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Heemstede - Een prachtig en 
nobel initiatief: Heemsteedse 
kinderen die zich inzetten voor 
hun leeftijdgenoten in Afrika. Dit 
was afgelopen zomervakantie 
het thema waar de zeven Casca-
locaties voor de buitenschoolse 
opvang (BSO) zich mee hebben 
beziggehouden. Donderdagmid-
dag 15 augustus vond de afslui-
ting plaats bij BSO-locatie Mam-
bo 4+ aan de Eykmanlaan.

Het thema was bedoeld ten be-
hoeve van het goede doel Stich-
ting SchoolChild Africa: een 
kleinschalig project. Maar het 
mes snijdt aan twee kanten: te-
gelijkertijd werden de kinderen 
op een speelse manier bewust 
gemaakt van de Afrikaanse cul-
tuur. Zo konden ze leren batik-

ken, sieraden maken, oude ap-
paratuur gebruiken om hier weer 
nieuwe kunst van te fabriceren 
en Afrikaanse maskers maken. 
Ook Afrikaans dansen en het be-
spelen van Afrikaanse muziekin-
strumenten behoorden tot het 
programma. Tijdens de afsluiting 
op donderdag 15 augustus bij 
BSO-locatie Mambo 4+ gaven 
de kinderen dans- en muziekde-
monstraties en verkochten hun 
zelfgemaakte Afrikaanse spul-
letjes in een Afrikaanse markt-
kraam. De opbrengst hiervan 
gaat rechtstreeks naar Stichting 
SchoolChild Africa. Meer infor-
matie hierover is te vinden op de 
website http://www.schoolchild-
africa.com.

Bart Jonker

Kinderen Casca BSO springen 
in de bres voor Afrika

Zomerfoto =
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Bijzonder jaar voor De Evenaar!
De kleur van de school kwam duidelijk naar voren: geel!

Opening door wethouder Botter

Heemstede - Op maandag 19 
augustus startten de basisscho-
len weer in onze regio. Voor ba-
sisschool de Evenaar de start 
van een bijzonder jaar. Zij mo-
gen namelijk beginnen met hun 
25ste (jubileum)jaar! 

Helaas was het weer deze och-
tend niet in diezelfde jubelstem-
ming. Zowel bij de toespraak van
juf Domien (directie) als de 
opening van wethouder Botter 
plensde het hevig! De directrice 
was erg enthousiast bij het ver-
kondigen van de groei van het 

aantal leerlingen. Die was bij de 
start, 25 jaar geleden, ongeveer 
50 en de laatste jaren mag de 
school zo’n 200 leerlingen ont-
vangen! De wethouder voelde 
zich vereerd dat hij hier vandaag 
bij aanwezig mocht zijn en gaf 
aan dat de buurt trots mag zijn 
op zo’n prachtige school. Door 
het slechte weer werd de bal-
lonnenwedstrijd verplaatst naar 
14.00 uur deze dag. Dat bleek 
een goede keuze, want rond de 
aanvang van alle leerlingen, leer-
krachten, ouders en geïnteres-
seerden, was het stralend weer! 

De wethouder startte met het 
oplaten van 5 grote, gele ballon-
nen. Voor elke 5 jaar één ballon. 
Vervolgens werden de ballonnen 
klas voor klas opgelaten. Helaas 
werkte de wind soms nogal te-
gen en belandden enkele bal-
lonnen al in de nabij staande bo-
men. Toch mocht dat de pret niet 
drukken en is de Evenaar hele-
maal klaar voor een fantastisch 
jubileumjaar! En nu maar af-
wachten welke ballon het verst 
komt.

Daan Hendriks
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (20)

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio - In Het Trefpunt, Ako-
nietenlaan 1, Bennebroek 
vindt zondag 25 augustus een 
dienst plaats met ds. J.E.Th. 
Nak- Visser.  Er is ook crèche. 
De aanvang van de viering is 
10.00 uur.

Kerkdiensten

Burgerlijke 
Stand

Heemstede
(13 t/m 16 augustus 2013)

Huwelijken:
Kristian Kruijswijk & 
Annicka A. van Straten
Matthijs C. Hutten & 
Minke M. van Schelven

Dit jaar is het honderd jaar gele-
den, dat de gemeente Heemste-
de Groenendaal aankocht van de 
familie Van Merlen en openstelde 
als wandelbos. De offi ciële ope-
ning was op 17 juli 1913.

