Overbodig te mel-
den dat hij fietsliefhebbers veel 
routes kan adviseren; hij heeft 
de meeste ervan zelf ontdekt op 
zijn racefiets. Ook liggen er wan-
delkaarten en wie gewoon lek-
ker op het hotelterras tegenover 
het Middeleeuws kerkje wil blij-
ven zitten kan een keuze maken 
uit de bibliotheek van Jan met tal 
van goede boeken.

Aanbieding 
De Auberge des Ruines de Mer-
le is met de auto vrij gemakke-
lijk te bereiken. Eenmaal op het 
terras bij 
Jan met een koel welkomst-
drankje in de hand ben je de af-
gelegde afstand al weer bijna 
vergeten.
Wie de, bij toeristen nog veel-

al onbekende Corrèze graag wil 
ontdekken en in een authentie-
ke auberge wil verblijven kan 
dat in de nazomer heel voor-
delig doen. Vanaf half septem-
ber tot eind oktober ben je voor 
een verblijf van vier nachten (in-
clusief viermaal ontbijt en diner) 
slechts 395 euro kwijt voor twee 
personen. 
In Auberge des Ruines de Mer-
le kom je helemaal bij en keer je 
graag weer terug.
Informatie en boeken via:
www.aubergedemerle.com

Sing-in 
Heemstede

Heemstede - Het koor (ruim 
20 jaar oud) kan weer aanvul-
ling gebruiken voor het nieuwe 
seizoen 2012 op dinsdag 4 sep-
tember. Het begint om 10.00 uur 
tot 11.40 uur met tussendoor een 
koffiepauze .Er wordt gezongen 
in een zaal van de Stichting Wel-
zijn Ouderen in de Lieven de 
Keylaan 24. Er zijn nu 26 leden.
De muzikale leiding is in han-
den van de Heemsteedse en-
tertainmentpianist Loek van der 
Meer, die met een geheel eigen 
style zijn uiterste best doet de 
zangers  en zangeressen te in-
spireren. Het repertoire is groot, 
over de 200 liederen in het Ne-
derlands-Amerikaans/Engels 
en Duits. Leuk zijn ook beken-
de voksliederen o.a. uit Thürin-
gen – Ierland en Groot-Brittan-
nie en er zijn heel wat nieuwe 
bijgekomen. Iedereen heeft een 
eigen map. Komt u gewoon eens 
kijken en proef de sfeer. Wij heb-
ben voor de mannen een spik-
splinternieuwe rode loper aan-
geschaft, wie weet wat dat ople-
vert. Nadere informatie kan men 
verkrijgen bij Dick van Leeu-
wen en Loek van der Meer: tel. 
023/5284495 of 5442260.

Opbrengst fancyfair

Bosbeek schenkt aan kleinschalig 
naaiatelier in Sumatra

Heemstede - Voor aanvang van 
het maandelijkse ‘Happy Hour’ 
overhandigen Karel Zwetsloot, 
voorzitter van de cliëntenraad 
van Bosbeek en Damiet Dui-
vestein, manager zorg en dienst-
verlening, op donderdag 30 au-
gustus om 15.00 uur een cheque 
van € 2100, - aan Jeanette Alders.

Verpleeghuis en woonzorg-
centrum Bosbeek organiseert 
elk jaar in april een grote fancy 
fair. De opbrengst is traditiege-
trouw bestemd voor bewoners 
van Bosbeek én een extern goed 
doel. De keuze voor het externe 

goede doel viel dit jaar op een 
kleinschalig project in Sumatra 
ingediend door Jeanette Alders, 
verzorgende van Bosbeek.  

Het betreft een naaiatelier waar 
arme, gehandicapte mensen 
worden opgeleid tot naaister of  
kleermaker. Sinds de oprichting 
in 2005 is Jeanette nauw betrok-
ken bij Normelia, de oprichtster. 
Met een lock- of borduurmachi-
ne kan het atelier een volgende 
stap maken.  

Door een gedeelte van de fancy 
fair opbrengst te schenken aan 

minderbedeelden elders in de 
wereld, onderscheidt Bosbeek 
zich van andere woonzorgcentra 
in de regio. 
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Cursus Omgaan met geld bij MEE
Regio - MEE Noordwest-Hol-
land organiseert in haar regio-
kantoor in Haarlem de cursus 
Omgaan met geld. Deze cursus 
is bestemd voor moeilijk leren-
de volwassenen die zelfstandig 
wonen of dat binnenkort gaan 
doen. Er zijn negen bijeenkom-
sten, te beginnen op 18 septem-
ber om 19.30 uur.

Cursusinhoud
Als u zelfstandig woont of gaat 
wonen krijgt u met veel geldza-
ken te maken. Alle vaste lasten 
moeten worden betaald, maar 
daarnaast moet u ook geld over-
houden om bijvoorbeeld eten en 
kleren te kopen en leuke dingen 
te doen. Hoe u dit allemaal kunt 
regelen, leert u in deze cursus. 
Tijdens de cursus Omgaan met 
geld worden stapsgewijs alle 
zaken doorgenomen die te ma-
ken hebben met financiën en die 

belangrijk zijn als u zelfstandig 
woont of zelfstandig gaat wonen. 
De cursus bestaat uit acht bij-
eenkomsten van ongeveer twee 
uur waarin verschillende zaken 
aan de orde komen, zoals: post 
en rekeningen, vaste lasten en 
budgetteren, kas en kasboek, te-
gemoetkomingen, kwijtscheldin-
gen en verzekeringen en bank-
zaken. 

Informatie en aanmelding
Meer informatie kunt u vinden 
op www.meenwh.nl/cursusa-
genda. U vindt daar ook een 
aanmeldformulier.

U kunt zich ook aanmelden bij 
het Servicebureau, tel. 088-6 522 
522, e-mail vraag@mailmee.nl. 
De kosten bedragen 10,- euro 
voor de gehele cursus.
Adres: MEE Noordwest-Holland, 
Richard Holkade 2, Haarlem.

Zandvoorts Mannenkoor 
viert 30-jarig bestaan
Regio - Op 26 augustus viert 
het Zandvoort Mannenkoor haar 
30-jarig bestaan.
Ter gelegenheid daarvan willen 
deze enthousiaste zangvrienden 
laten horen wat zij aan muzika-
le bassen, tenoren en baritons ‘in 
huis’ hebben.

Deze groep mannen, die tot 2011 
hun domicilie hadden in het Ge-
meenschapshuis, zijn sinds die 
tijd verhuisd naar ‘de overkant’, 
naar de Blauwe Tram in het Louis 
Davids Carré in Zandvoort om 
met elkaar te zingen. Zij berei-
den zich daar niet alleen voor om 
met elkaar een concert te geven 
dat klinkt als een klok. Een goe-
de vriendschapsband opbouwen 
is voor hen net zo belangrijk. Het 
koor is dan ook in al die jaren 
uitgegroeid tot een hechte vrien-
dengroep. 

Deze broeders in de zangkunst 
hebben heel wat in hun mars. 
Lokaal, regionaal, landelijk en 
zelfs internationaal schotelen 
zij hun luisteraars een repertoi-
re voor van klassiek tot opera en 
musical, van Russisch tot Latijn 
en Catalaans, van pop tot smart-
lap en folklore.
Van Mozart tot Grieg en Beetho-
ven, van Verdi tot Byron en Mc-
Cartney. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of deze mannen zin-
gen het. Dat zij daar hard voor 
moeten werken hoeft niet ver-
meld. Onder de bezielende lei-
ding van de huidige dirigent, 
Wim de Vries, heeft het koor zich 
in deze dertig jaar ontwikkelt tot 
het huidige niveau.

Dat hen in die dertig jaar velen 
zijn ontvallen mag niet onver-
meld blijven. Gelukkig werden 

de vrijgekomen plaatsen weer 
opgevuld met ‘vers bloed’. Jonge 
aanwas met hemelse stemmen 
blijft immers altijd welkom, ook 
vandaag de dag nog. Tijdens de 
repetities wordt niet alleen aan 
het stemgeluid gewerkt. Na af-
loop kunnen de strottenhoofden 
aan de bar van de Blauwe Tram 
‘olie verversen en doorsmeren’. 
Dat dit tot in de kleine uurtjes 
kan doorgaan zult u begrijpen. 

Tot u besluit om u aan te sluiten 
tot dit unieke koor kunt u ook 
eerst gaan luisteren naar het ju-
bileumconcert op zondag 26 au-
gustus 2012. Dat om 14.30 uur 
wordt geven in de RK St. Aga-
thakerk aan de Grote Krocht 
te Zandvoort. De kerk gaat om 
14.00 uur open en de toegang 
bedraagt 10,00 euro. Komt al-
len want het ‘Lied van de (Zand-
voortse) zee’ hoor je natuurlijk 
alleen maar bij het Zandvoorts 
Mannenkoor.

Voor meer informatie:
www.zandvoortsmannenkoor.nl.

Voor een ieder met MS, 
een collectant in de bres
Heemstede - Eén op de dui-
zend mensen in Nederland krijgt 
de diagnose Multiple Sclerose, 
een niet te genezen ziekte van 
het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld 
bij mensen tussen de 20 en 40 
jaar, in een tijd dat je op het punt 
een studie te volgen of aan ge-
zinsuitbreiding denkt. Opeens is 
de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en 
wat niet meer? Niemand weet 
hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 
2005 gestart met het organise-
ren van een landelijke collecte-
week. Er zijn nu ca. 10.000 col-
lectanten, nog lang niet overal 
wordt gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-
patiënt, een collectant op straat 

te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple 
Sclerose verdienen net zoveel 
collectanten. 
Het Nationaal MS Fonds zet zich 
in voor mensen met MS door het 
geven van duidelijke voorlichting 
en het financieren van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen 
doen dankzij giften. De huis aan 
huis collecte in november is de 
belangrijkste inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 t/m 24 
november.
Meld je aan bij het Nationaal MS 
Fonds, www.nationaalmsfonds.nl 
of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn wel-
kom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multi-
ple Sclerose: hartelijk dank!

Kennemer Gasthuis publiceert 
boekje vol troostende verhalen
Regio - Het Kennemer Gast-
huis heeft een boekje uitgege-
ven waarin de columns zijn ge-
bundeld van Carla van Erp. Het 
is een boekje vol indrukwekken-
de en ook troostrijke verhalen 
over haar ervaringen als gees-
telijk verzorger. Van Erp was ja-
renlang werkzaam als geestelijk 
verzorger in het ziekenhuis. Ze 
schreef voor het personeelsblad 
ruim 200 columns, gebaseerd op 
de ervaringen die zij met patiën-
ten had. Bij haar pensioen is een 
aantal van deze columns gebun-
deld in het boekje ‘De vrouw met 
de huilende benen’.
Van Erp: “Een opname in het zie-
kenhuis maakt vaak van alles 
los. Je kunt te maken krijgen met 
gevoelens van angst, verdriet, 
boosheid of eenzaamheid, zor-
gen over de toekomst of vragen 
over de zin of de richting van het 

leven. Praten heelt, is mijn erva-
ring. Het brengt weer ruimte in je 
hoofd voor oplossingen en ande-
re gedachten. Dus ik gaf de pa-
tiënten in het ziekenhuis de vrij-
heid om hun verhaal te vertel-
len.’’
De verhalen hielden van Erp 
ook buiten het werk bezig en 
ze besloot over haar ervaringen 
te schrijven. Het werden korte, 
maar vaak heel indringende ver-
halen over leven en dood, angst 
en hoop, verlies en kracht. Ver-
halen waar ook andere mensen 
troost uit kunnen putten.
‘De vrouw met de huilende be-
nen’ is te koop in de centrale 
hal bij de KG Lounge op locatie 
zuid van het Kennemer Gasthuis. 
Daarnaast overweegt het zie-
kenhuis een extra druk van het 
boekje. Meer informatie vindt u 
op www.kg.nl.

Regio – 140 deelnemers passe-
ren Zandvoort tijdens de 48-uurs 
wielertocht van Cycle for Hope. 
Dit non-stop ‘Rondje Nederland’ 
is een avontuurlijke estafette 
langs de landsgrenzen waarbij 
de fietsers geld inzamelen voor 
hulpverleningsprojecten. Rond-
je Nederland vindt plaats van 30 
augustus tot 1 september. 

Zandvoort
Deelnemers aan Cycle for Hope 
Rondje Nederland rijden in wie-
lerteams een estafette van 1200 
kilometer in 48 uur langs gren-
zen en hotspots van Nederland. 
Het Binnenhof, de Erasmusbrug 
en de Afsluitdijk: deelnemers 

passeren unieke plaatsen op tij-
den dat ze normaal niet op de 
fiets zitten. Iedere fietser neemt 
minimaal 4x 100 kilometer voor 
zijn rekening. De teams geven 
het stokje door op daarvoor in-
gerichte wisselpunten. Cam-
ping de Branding in Zandvoort 
biedt de renners belangeloos sa-
nitair en verblijf aan. Op 31 au-
gustus van 08.00 tot 14.00 kunt u 
de fietsers daar ontmoeten, aan-
moedigen en uitzwaaien.
Marathonschaatser René Rui-
tenberg (die zelf Rondje Neder-
land meefietst) en voormalig be-
roepswielrenner Johan van der 
Velde ondersteunen dit project 
van harte. 