De hertenkamp
Al voor 1913 was er een herten-
kamp bij Bosbeek. Deze was het 
eigendom van de toenmalige be-
woonster, mevrouw douairière 
Van Merlen-Visscher, de weduwe 
van jonkheer Jean-Baptiste van 
Merlen. Zij overleed in november 
1912, en haar erfgenamen ver-
kochten Bosbeek en Groenen-
daal aan de gemeente Heemste-
de. De hertenkamp met Japanse 
herten verdween toen – hij was 
te onderhoudsgevoelig en de ge-
meente had de handen al vol met 
andere zaken op Groenendaal.
In 1924 besloot de gemeente het 

weiland bij de Molenlaan voor 
2500 gulden in te richten als her-
tenkamp. Men verwachtte dui-
zenden bezoekers op de Flora 
1925 en dan zou het kale “Mo-
lenweitje” geen fraai zicht zijn. De 
molen zou de hertenstal worden. 
De hele hoek werd opgekalefa-
terd en voorzien van een omhei-
ning. In het voorjaar van 1925 – 
precies op tijd- kwamen de her-
ten. In diezelfde tijd was ook de 
brug klaar, die Groenendaal ver-
bond met de nieuwe villawijk en 
werd er een kaarsrechte weg (de 
huidige Molenlaan) getrokken 
van het Valkenburgerplein rich-
ting Groenendaal. Het is allemaal 
prima te zien op deze ansicht-
kaart uit medio jaren twintig van 
de vorige eeuw.

De herten zijn altijd gebleven, 
maar we hebben op Groenendaal 
ook nog lama’s en walibi’s gehad. 
Meer over de hertenkamp, de 
kinderboerderij, maar ook over de 
Schotse hooglanders in het boek 
‘Groenendaal van buitenplaats 
tot wandelbos’, 240 pagina’s ge-
schiedenis en natuur van Groe-
nendaal met zeer veel foto’s en 
afbeeldingen. Verkrijgbaar in de 
Heemsteedse boekhandels. Kijk 
op www.hv-hb.nl 

Zomerfoto: 

Hommel in de Hibiscus
Heemstede – Afgezien van 
wat regenachtige perioden 
duurt de zomer maar door… 
Wat een heerlijkheid. Zo vin-
den ook de vele insecten die 
dankbaar gebruik maken 
van in bloei staande zomer-
planten. Op bijgaande foto 
(gemaakt door Tamara Holo-
waty) doet een hommel zich 
te goed aan de nectar in het 
hart van de hibiscus.
Heeft u ook zo’n mooie zo-
merfoto? Stuur naar: redac-
tie@heemsteder.nl en wie 
weet wint u aan het einde 
van deze maand een prach-
tig zomerboeket om het zo-
merse gevoel nog even vast 
te houden

Heemstede - Zoekt u een leu-
ke inspirerende schildercursus, 
dan kunt u  op de open dag, zon-
dag 25 augustus, tussen 11 en 
17 uur kennismaken met beel-
dend kunstenaar An Luthart. An 
geeft al 20 jaar les in haar atelier. 
U kunt met alle materialen leren 
werken, zoals tekenen, met pen 
en inkt, pastelkrijt en houtskool. 
Maar ook leren schilderen met 
olieverf, acryl, aquarel, gemeng-
de technieken en abstrakt schil-
deren komen aan bod. U krijgt 
les in kleine groepen van maxi-
maal 6 personen. Dus een opti-
male en professionele aandacht. 
De cursussen zijn voor beginners 
en gevorderden. Op de open dag 
kunt u het werk van de cursisten 
bekijken maar uiteraard even-
eens van de kunstenaar zelf. An 
maakt prachtige monumentale
olieverfschilderijen van verstilde 
landschappen en deze zijn ook 
te koop.

Sfeer heel belangrijk
Zij exposeert in binnen- en bui-
tenland en heeft op de gro-
te kunstbeurzen gestaan. Haar 
grote passie is de natuur en ze 
reist dan ook door heel Neder-
land om mooie verstilde plek-

Zondag 25 augustus, Jan Wiegmanlaan

Open Dag in de 
Kunstfl at van An Luthart

ken te zoeken en er allerlei fo-
to’s van te maken en daar naar 
eigen idee en lichtval het liefst 
grote schilderijen van te ma-
ken. Vooral de sfeer is voor An 
heel belangrijk. Ondanks moei-
lijke tijden gaat de kunstenares 
gewoon door en zorgt dat haar 
schilderijen op veel plekken wor-
den gezien.