Johan: “Cycle for Hope vereist 
doorzettingsvermogen en trai-
ning, maar je doet dit niet voor 
niets: je fietst voor mensen in de 
knel.”

Het doel
Cycle for Hope maakt geloof, 
hoop en liefde zichtbaar in men-
senlevens en ondersteunt drie 
projecten: Stichting De Omme-
keer, een opvang voor verslaaf-
den, Vrouwenopvang Ruchama, 
een plek waar kwetsbare vrou-
wen samen met hun kinderen 
terecht kunnen en het René Kids 
Centre in Namibië. Hier ontvan-
gen 1.000 kinderen dagopvang, 
voedsel en onderwijs. 

Rondje Nederland passeert Zandvoort 
Cycle for Hope, langste non-stop wielertocht 
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Schilderachtig
Z’n kwasten pleegt schilder Verhaaren
Met de steel in de grond te bewaren

Hij maakt ze niet schoon
Maar stelt ze ten toon

Op zijn kleurkwastenveld in Zuidlaren.

De aardbei
Een aardbei heeft erg overstuur
De klok geluid welhaast drie uur
Waarna hij met bedroefde stem

Begon aan Verdi’s Requiem
“’k Ben aangesteld” sprak hij bezwaard

Als TOPPER van een slagroomtaart.”
Jack Voermans, uit de bundel ‘Rijmsels IX’

MHC Bennebroek klaar 
voor de toekomst
Bennebroek - In de afgelopen 
periode heeft het sportcomplex 
van de MHC Bennebroek een 
ware metamorfose ondergaan. 
Niet alleen is het oude (gras)veld 
3 omgezet naar een prachtig 
groen semi-waterveld. Ook het 
hoofdveld  heeft een gedaante-
wisseling ondergaan. Dit voor-
malige zandingestrooide  kunst-
grasveld is getransformeerd tot 
een (Olympisch) blauwe semi-
water arena met een onderlaag 
die het hockeyen op dit veld ver-
gelijkbaar maakt met hockeyen 
op een waterveld. 
De werkzaamheden zijn verricht 
door Oranjewoud. De velden zijn 
geleverd door Edel Grass B.V..
De nieuwe velden worden op 1 
september a.s. officieel geopend. 
Het is die dag groot feest bij de 
Bennebroekse hockeyclub. De 
meest in het oog springende 
openingsactiviteit is een wed-
strijd van het in de 1ste klas-
se acterende eerste damesteam 
van de club tegen de Zwarte Tul-
pen, de oud-internationals. De-
ze wedstrijd, die wordt afge-
slagen door de wethouder voor 
sport van de gemeente Bloe-
mendaal, de heer T. Kokke, be-
gint om 16.00 uur.
Met de aanleg van de nieuwe 
velden is de MHC Bennebroek 
klaar voor de toekomst. 
Een toekomst die er zonnig uit-

ziet. Een schitterend complex 
met twee semi-watervelden, 
een zandingestrooid veld en een 
klein zandingestrooid trainings-
veld,  een groeiend ledenbe-
stand (het negenhonderdste lid 
komt in zicht), een zeer profes-
sionele technische staf, betrok-
ken sponsors, vele vrijwilligers 
die zich graag inzetten voor hun 
club,  talentvolle jeugdleden, Da-
mes 1 spelend in de eerste klas-
se en een enorm versterkt Heren 
1 dat zich gaat richten op pro-
motie naar de tweede klasse en 
daarna verder wil. 

Nog enkele plaatsen 
voor jonge badmeesters
Heemstede - Bij SportPlaza Heemstede – het zwembad 
– zijn nog 8 plaatsen vrij voor de training ‘jongste bad-
meester’. Kinderen met een A- en B-diploma tussen de 6 
en 12 jaar krijgen op woensdag 29 augustus de kans om 
in 1 dag getraind te worden tot  jongste badmeester van 
Nederland. De kinderen krijgen van 9.00 tot 12.30 uur les 
in de noodzakelijke vaardigheden en kennis die onont-
beerlijk is voor het leuke vak van badmeester. Deelname 
kost 15,00 euro per kind.
Inschrijfformulieren verkrijgbaar aan de receptie van 
SportPlaza Groenendaal te Heemstede of bel direct 
023-5292072.

Honkbal
Arbitrale misgreep bederft 
slotweekend van RCH
Heemstede - Het vooraf ge-
droomde scenario leek uit te 
komen: een overwinning van 
RCH op DSS, gevolgd door een 
confrontatie met de Hawks op 
de slotdag van de competi-
tie. RCH leidde na 8 innings te-
gen DSS met 5-4 en Chris Mow-
day heerste op de heuvel als een 
vorst. Maar toen eiste 3e honk-
scheidsrechter Henk van der 
Linde de hoofdrol voor zich op: 
Chris Mowday mocht vertrek-
ken, waarna het toch nog 5-5 
werd en de Hawks het kampi-
oenschap in de schoot gewor-
pen kregen
Het begon zo goed voor de Ra-
cing. Al in de openingsslag-
beurt werd 4 x gescoord na 3 x 
4 wijd, een honkslag van Tino 
van Erk en een triple van Lex Le-
ijenaar. Maar daarna herstelde 
starter Ruud Naaktgeboren zich 
en krabbelde  DSS ook aanval-
lend terug. In de 2e inning scoor-
de Dennis Blom tegen na een 2- 
honkslag en een basehit van Tim 
Halderman. In de 4e Haarlem-
se slagbeurt keerde de span-
ning helemaal terug. Robin van 
Eis moest 1 x 4 wijd en 3 honk-
slagen toestaan en dat bete-
kende 4-4, mede door de enige 
veldfout van RCH in deze wed-
strijd.  Bij 2 man uit en het 1e en 
2e honk bezet nam Oscar Meu-
ris de verdediging over en werd 
de inning zonder verdere scha-
de afgesloten. In de 5e slagbeurt 
kwam RCH weer op voorsprong 
na honkslagen van Tino van Erk 
en Giovanni Valmont, hield Oscar 
opnieuw de thuisplaat schoon en 
mocht Chris Mowday vanaf de 
6e inning de Racing naar veili-
ge haven loodsen. Niemand van 
DSS liet hij 3 innings lang tot de 
honken toe maar toen, aan het 
einde van de 8e Haarlemse slag-
beurt, gebeurde het. Na zijn 3e 
nul (door 3 slag) schopte hij uit 
ergernis over de gladde, niet ge-

prepareerde ballen, de bal weg 
en vroeg plaatscheidsrechter 
Silvania om uitleg. Chris gaf hem 
die en dat was voldoende, maar 
niet voor 3e honk- scheidsrech-
ter Van der Linden, die de inmid-
dels in de dug-out teruggekeer-
de en nog steeds mopperende 
Mowday alsnog uit het veld be-
sloot te sturen. Op het werpen 
van Ewout Bos kwam DSS in de 
9e inning terug tot 5-5 en daar 
bleef het ook in de 10e en laat-
ste inning bij, met Joran Klaren-
beek inmiddels (vanaf de 8e in-
ning) op de heuvel bij DSS en 
Marcel Timmer bij RCH. Bij het 
gelijke spel was niemand gebaat, 
behalve de Hawks dan, die een 
dag later precies wisten wat hun 
te doen stond in de (kampioens)
wedstrijd tegen Sparks.
De Hawks hadden, met succes, 
alle kaarten (lees heuveltroe-
ven) gezet op de wedstrijd te-
gen Sparks. Het werd een moei-
zame 9-7 overwinning, maar het 
doel (het kampioenschap) was 
bereikt. Dat de Dordtenaren een 
dag later tegen RCH een uitge-
bluste indruk maakten verbaas-
de dan ook niemand. De nog be-
schikbare pitching liet het vol-
komen afweten, na één slag-
beurt stond het al 10-0 en kon 
RCH freewheelen naar een 13-1 
eindstand in 6,5 innings. De ver-
dedigende klus werd verdeeld 
over Oscar Meuris, Marcel Tim-
mer, Sven Vlaanderen en Ewout 
Bos, voor wie daarmee een ein-
de aan zijn honkballoopbaan bij 
RCH kwam.
Voor Ab de Boer, die stopt als 
coach, was het zuur niet met 
een kampioenschap te kunnen 
afsluiten. Maar Ab zal zich ook 
in het nieuwe jaar weer met het 
wel en wee van RCH-Pinguïns 
blijven bemoeien en in het be-
stuur van de vereniging terug-
keren voor de portefeuille honk-
balzaken.

Koninklijk HFC sluit oefen-
campagne af met winst in de beker
Regio - Nadat HFC zich het af-
gelopen seizoen pas op het al-
lerlaatste moment wist te hand-
haven in de hoofdklasse bleek 
in de voorbereiding dat het elf-
tal er sterker op is geworden. Er 
is daarmee een eerste stap gezet 
voor een langdurig verblijf in de 
hoofdklasse. Vooral in de breed-
te is HFC sterker geworden. Alle 
aanwinsten kregen speelminu-
ten om coach Mulders te over-
tuigen dat zij inderdaad de ver-
wachtingen konden waarmaken. 
Ondanks dat er vier beoogde ba-
sisspelers door blessures afwe-
zig waren stond er steeds een 
zeer hoofdklasse waardig team 
op het veld.

Tegen de zaterdag hoofdklas-
ser Ter Lede werd met 1-0 ge-
wonnen. En de zaterdag top-
klasser Katwijk werd met 4-2 
aan de kant gezet. De strijd ging 
gelijk op en ook Katwijk kreeg 
een aantal uitgespeelde kansen. 
De nieuw aangetrokken doel-
man Mitchell Dijkstra ( ex AFC 
) verrichtte knappe reddingen 
en hield HFC de tweede helft op 
de been. Bart Nelis speelde in 
de oefen campagne in het cen-
trum van de verdediging en dat 
deed de van huis uit aanvallende 
middenvelder uitstekend. Naast 

hem acteerde Marc Baardman, 
normaal de links achter en on-
danks zijn kleine postuur kon hij 
in het centrum prima uit de voe-
ten en bleek hij zeer kopsterk. 
Het vaste duo centraal achterin 
Opoku en voetballer van het jaar 
Roy Verkaik waren enige tijd niet 
beschikbaar maar zullen in de 
competitie wel weer het centra-
le duo vormen.
Aan middenvelders geen ge-
brek. Nieuweling Getjan Tame-
rus zou het brein op het mid-
denveld moeten worden ware 
het niet dat hij door een opera-
tie aan de enkel zeker zes we-
ken buitenspel staat. Ook Don-
ny Verdam ( ex Young Boys) en 
de weer op het HFC nest terug-
gekeerde Mike van de Ban ( ex 
VVV Venlo) gaan het gevecht 
aan voor een plaats op het mid-
denveld. Daemien Ho komende 
van de Belgische profclub Wes-
terlo maakte tegen Uitgeest een 
betrouwbare indruk. Kortom Pie-
ter Mulders heeft dit seizoen de 
beschikking over een brede sec-
tie waarbij verschillende spelers 
op meerder plaatsen in het veld 
inzetbaar zijn. Een ander opval-
lende speler in de oefenperio-
de was Lional Frederik (ex Blauw 
Wit). Een speler waar het publiek 
van kan genieten. Mijn zijn tru-

kendoos aan schijnbewegingen 
speelt hij verdedigers uit. Helaas 
heeft hij meer oog voor zijn eigen 
acties dan voor zijn medespelers. 
Aan Mulders de taak hem om te 
vormen tot een speler die zich 
ten dienste stelt van het team. 
Lionel Frederik maakte de mees-
te indruk. Met een fluwelentrap 
in zijn linker been legt hij de bal 
precies waar hij wil.

Zondag 19 augustus was het tijd 
voor een eerste treffen om het 
eggie en wel om de KNVB be-
ker tegen Uitgeest dat een sta-
biele eersteklasser heet te zijn. 
Kinderlijk eenvoudig legde HFC 
haar wil op aan het team uit 
het gelijknamige dorp.  Op één 
kans na kwam Uitgeest in het 
stuk niet voor. Tweededoelman 
Mike Schoder ging twee maal in 
de fout waardoor HFC de score 
eenvoudig kon opvoeren tot een 
4-0 overwinning. De altijd hard-
werkende en gretige spits Mar-
tijn Tjon-A-Njoek had met drie 
doelpunten een belangrijk aan-
deel in de winst.