Workshop, of met 
een stel vrienden
Mocht u toch geen tijd hebben 
om een volledige cursus te vol-
gen dan kunt u ook kiezen voor 
een leuke workshop. Keuze van 
materialen en ontwerp zijn vrij, er 
is een breed aanbod aan voor-
beelden. Dus lekker schilderen 
met bijvoorbeeld een stel vrien-
den, voor een feestje of jubileum, 
er is veel mogelijk. De cursussen 
beginnen in de week van 2 sep-
tember en alle verzuimde les-
sen zijn in te halen op een ander 
dagdeel. Er wordt les gegeven 
op maandag, dinsdag en woens-
dagochtend van 9.30 tot 12 uur 
en maandag, dinsdag en woens-
dagavond van 17.30 tot 22.00 uur.
De cursusduur is 16 lessen van 
2,5 uur. Het meeste materiaal is 
op het atelier aanwezig. Heeft u 
interesse, meld u dan snel aan 
want er zijn een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.
De Kunstfl at vindt u aan de Jan 
Wiegmanlaan 14 in Heemstede. 
Telefoon: 023-5280655 / e-mail 
an.luthart@quicknet.nl Kijk ook 
eens op www.anluthart.nl.





 
04   de Heemsteder  •  21 augustus 2013

Paul(60) en Marion(59) Mans 
runnen een sigarenzaak annex 
postkantoor annex stomerijser-
vice aan de Zandvoortselaan, 
op loopafstand van het stati-
on Heemstede/Aerdenhout. Hoe 
een Limburger en een Zeeuw-
se op die plek zijn beland, is een 
verhaal op zich. Na ruim zesen-
dertig jaar hebben de hardwer-
kende middenstanders er nog 
altijd zin in. Ondanks twee ram-
kraken, gezondheidszorgen, re-
cessie en bijna nooit vakantie. 
Want ze prijzen zich gelukkig 
met hun twee gezonde kinderen, 
het fijne contact met de klanten 
en de zee dichtbij. En ze hebben 
elkaar.

Waarom een winkel aan 
de Zandvoortselaan?
Paul: “Ik ben in Venlo begon-
nen in een sigarenzaak. Mijn 
baas had op een bepaald mo-
ment dertien zaken in Neder-
land: op de Dam en in de Kal-
verstraat in Amsterdam, aan de 
Coolsingel en de Blaak in Rot-
terdam, in Utrecht en ook hier. Ik 
ging ze allemaal af, maar ik wist 
gelijk dat ik hier aan de Zand-
voortselaan wilde blijven, bij de 
zee, het strand en de bossen. We 
hebben de winkel toen overge-
nomen.” Marion: ”Ik ontmoet-
te Paul bij een vriendin in Hille-
gom. Ik ben kleermaker van oor-
sprong en hij wilde wel dat ik iets 
voor hem ging maken. Dat werd 
een hilarisch afspraakje, want ik 
moest hem natuurlijk ook op-
meten. Toen is het vonkje met-
een overgesprongen. Door ziek-
te van Paul hielp ik vrij snel mee 

in de zaak. In september zijn we 
vijfentwintig jaar getrouwd.”

Onze klanten komen bij ons, 
omdat:
Marion: “Wij een breed service-
aanbod hebben. Naast verkoop 
van rookwaar, kaarten en tijd-
schriften, zijn we tevens een 
postservicepunt en kunnen de 
mensen kleding inleveren en af-
halen voor de stomerij. Daarom 
komen er klanten van alle leeftij-
den, veel vertrouwde gezichten, 
maar ook nieuwe bewoners van 
de Vogelwijk zien we regelma-
tig. Onze winkel heeft eigenlijk 
een dorps karakter.” Paul: “Lief 
en leed wordt hier gedeeld. We 
horen veel en leven mee met de 
leuke en de nare dingen die ge-
beuren.”

De mooie kant van 
ons vak is: 
Marion: ”We zijn eigen baas en 
dat is heerlijk. Iedereen is hier 
welkom, van ouderen tot kleine 
kinderen. Ook het hondje mag 
mee naar binnen, we hebben 
zelfs een pot met hondenkoekjes 
achter staan. Dat hebben ze zelf 
ook in de gaten.”

De lastige kanten:
Paul: “We hebben weinig vrije 
tijd. De winkel is open van acht 
tot zes, maar daarna hebben we 
nog veel ander werk te doen.” 
Marion: “De computer laat ons 
weleens in de steek en dan kan 
je even helemaal niets doen. Dat 
is soms wat frustrerend. Verder 
ben je als winkelier kwetsbaar. 
In 2011 hebben we binnen tien 

Heemstede – Winkels en bedrijven in Heemstede halen mooie 
cijfers bij het publiek. Ook staan ze voortdurend in rijtjes als: 
‘De Beste winkelstraat’ en ‘De Leukste winkel van Nederland’. 
Waar in veel dorpen en steden ondernemers noodgedwongen 
de deur moeten sluiten, lijkt het in Heemstede mee te vallen. 
Of niet soms? Hoe gaan ze om met de recessie die door de 
overheid inmiddels betiteld is als een economische crisis? De 
Heemsteder maakt nader kennis met enkele van hen en legt 
ze tien indringende vragen voor. 