HFC is er veel sterker op gewor-
den en een plaats in het linker-
rijtje van de ranglijst lijkt zeker 
haalbaar.
Eric van Westerloo 

Heemstede Live! 
Nu munten kopen
Heemstede - Voor het Heem-
steedse muziek-evenement 
‘Heemstede Live’, dat vrijdag 31 
augustus en zaterdag 1 septem-
ber plaatsvindt, zijn nu al con-
sumptiemuntjes te koop. Loont 
de moeite want in de voorver-
koop kun je ze voor 10% minder 
geld aanschaffen! Een muntje 
kost 1,20 euro. Een biertje of fris 
kun je voor 2 muntjes aanschaf-
fen; en glas wijn kost 3 munten. 
Koop ze nu bij Café de Eerste 
Aanleg, hoek Kerklaan en Raad-
huisstraat. Volgende week uitge-
breid aandacht voor Heemste-
de Live!
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Kiezerscafé voor mensen met 
licht verstandelijke beperking
Regio - Op woensdag 5 sep-
tember organiseert MEE 
Noordwest-Holland een kie-
zerscafé in Haarlem voor men-
sen met een licht verstandelij-
ke beperking. Tijdens het kie-
zerscafé worden de deelne-
mers op praktische en infor-
matieve wijze voorbereid op 
de Tweede Kamerverkiezin-
gen van 12 september. Kijk op 
www.meenwh.nl/kiezerscafe 
voor meer informatie en aan-
melding. Nederland telt onge-
veer 1.7 miljoen mensen bo-
ven de 18 jaar met een licht 
verstandelijke beperking. Voor 
deze mensen is het vaak las-
tig om de partijprogramma’s 
te begrijpen, politieke debat-
ten goed te volgen en tot een 
stemkeuze te komen. Het Kie-
zerscafé wordt georganiseerd 
om hen bewust te maken van 
het belang om te stemmen. 

Programma 
De deelnemers krijgen ant-
woord op vragen als: Waarom 

is stemmen belangrijk? Wat is 
de Tweede Kamer? Waar kan 
ik op stemmen? Hoe kan ik 
stemmen (via het 8-stappen-
plan)? Hoe ziet het stembiljet 
eruit? Er is filmmateriaal (over 
de Tweede Kamer) en er zijn 
presentaties (met beeldmate-
riaal) en een quiz. 

Informatie en aanmelden
Voor het programma van het 
kiezerscafé is meer informatie 
te vinden op www.meenwh.nl/
kiezerscafe. Ook kan men zich 
via deze webpagina aanmel-
den. Voor alle deelnemers aan 
het kiezerscafé, maar ook voor 
diegenen die niet kunnen ko-
men, is informatie over de ver-
kiezingen en stemmen terug 
te vinden op www.stemjijook.
nl. Deelname aan het Kiezers-
café is gratis.

Locatie en tijd
Woensdag 5 september, van 
19.30 tot 22.00 uur in Haarlem, 
Wijkcentrum Binnensteeds.

Dictee voor mensen die Nederlands 
als tweede taal hebben
Regio - Op woensdag 5 sep-
tember om 19.30 uur wordt in de 
raadszaal van het stadhuis, Gro-
te Markt 2 in Haarlem het Dictee 
voor NT2 gehouden. Dit dictee, 
voor mensen die Nederlands als 
tweede taal hebben, wordt ge-
organiseerd door de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken samen 
met Stichting Ngoma Kongo en 
het Mondiaal Centrum Haarlem. 
Iedereen kan deze avond gratis 
meemaken op de publieke tri-
bune. 

Van 3 tot en met 9 september is 
het Week van de Alfabetisering. 
In deze week wordt landelijk 
aandacht besteed aan het voor-
komen en bestrijden van laagge-
letterdheid.
De Haarlemse schrijver Bies van 
Ede heeft de tekst van het dictee 
geschreven, Fred Rosenhart pre-
senteert de avond en wethouder 
Jan van Nieuwenburg leest het 
dictee voor.
Het dictee wordt geschreven op 
taalniveau A2, een niveau dat 

mensen hebben als ze het inbur-
geringsexamen kunnen halen.

Er is een jury die het dictee na-
kijkt en 3 winnaars krijgen een 
prijs.
De Stichting Ngoma Kongo ver-
zorgt de muziek, er worden ge-
dichten voorgedragen en er 
wordt een verhaal verteld.

Kijk voor meer informatie op ht-
tp://www.weekvandealfabetise-
ring.nl/

Een sportief moment tijdens de feestweek
Doe ook mee met de Dorpsloop Aalsmeer!
Regio - Op dinsdag 4 septem-
ber organiseert atletiekvereni-
ging Aalsmeer de vernieuw-
de Dorpsloop met medewerking 
van Eveleens Sanitair/C. van de 
Lagemaat. Er wordt dit jaar een 
geheel nieuwe route gelopen 
met start en finish op de Atle-
tiekbaan aan de Sportlaan in 
Aalsmeer. De route doet natuur-
lijk het dorp aan, maar is een 
stuk rustiger en vooral verkeers-
luwer dan voorgaande edities. 
Er kan gekozen worden uit een 
5 km of 10 km loop en voor de 
kinderen is er een kidsrun van 1 
km. Er wordt ‘s avonds gelopen. 
De kidsrun start om 19.00 uur. 
Daarna wordt rond 19.30 uur het 
startschot voor de 5 km en 10 km 
gegeven. Eerder komen is raad-
zaam, om in te schrijven, alvast 

warm te lopen of om wat te drin-
ken in de gezellige kantine. Het 
complex is geopend vanaf 18.00 
uur. De atletiekbaan is te vinden 
aan de Sportlaan 43a en kleed-
kamers met douches zijn aan-
wezig.

Inschrijven
De kosten van de Dorpsloop zijn: 
1,00 euro voor de kidsrun, 4,50 
euro voor de 5 km en  5,50 euro 
voor de 10 kilometer. Doe jij ook 
mee? Schrijf je dan direct in voor 
deze leuke loop! Online inschrij-
ven is t/m 1 september mogelijk, 
op 4 september kan dit ook nog 
bij de atletiekvereniging. De or-
ganisatie moedigt iedereen aan 
om zoveel mogelijk online in te 
schrijven en op de dag zelf een 
uitdraai van deze inschrijving 

mee te nemen. Alle informa-
tie vind je op de website www.
dorpsloop-aalsmeer.nl of www.
avaalsmeer.nl.

Fotografie: Michel van Bergen.

Regio - Op de Kruisweg bij Cruquius zijn vrijdagmiddag twee scoo-
ters tegen elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde rond twee uur op 
het fietspad naast de N201. Een scooter kwam het fietspad opgere-
den en zag een scooter die al op het fietspad reed over het hoofd.
Beide scooters kwamen hierbij ten val. Twee meisjes die op een van 
de scooters zaten zijn beiden behandeld en overgebracht naar het 
ziekenhuis. Een jongen die op de andere scooter zat heeft schaaf-
wonden aan zijn knie opgelopen maar hoefde niet naar het zieken-
huis. Een politieagent heeft de scooter van de meisjes weggereden.

Meisjes gewond na aanrijding 
tussen scooters

Kinderfeest op de Stuif
Regio - Voordat de scholen weer beginnen kunnen kinde-
ren nog vakantie vieren, de Stuif-Stuif is open tot en met 31 
augustus. Je kunt je uitleven op het springkussen of met de 
skelters, kaarsen of zeepjes maken is natuurlijk ook leuk. 
Kijk voor de laatste informatie op www.stuifstuif.nl

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 26 augustus is 
pastor dhr. F. Bossink om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het koor Colla 
voce onder leiding van dhr. J. van 
Enk. Het is een communieviering.

Lichaam 
aangetroffen in 

het water
Regio – Woensdagochtend 15 
augustus hebben twee vissers 
een lichaam gevonden in het 
water aan de Zwanenburgerdijk 
in Zwanenburg. De mannen uit 
Gouda zagen tijdens het vissen 
het lichaam drijven en lichtten 
vervolgens de hulpdiensten in. 
Momenteel wordt er onderzoek 
gedaan naar de identiteit van het 
stoffelijk overschot.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie 
Versteeg in verzorgingscen-
trum Zuiderhout aan de Beel-
slaan in Haarlem.

Tot en met 4 september
• Foto’s van architect en 
fotograaf Luca Coppo-
la en keramisch werk van 
beeldend kunstenaar Els 
Hoekstra in het voormali-
ge gemeentehuis van Benne-
broek.

Tot en met 9 september
• Schilderijen en beelden in 
speksteen van Marianne de 
Haast-Briaire in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1.

Muziek
Zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heem- 
stede Live’ op het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Informa-
tie: www.heemstedelive.nl.

Zaterdag 22 september
• Samen zingen in de In-
dische buurt tijdens groot 
buurtfeest met koor van 
Meer en Bosch. Div. Oe-
fendata koor: zondag 26 aug. 
en 2, 9 en 16 sept. Telkens 
van 19.30 tot 20.30u. in Ire-
ne, Meer en Bosch. Info: Hetty 
van Galen, tel. 023-5588393 of 
via de email: hvgalen@sein.nl 

Diversen
Zondag 26 augustus
• Open dag Kunstflat Heem-
stede, waar u cursussen teke-
nen en schilderen kunt volgen 
bij Anl Luthart. Jan Wiegman-
laan 14, Heemstede. Inlichtin-
gen: tel. 023-5280655.
Website: www.anluthart.nl.

Zondag 2 september
• Interview met auteur Car-
los Ruiz Zafón in De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de, 20.00 uur. Kaarten à 5 euro 
zijn verkrijgbaar bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, 023-5282472. (fo-
to: Isolde Ohlbaum)

Agenda
Cultuur

Woensdag 5 september
• Workshop ‘Leren luisteren’ 
van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin voor ouders met kin-
deren in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede, 19.30-21.30 uur. 
Aanmelden: cjg@heemstede.
nl of 023-5291914.

Zondag 16 september
• Brocante- en Antiekmarkt 
op de Jan van Goyenstraat 
Heemstede van 11-17 uur met 
tal van kramen.

Regio
Exposities

24 augustus t/m 
half oktober
• Expositie schilderwerken 
Bert Maurits in Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort Noord. Zie: 
www.bertmaurits.nl, www.in-
loophuiskennemerland.nl

Patryk Listos snijdt kool op zijn 
knieën in een veld van de laat-
ste Nederlandse zuurkoolpro-
ducent, G. Kramer & Zonen in 
Zuid-Scharwoude. Fotograaf: 
Maria Hermes.

Dinsdag 28 augustus t/m 
zaterdag 13 oktober
• Fototentoonstelling “Kun-
nen wij hier werken?” - Po-
len in Polderland. Gratis te 
bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van het Noord-
Hollands Archief in de Jans-
kerk Haarlem. (dinsdag t/m 
vrijdag van 9.00-17.00 uur en 
zaterdag van 9.00-14.00 uur). 
Op dit moment zijn er volgens 
schattingen minstens 150.000: 
ongeveer 1 op de 100 mensen 
in Nederland is Pools. Noord-
Holland is één van de concen-
tratiegebieden van Poolse im-
migranten in Nederland. Foto-
graaf en historicus Maria Her-
mes legde vast hoe en waar 
Poolse immigranten wonen, 
werken en hun vrije tijd beste-
den. Info: 023-5172761.

1 september t/m 
13 oktober
• Tentoonstelling KNH in 
Galerie KNH, Gedempte He-
rensingel 4 Haarlem. Open, 
vrijdag en zaterdag tussen 13-
17u. O.a. Werk van Hans Elsas 
uit Heemstede.

Tot en met 2 september
• Van Dak tot Dak, foto’s van 
dak- en thuislozen in Biblio-
theek Centrum in Haarlem. In-
formatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl.

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

8 + 9 september
• ‘Buitens in de Bollen-
streek’, tentoonstelling in mu-
seum de Zwarte Tulp te Lisse 
in kader van monumentent-
dag. Tevens Lentepoëzie, ten-
toonstelling over het ontstaan 
van de Bloembollenstreek en 
filmvertoning over de wijze 
waarop de bloembollenteelt in 
ons land is terecht gekomen. 
Op zaterdag 8 september om 
14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 
uur een speciale kindervoor-
stelling. Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te Lis-
se is geopend op 8 september 
2012 vanaf 10. 00 uur tot 17.00 
uur en op zondag 9 septem-
ber vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur.  Op zaterdag 8 september 
en op zondagmiddag 9 sep-
tember vinden er regelmatig 
rondleidingen door het muse-
um plaats.

Tot en met 2 september
• Cees Krijnen, The Ultima-
te Self Portrait in 37PK (Plat-
form voor Kunsten), Groot Hei-
ligland 37 in Haarlem. Informa-
tie: www.37pk.nl.

3 sept. t/m 11 okt.
• Fototentoonstelling Open-
luchtzwembad De Hout-
vaart in bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 Haarlem. Te 
zien tijdens openingstijden, 
gratis toegang. Info: www. 
bibliotheekhaarlem.nl

Tot en met 9 september
• Expositie ‘van zwart-wit 
naar kleur’ in fotogalerie ‘De 
Gang’ te Haarlem.
Exposant: Corrie Swaak. Deze 
expositie is gedurende winke-
lopeningstijden te zien. Adres: 
Grote Houtstraat 43, Haarlem. 
Gratis toegankelijk. Kijk ook 
op www.vdgh.nl.

Tot en met 15 september
• Tentoonstelling ‘In en om 
Haarlem’, schilderijen van 
Jacqueline Emmens in Bi-
bliotheek Noord, Planetenlaan 
170 in Haarlem. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Tot en met 9 september
• Verkoopexpositie ‘Zomer 
in Haarlem’ bij Galerie An-
née, Gedempte Oude Gracht 
33 in Haarlem. Informatie: 
www.galerieannee.nl.