Deze Week:  SigareNSpeciaaLzaak pauL MaNS

dagen twee ramkraken meege-
maakt. In enkele minuten was 
alles weg. Dan ga je door een 
hel. Op filmbeelden is te zien 
met welke enorme agressie ze 
tekeer zijn gegaan. Je bent met-
een het vertrouwen kwijt. Geluk-
kig hebben we veel steun gehad 
aan de burgemeester, mevrouw 
Heeremans. Binnen enkele da-
gen kregen we toestemming 
voor rampalen en een rolluik. Zij 
trok het zich echt aan. We zijn nu 
goed beveiligd.”

Hoe wij omgaan met 
de recessie:
“Natuurlijk merken wij het wel. 
Maar we proberen door optimis-
me en klantvriendelijkheid de 
klanten aan ons te binden. We 
blijven het positief benaderen.” 

Mijn dierbaarste bezit is:
Paul: ”Mijn vrouw!” Marion: 
“Mijn gezondheid! Ik heb in 2010 
een hartstilstand gehad en ben 
daardoor van de trap gevallen 
en heb mijn nek gebroken. Ik 
loop nu rond met een pacema-
ker. Vandaar dat ik dat als eer-
ste noem. Ach ja, en ons gezin 
natuurlijk. We hebben een lie-
ve dochter van drieëntwintig die 
net haar diploma heeft gehaald 
voor verpleegkundige. Ze heeft 
een baan naar haar zin gevon-
den. Ook onze zoon van eenen-
twintig heeft een vaste baan. Dat 
is een geluk in deze tijd.”

De zomer van 2013
is voor ons:
Paul: “Ik heb met mijn zoon een 
reis gemaakt naar Zweden en 
Denemarken op de motor. Mo-
torrijden houdt mijn vrouw hele-
maal niet van. Zij heeft voor de 
zevende keer de vierdaagse ge-
lopen. Dat is nou weer haar hob-
by. We gaan dus weleens op 
stap, maar dan om en om.” Ma-
rion: “Wij zijn allebei gek op het 
strand. Elk vrij moment zitten 
we er, op zondag lekker ontbij-
ten in strandtent 11. Daar heb-
ben ze van die heerlijke Amster-
damse humor. Verder gaan we 

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

in september voor de tweede 
keer in ons leven samen op va-
kantie. We zeggen gekscherend 
dat het onze huwelijksreis wordt, 
heerlijk een weekje naar Teneri-
fe, vanwege ons zilveren jubile-
um. Onze zoon gaat dan voor de 
winkel zorgen.”

Ik heb bewondering voor:
“We hebben bewondering voor 
alle collega-ondernemers, die in 
deze tijd hun best doen om de 
boel draaiend te houden. Voor-
al voor kleine ondernemers is 
het zes dagen per week buffelen. 
Dat beseffen veel mensen niet.”  

De economische crisis 
heeft wel opgeleverd dat:
Marion: “Dat de mensen zich 
misschien een beetje meer be-
wust worden van wat ze wél 
hebben. Nu niet meer alles kan 
worden ze wakker geschut. Wij 
waren vroeger thuis met z’n ach-
ten en dan kregen we niet el-
ke dag een stukje vlees op ons 
bord. Ik heb een hele fijne jeugd 
gehad, maar niets was vanzelf-
sprekend. Jonge mensen zijn 
aan luxe gewend, maar ze mer-
ken dat je het ook best met wat 
minder kan doen.”

Ik zie voor ons in 
de toekomst:
“We gaan nog gewoon door, 
want we hebben er plezier in. Als 
we het niet meer leuk vinden, 
stoppen we ermee. Op voor-
waarde dat we gezond blijven, 
natuurlijk.”