Tot en met 30 september
• Werk van André de Kruijf, 
Elly van Heiningen en Meet 
Gerritsen op de Sanquin 
Bloedbank, Boerhaavelaan 22 
in Haarlem.

Tot en met 31 september
• Schilderijen van Annet 
Koper in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid.

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Lentepo-
ezie’ in Museum de Zwarte 
Tulp in Lisse. 
Informatie: www.museumde-
zwartetulp.nl.

Muziek
Tot en met 24 augustus
iedere woensdag en vrijdag
• Internationaal Kamermu-
ziekfestival in de Nieuwe 
Kerk, Nieuwekerksplein 36 in 
Haarlem. Ieder concert begint 
om 20.30 uur. 
Voor het programma zie www.
tihms.com.

Zondag 26 augustus 
• Viering 30-jarig bestaan 
Zandvoort Mannenkoor om 
14.30 uur in de RK St. Agat-
hakerk aan de Grote Krocht te 
Zandvoort. De kerk gaat om 
14.00 uur open en de toegang 
bedraagt 10,00 euro. Voor 
meer informatie: www.zand-
voortsmannenkoor.nl.

• Concert koor Het Bij-
geluid, Paterskerk (Nieuwe 
Groenmarkt) om 16.00 uur.
Het koor bestaat uit een groep 
van 70 zangers, die onder lei-
ding van Leny van Schaik 
een nieuw repertoire hebben 
ingestudeerd.O.a. Werk van 
J.S. Bach, Robert Schumann, 
Edward Purcell tot en met 
meezingers. Toegang gratis.

Zaterdag 8 en
zondag 9 september
• Korenlint met diverse ko-
ren in bibliotheek Haarlem 
Centrum, Gasthuisstraat 32 
Haarlem. Van 12-17 uur, toe-
gang gratis. Info: www.biblio-
theekhaarlem.nl.

Diversen
Donderdag 23 augustus
• Boekenmarkt op het terras 
van museum (Het Dolhuys)
café Thuys van 15-20 uur. Ne-
derlandse schrijvers. Met eten 
en een drankje is de toegang 

12,50 euro. Adres: Schotersin-
gel 2, Haarlem. Aanmelden via 
e-mail servicebureau@het-
dolhuys.nl of telefoonnummer 
023-5410 670.

• Jaarmarkt Hillegom, Jaar-
markt Centrum 10-21 uur. In-
fo: Evenementen Buro Gou-
da, Willem Verbeek, Tel.0182-
527752 of 06-53311130.

Vrijdag 24 augustus
• Stadswandeling Gilde 
Haarlem over armoede in de 
stad door de eeuwen heen 
start 14.00 uur bij Historisch 
Museum Haarlem, Groot Hei-
ligland 47. Aanmelden: 06-
16410803.

24 tot en met 31 augustus
• EK Zandsculpturenfestival 
2012 in Zandvoort aan Zee.

Zaterdag 25 augustus 
• Surf ’n Beach Film Fes-
tival bij beachclub The Spot 
in Zandvoort. Bijzondere 
films over kitesurfen, golfsur-
fen, windsurfen en de nieuw-
ste trend in watersports, het 
Stand Up Paddleboarden. 
Locatie: Strandafgang Bar-
naart 23-a. Van 15.00 uur tot 
23.45 uur.
Info: www.surffilmfestival.nl.

• Jongdierenshow bij Tuin-
centrum De Oosteinde, Zand-
laan 22 Hillegom. Van 9-16 
uur. Met keurmeesters en 
knuffelhoek voor kinderen. Zie 
ook: www.deoosteinde.nl

Zondag 2 september
• BeachGolf Challenge op 
het brede strand tussen Zand-
voort-Zuid en Langevelder-
slag. Nadere info en aanmel-
den: www.golfff.nl.

• Connexxion oldtimermee-
ting en creatiefbeurs 11-16 
uur op de parkeerplaats van 
Sligro, Jan van Krimpenweg 1 
Haarlem Waarderpolder. Deel-
name en bezoek zijn gratis.
Taxatie mogelijk. Ook activitei-
ten voor kinderen. Rondritten 
mogelijk. Aanmelden voertui-
gen: 020-4970203, aanmelden 
stands: 023-5241870.

Woensdag 5 september
• Dictee voor mensen die 
Nederlands als tweede taal 
hebben. Om 19.30u in raads-
zaal Stadhuis, Grote Markt 2 
te Haarlem. Ikv ‘week van de 
alfabetisering’.
Info: www.weekvandealfabeti-
sering’.nl

Zaterdag 13 oktober
• Whisky & Rum aan Zee in 
Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach. Informatie: www.whis-
kyenrumaanzee.nl.
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#H12 : het feest voor jongeren uit Heemstede 

Controles op visvergunning in Heemstede 

Eindelijk een feest speciaal voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar: H12 (Heemstede12)!
 
Op zaterdag 8 september van 15.00 tot 19.00 uur 
organiseert het CJG Heemstede in samenwerking met 
jongeren, Casca, sportverenigingen en de gemeente 
Heemstede een spetterend evenement. Het vindt 
plaats op het Raadhuisplein voor het Raadhuis in 
Heemstede.

Programma

Wedstrijden en veel prijzen op een wipe out 
baan, bij het kratten stapelen, panna knock out 
toernooi. Verder o.a. BBQ, workshops en demonstraties 
kickboxen en streetdance en een DJ.

De uitslag van de wedstrijden komt op een wall 
of fame. Er zijn veel mooie prijzen te winnen, een 
keer onder de zonnebank, floaten, massage, pizza’s, 
pastabox, merk shirt, armbanden, schoenen, knipbeurt, 
chocola, taart en nog veel meer!!! 

Feestelijke afsluiting met barbecue
Doe je mee aan de 
activiteiten? Dan zijn twee 
drankjes gratis. De barbecue 
is € 3,- euro per persoon 
(ouders betalen €10,-).

De prijzen voor H12 worden 
mogelijk gemaakt door: Blitz 
Welness, New York Pizza, 
Broodje Bram, de Pasta Box, 
LifeFit Centre, Blue Bay  men’s 
& womenswear, Boekhandel 
Blokker, Juwelier Smit, Ajewe 
sport, Hairstudio Trinqles, 
Brabants Schoenenhuis, 
Vitaminstore, Primera, 
Chocolaterie Van Dam, 
Tummers Patisserie en Albert 
Heijn Zandvoortselaan.

Een activiteit om niet te missen!