Mirjam Goossens

Dichtstorten

Hoop ii

Ik krijg een opgelegd verbod
nu jij met haar gaat
God, wat is mijn lot

nu jij niet naast mij staat

Gestraft voor gelijke liefde
ontzegging voor hetzelfde lijf

Ik mag je niet bekijken
ik sta buiten kijf

Ik verdrink in een beeld
haar handen glijden overal

Deze tartende gedachte
dat jij bij haar blijven zal

Zo word ik meegesleurd
in een alles vernietigende 

stroom
De verboden hoop is dood
verdronken in een droom

Bart Jonker, 
uit de bundel 

‘Onvoltooid verlangen’ 
(Verkrijgbaar bij Boekhandel 
Blokker en Primera de Pijp)

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. In-
zendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Heemstede - Vleermuisdes-
kundige Carola van den Tempel 
verzorgt vrijdag 23 augustus een 
avondexcursie op buitenplaats 
Leyduin. Van 20.00 tot 23.00 uur 
kunt u op Leyduin de ‘Nacht van 
de Vleermuis’ beleven. Vleermui-
zen zijn bijzondere dieren die tot 
de verbeelding spreken. Carola 
van den Tempel van Landschap 
Noord-Holland weet er heel veel 
van. Ze heeft de afgelopen tijd 
veel onderzoek naar deze dieren 
gedaan op de buitenplaats Ley-
duin. Dankzij oude holle bomen 
en gebouwen met veel schuilge-
legenheid bleek het een perfec-
te plek voor deze dieren. Ze ont-
dekte er maar liefst zes soorten! 
In het kader van de Nacht van de 
Vleermuis verzorgt ze een excur-
sie op de buitenplaats. Die begint 
met een korte lezing over het le-
ven van vleermuizen.  Daarna 
gaan we in de schemering naar 
buiten om ze te zien en te horen. 
Eigenlijk zijn onze oren niet ge-
schikt om de geluiden van vleer-
muizen op te vangen. Daarom 
gebruikt ze een batdetector. Dit 
apparaatje maakt de hoge tonen 
van deze dieren voor ons hoor-

baar. Verzamelen om 20.00 uur 
in het koetshuis van Leyduin. 
Einde rond 23.00 uur, afhanke-
lijk van het weer. De auto kunt 
u parkeren op de parkeerplaats 
aan de Manpadslaan 1, Voge-
lenzang. Vanaf daar is het onge-
veer 10 minuten lopen naar het 
koetshuis. De route is met bord-
jes aangegeven. Zin om mee te 
gaan? Aanmelden is noodzake-
lijk en kan via www.gaatumee.
nl  Bel voor meer informatie 088-
0064455 (tijdens kantooruren). 
Aan deelname van de excursie 
zijn geen kosten verbonden.

Carola van den Tempel (rechts) 
tijdens nachtelijk onderzoek naar 
vleermuizen. Foto: Johan Stuart.

Op excursie
Vleermuizen op de 
buitenplaats Leyduin
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Heemstede – Het Heemsteedse 
grondwater was in vroeger eeu-
wen van niet al te beste kwaliteit 
met uitzondering van de buiten-
plaatsen waar helder duinwater 
werd opgepompt. 
Het Witte Kruis gaf tijdens een 
tyfusepidemie in de Molen-
werfsbuurt in 1897 opdracht 
voor het slaan van een Norton-
put . Een tweede kwam in 1898 
op het `pleintje` bij de IJzeren 
Brug en een derde in 1900 op 
de Glip. Na problemen met de 
drinkbaarheid, te ijzerhoudend, 
functioneerden de openbare 
pompen in 1904 in eigendom 
van de gemeente, vijf jaar later 
sloot de gemeente een overeen-
komst met de Amsterdamse Wa-
terleiding en richtte een eigen 
gemeentelijk waterleidingbedrijf 
op. In 1919 zijn de overbodig ge-
worden pompen weggehaald. 
Als herinnering aan de water-
pomp met een houten ombouw 
heeft een werkgroep Dorps-
pomp het initiatief genomen om 
op de oude plek, het `pleintje` 
een dorpspomp te plaatsen. Van 
de oude pomp bleek niets meer 
te vinden. De heer W. Kwint van 
Gemeentewerkend stuitte en-
kel op onderdelen van een pomp 
uit het voormalige Sint Bavo-
gesticht aan de Kerklaan. Her-
plaatsing van een antieke pomp 
bleek onmogelijk. De werk-
groep bestaande uit Eward van 

der Zwaag, oud- directeur van 
de Voorwegschool, Hans Krol, 
oud-directeur bibliotheek, wijn-
koper Leo Zwarter, Vic Klep en 
Ir Willem Kraayenga als tech-
nisch adviseur van de gemeente, 
oriënteerden zich over de haal-
baarheid van een nieuwe water-
pomp. De toen 24 jarige Pauli-
ne de Jong van Thunnissen BV 
ontwierp de nieuwe pomp. De 
groep kreeg al gauw alle mede-
werking van de winkeliers van 
de Raadhuisstraat, er werden 
verschillende activiteiten ge-
start om geld op te halen, Zwar-
ter had een speciale “ Reser-
vee de la Pompe d`Heemstede 
1986, een voortreffelijke Berge-
rac die verkocht werden door de 
LIons Club en Rotary leden. Lo-
terijen brachten geld in het laatje 
en de inwoners van Heemstede 
werden betrokken bij het naar 
de pomp lopen onder het mot-
to “Kom naar de pomp”. Vraag 
was nog of de gemeente met 
een subsidie het plan zou steu-
nen. Een bedrag van 13000 gul-
den was beschikbaar in het ka-
der van de 1 % regeling, te be-
slissen door de Adviescommis-
sie kunstaankopen. De toenma-
lige wethouder, Saskia Noord-
man- den Uyl zag de pomp niet 
als kunstwerk. Onder de winke-
liers groeide het draagvalk en uit 
de bevolking de morele steun. 
Ook wijn maakt vrienden! 

Overdracht aan gemeente
De pomp werd een hardstenen 
opbouw , 2,10 meter hoog met 
het wapen van Heemstede en 
de Merletjes aan de voorkant, 
aan de achterkant een plaquet-
te, waarop staat dat de echtge-
note van de burgemeester, me-
vrouw J.A. van den Bosch-Feith 
de pomp in bedrijf stelde. Zij 
schonk op de regenachtige don-
derdag in september 1988 het 
eerste glas water van de dorps-
pomp en toastte met de voorzit-
ter Edward van der Zwaag, waar-
na deze de pomp overdroeg aan 
de burgemeester. Veel publiek 
had er drie kwartier in de stro-
mende regen te wachten op het 
eerste glas. Zij namen direct be-
zit van de pomp, ze waren niet 
voor niks naar de pomp gelopen 
en kinderen die nog nooit een 
pomp bediend hadden, voelden 
of het water wel nat was. 

De winkeliers van de Raadhuis-
straat maken er komende week 
een feestje van. Chocolaterie van 
Dam maakte een dorpspomp 
van chocolade, die kan men in 
de etalage bewonderen, op ieder 
ijsje krijg je een plaatje met een 
kleine pomp van chocolade. Vak-
werk zoals Leo Zwarter dat altijd 
roept, vakwerk werkt altijd! 

Ton van den Brink

Regio - Taal en cultuur ho-
ren bij elkaar. Dit is de achter-
grondgedachte van het Talenin-
stituut Iber Lengua bij de orga-
nisatie van de open dagen op 
maandag 26, woensdag 28 en 
donderdag 29 augustus. De cul-
tuuraspecten van onze taalcur-
sussen zijn ook terug te vinden 
in de fotoexpositie van de heer 
Wilmink die gelijk met de open 
dagen bezocht kan worden. Ge-
zichten uit allerlei culturen die 
hij tijdens zijn reizen heeft vast-
gelegd. Dit jaar kunt u voor de 
avondlessen kiezen uit cursus-
sen in het Nederlands, Engels, 
Duits, Frans, Spaans, Catalaans, 
Portugees, Italiaans, Pools en 
Turks. Voor individuele trainin-
gen zijn er zelfs nog meer moge-
lijkheden. Tijdens de open dagen 
kunt u bij de medewerkers van 
Iber Lengua terecht voor infor-
matie over alle cursussen, zoals 
avondopleidingen voor zakelijk 
gebruik, conversatiecursussen 
voor particulieren, maar ook in-
tensieve spoedopleidingen in 20 
verschillende talen. Edwin Keur 
van Iber Lengua: ,,Met veel en-
thousiasme gaan we ons dit sei-
zoen storten op een nieuwe aan-
pak voor de ‘business’ groeps-
cursussen met dezelfde kwaliteit 
en inzet die cursisten van ons 
gewend zijn.” De nieuwe ‘busi-
ness’ cursussen zijn ontwikkeld 
naar aanleiding van een onder-
zoek naar de wensen van zake-
lijke cursisten. De uitkomst daar-

van was: Veel spreken, maar ook 
de basis van de grammatica le-
ren en leren toepassen. Het re-
sultaat daarvan is een compac-
te, intensievere cursus in klei-
ne groepjes om zoveel mogelijk 
interactie tussen de cursisten te 
krijgen en om de cursus maxi-
maal af te kunnen stemmen op 
de wensen van de groep. Voor de 
zakelijke groepen zijn dit inten-
sieve trainingen in kleine groep-
jes, praktijkgericht met aandacht 
voor zakelijke cultuurverschillen. 
De cursussen voor particulie-
ren zijn gericht op conversatie 
en situaties uit het dagelijks le-
ven en de vakantie. Er zijn cur-
sussen voor verschillende ni-
veaus en alle cursussen wor-
den verzorgd door ervaren (ne-
ar)native docenten. U kunt zelf 
ook actief deelnemen aan gratis 
proeflessen in verschillende ta-
len, op de dinsdag en donderdag 
om 20.00 uur en op de woensdag 
om 15.00 uur. Wilt u graag een 
gratis proefles volgen? Meldt u 
dan aan voor vrijdag 23 augustus 
17.00 uur via 023-5389849 of via 
denise@iberlengua.nl. Op don-
derdagavond 29 augustus komt 
de heer Wilmink persoonlijk uit-
leg geven over de fotoexpositie 
die de komende maanden bij ons 
wordt tentoongesteld. Het Talen-
instituut Iber Lengua Taal & Cul-
tuur bevindt zich aan de Zaan-
enstraat 18 in Haarlem. Voor in-
lichtingen kunt u bellen met 023-
538 9849.

Een taal leren? 
Naar Iber Lengua!

Dorpspomp 25 jaar op Raadhuispleintje

Initiatief van winkeliers

Heemstede - Op vrijdag 30 en 
zaterdag 31 augustus gaat de 
editie ‘Heemstede live 2013’ van 
start en als vanouds op het Wil-
helminaplein. Dit terugkerende 
muziekevent zal dit jaar worden 
uitgebreid met een proloog. Er 
wordt namelijk een wandeltocht 
georganiseerd die langs de drie 
muziekspeciaalzaken van Heem-
stede zal gaan. Deze muziekspe-
ciaalzaken hebben zich bereid 
verklaard om de wandelaars te 
ontvangen en ze kennis te laten 
nemen met het instrumentarium 
welke zij verhandelen. De zaken 
waar het om gaat zijn Brink pi-
ano’s, Gitaarshop Heemstede en 
Harp Centre Otja (Bennebroek). 
Daarnaast geven zij ook les in de 
instrumenten die zij verkopen. 
De wandeltocht van om en nabij 
6 km zal om en door het Groe-
nendaalse bos voeren naar de 
genoemde muziekzaken.
Deze wandeltocht heeft een 
tweeledig doel. Ten eerste het 
promoten van muziek in de vorm 
van het kennisnemen van ver-
schillende instrumenten en de 
mogelijkheden van het nemen 
van lessen daarvan. Allemaal 

en helemaal in het kader van 
Heemstede Live. En ten tweede 
dat de opbrengst van de wandel-
tocht ter beschikking zal worden 
gesteld aan een optreden van de 
Clini clowns in het Spaarne zie-
kenhuis, waar onlangs een spe-
ciale afdeling van voor oncologie 
is geopend. 
De tocht zal starten vanaf het 
Wilhelminaplein (tussen 14 en 15 
uur) en daar ook weer eindigen 
(16-17 uur). Na de wandeling 
start het programma van Heem-
stede Live” en kun je zo aan het 
event deelnemen. Kosten van 
deelname zijn 1 euro (symbo-
lisch bedrag), dat geheel wordt 
besteed aan Clini clowns. Extra 
donaties zijn natuurlijk welkom. 
Kaartmateriaal met daarop de 
tocht uitgestippeld wordt ter be-
schikking gesteld.
Verder zullen op het Wilhelmin-
aplein extra activiteiten voor kin-
deren worden georganiseerd. Zo 
zullen de medewerkers van verf-
winkel Ree en de Vintagestore 
samen met de kinderen aller-
hande gebruiksartikelen gaan 
maken uit oude sap- en melk-
pakken. Hoe cool is dat?!

Familiewandeltocht 
‘Heemstede Live’ 

langs muziekzaken

Lelijke 
hoofdwond
Heemstede - Een vrouw heeft 
dinsdagochtend jl. een lelij-
ke hoofdwond opgelopen toen 
zij betrokken raakte bij een on-
geval in Heemstede. De fiets-
ster kwam op de hoek van de 
Eykmanlaan met de Erasmus-
laan in botsing met een ande-
re fiets, waarna ze hard ten val 
kwam. Daar hield zij een lelij-
ke hoofdwond aan over. Hulp-
diensten, waaronder het trau-
mateam uit Amsterdam, werden 
opgeroepen om assistentie te 
komen verlenen. Ze is naar het 
ziekenhuis gebracht. De trau-
mahelikopter hoefde uiteindelijk 
niet door te vliegen naar Heem-
stede. Politieagenten hebben de 
fiets van het slachtoffer meege-
nomen.

Fotografie: Michel van Bergen

Heemstede – Een hele wijk 
in Heemstede wint ijs. De IJs-
prijs van de Postcode Loterij 
is namelijk op wijkcode 2105 
in Heemstede gevallen. Van-
af volgende week ontvangen 
de winnaars in totaal 1047 be-
kers ijs. Inwoners van Heemste-

de die in de juni trekking mee-
speelden met de Postcode Lote-
rij ontvangen per lot een beker 
Ben & Jerry’s ijs. Zij hebben een 
coupon thuisgestuurd gekre-
gen waarmee zij hun prijs vanaf 
aankomende week kunnen op-
halen bij een locatie in de buurt.

IJs voor de hele wijk
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Heemstede - Digitale fotogra-
fie is niet meer weg te denken. 
De mogelijkheden om foto’s te 
maken en te bewerken zijn on-
beperkt. Toch is het soms han-
dig om tips te krijgen en meer te 
leren over het maken van mooie 
foto’s, de juiste belichting en het 
verwerken en bewerken van di-
gitale foto’s. Bij Casca starten in 
oktober verschillende cursussen 
digitale fotografie.

Creatief fotograferen
Op donderdag 3 oktober start 
de cursus Creatief fotograferen. 
Het geven van fotografie work-
shops is voor fotograaf Geek 
Zwetsloot als de beroemde kers 
op de taart: een cadeautje! Hij 
deelt graag de kennis en voor-
al de ervaring die hij in ruim 30 
jaar heeft opgebouwd en wil zo 
proberen mensen enthousiast te 
maken voor de fotografie.
In een serie van vier lessen op 
donderdagen van 20.00 tot 22.00 
uur wordt de fotografie steeds 
vanuit een ander thema bezien. 
De thema’s zijn: licht, composi-
tie, beweging en keuze van het 
onderwerp. Een beetje ervaring 
is mooi meegenomen, hoewel de 
fascinatie voor fotografie meest-
al begint met een fascinatie voor 
wat je ziet! Deze cursus is bij 

Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Digitale fotografie
Op dinsdag 29 oktober start de 
cursus Digitale fotografie. U 
heeft een digitale camera die 
meer mogelijkheden heeft dan 
u benut. De automaat doet z’n 
werk best goed, maar ja, die an-
dere instellingen zitten er toch 
vast niet voor niks op? Docen-
te Jet Heyse gaat in 6 lessen op 
dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur 
in op de techniek achter de foto: 
juiste diafragma voor deze foto, 
juiste sluitertijd, wat zegt dat his-
togram eigenlijk, hoe werkt dat 
met die witbalans, enz? U gaat 
deze nieuwe kennis van de tech-
niek gebruiken om betere foto’s 
te maken. De cursus is opgezet 
met theorie, voorbeelden en op-
drachten. Juist door veel te foto-
graferen leert u de camera zoda-
nig kennen dat er op het beslis-
sende moment geen twijfel meer 
is en u de perfecte foto kunt ma-
ken! Deze cursus is bij Casca in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. 

Digitale fotogra-
fie voor kinderen
Op dinsdag 29 oktober start 

ook een cursus Digitale fotogra-
fie voor kinderen. Zij gaan aan 
de slag met hun eigen digita-
le camera. Kijken naar de tech-
niek van het fotograferen, maar 
vooral veel fotograferen. Op zoek 
naar een compositie die het on-
derwerp er het best uit laat ko-
men. Wordt de foto misschien 
mooier (of grappiger) vanuit een 
ander standpunt? De cursus is 
opgezet met theorie, voorbeel-
den en opdrachten. Door veel 
te fotograferen worden je foto’s 
beter en leer je je camera goed 
kennen zodat je de perfecte foto 
kunt maken!  Docente Jet Hey-
se gaat er van uit dat je je eigen 
camera meeneemt. Iedere digi-
tale camera is geschikt. De cur-
sus Digitale fotografie voor kin-
deren start op dinsdag 29 ok-
tober van 16.00 tot 17.30 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede.
In december starten ook nog 
een cursus Digitaal fotoalbum 
maken voor senioren. 
Alle informatie vindt u op: www.
casca.nl. Aanmelden kan nu al: 
ook telefonisch op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548 
38 28 keuze 1, of bij de recep-
tie van de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Heemstede - Help jij al graag 
met koken en bakken? Dan is 
deze club wat voor jou. Kinde-
ren tussen 6 en 8 jaar vinden het 
soms al heerlijk om te ‘kokkerel-
len’. In de kook- en bakclub (6-
8 jaar) maken ze allerlei lekke-
re hapjes. Deze cursus van 8 les-
sen start op dinsdag 17 septem-
ber van 15.