Om in Nederland te mogen vissen is een visvergunning 
nodig. De VISpas of Kleine VISpas en de bijbehorende 
Lijst van viswateren vormen samen de vergunning om 
ergens te mogen vissen. In de lijst van viswateren zijn die 
wateren opgenomen, waar u mag vissen. 
 
Waar mag ik vissen in Heemstede?
Voor de gemeente Heemstede staan de volgende 
locaties vermeld waar u mag vissen met een 
vergunning:

- Glipper Zandvaart;
- Höckervaart;
- Water van Van Schie;
- Van Merlenvaart;
-  Kom ten noorden van de Sportparklaan  

(alleen achter de bushalte);
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- Kees van Lentsingel;
-  Water ten noordwesten van de Willem Denijslaan en 

de Provinciënlaan;
- Heemsteeds Kanaal;
- Haven;
- Zandvaart;
- Blekersvaart;
- Crayenestervaart;
- Bronsteevijver;
- Bronsteevaart;
- Wagnervaart;
- Leidsevaart;
- Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Het vissen vanuit een tent is echter niet toegestaan.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
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: 
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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Veerpontje Park Meermond Wegens een 
technische storing is het veerpontje bij Park 
Meermond uit de vaart genomen. 

Javalaan In verband met de bouwvak zijn de 
asfalteringswerkzaamheden aan de fietspaden op de 
Javalaan verplaatst naar eind augustus 2012. Het werk 
zorgt voor beperkte verkeershinder.

Parkeerterrein raadhuis/ Burghavepad Van 24 
augustus tot en met 7 september 2012 wordt het 
grote parkeerterrein achter het raadhuis voorzien van 
asfalt. Het terrein is in deze periode niet toegankelijk. 
In verband met de werkzaamheden wordt het 
zuidelijke deel van het Burghavepad, tussen Van 
Merlenlaan en raadhuis (inclusief de brug), afgesloten.

Prinsenlaan Van 3 september tot en met half 
oktober 2012 worden op de Prinsenlaan diverse 
werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van een 
30 km-zone. Details over wegafsluitingen volgen.

Burgemeester Van Lennepweg In verband met 
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester 
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden 
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg - 
Koediefslaan - Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v.  
De werkzaamheden duren tot eind september 2012. 

Werk aan de weg

Verkiezingen 2012 
Op 12 september zijn de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Alle praktische informatie over de verkiezingen, 
zoals waar u kunt stemmen, stemmen op Schiphol, 
alternatieve tellocaties, wat te doen als u uw stempas 
kwijt bent en wat u doet als u iemand anders wil 
machtigen voor u te stemmen vindt u op  
www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
Verkiezingen 2012.

Stemmen: legitimatiebewijs mee
In het bijzonder brengen wij hier de legitimatieplicht 
onder uw aandacht. Omdat u in Heemstede in elk 
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt 
stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas 
ook een legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw 
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen
Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas 
machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse 
machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige 
legitimatiebewijs meenemen. Ook hier geldt dat het 
legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen. 
Zonder dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan mag 
de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Kijk voor meer informatie 
over de verkiezingen op de 
gemeentelijke website. 

Controles
De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) 
van bureau Handhaving voeren controles uit op het 
vissen zonder vergunning of het vissen op andere 
dan bovengenoemde locaties. Als u niet aan de 
voorwaarden voldoet, riskeert u een boete die kan 
variëren van € 85,- tot € 340,-. 

Meer informatie?
Uitgebreide informatie over de aanschaf en het 
gebruik van de VISpas vindt u op  
www.sportvisserijnederland.nl/vispas/. U vindt  
hier ook de regelgeving over vissen in Nederland.
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Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van  
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste 
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in 
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Dinkelpad het kappen van 2 Robinia’s 2012.214 

ontvangen 2 augustus 2012
-  H.W. Mesdaglaan 37 het kappen van 2 berken 

2012.220 
ontvangen 8 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  23 augustus 
2012 van maandag tot en met donderdag van 08.30 
- 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter 
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). 

Voornemen verlenen omgevings- 
vergunning voor afwijking van het  
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
-  Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen  

in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande  
1e verdieping 2012.215 
ontvangen 2 augustus 2012

-  Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.212 
ontvangen 27 juli 2012

 

De verzoeken liggen vanaf 23 augustus 2012 
gedurende 4 weken van maandag tot en met 
donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 17 augustus  2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Kees van Lentsingel 15 het kappen van een den 

2012.213
-  Binnenweg 206 het kappen van een gouden regen 

2012.206
-  L. van Wijkplein 5 het kappen van een naaldboom 

2012.192
- Dinkelpad het kappen van 2 Robinia’s 2012.214
-  H.W. Mesdaglaan 37 het kappen van twee berken 

2012.220

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  23 
augustus 2012 van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 
- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie :’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.



Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Gezonken vaartuig Glipperzandvaart

Evenement - rectificatie

Uitschrijving GBA

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een verroest 
vaartuig van ongeveer 3 meter lang in gezonken staat 
aangetroffen in de Glipperzandvaart ter hoogte van de 
hoek Partrijzenlaan met de Fazantenlaan.

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het 
college of de politie én er voor te zorgen het gezonken 
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn 

uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op 
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en 
met woensdag 5 september 2012 de gelegenheid 
om te zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaartuig 
binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel 
is verwijderd, wordt het vaartuig in opdracht van het 
college gelicht (bestuursdwang). Het vaartuig wordt 

dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Op 13 augustus 2012 heeft de burgemeester besloten 
een gewijzigde vergunning te verlenen aan 
De Eerste Aanleg voor het houden van een 
evenement genaamd “Heemstede Live” op het 
Wilhelminaplein op vrijdag 31 augustus 2012 van 
15.00 tot 01.00 uur en op zaterdag 1 september 2012 
van 15.00 tot 01.00 uur. 

Tevens is toestemming gegeven voor een 
wegafsluiting van het Wilhelminaplein vanaf vrijdag 
31 augustus tot en met zaterdag 1 september 
2012. De Cloosterweg (tussen Molenwerfslaan en 
Wilhelminaplein) en de Camplaan (tussen Bosboom 
Toussaintlaan en Wilhelminaplein) mogen eveneens 
afgesloten worden. De route Nic. Beetslaan naar 
Voorweg en Achterweg blijft vrij toegankelijk.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, teefoon (023) 548 56 07.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon per  
3 augustus 2012 met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

- M.R. Juillard, geboren 07-02-1984, Bronsteeweg 14

Als de betrokkene het hier niet mee eens is,  
kan deze binnen twee weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te nemen 

met de afdeling Publiekszaken van de gemeente 
Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede, telefoon (023) 548 58 68).

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast




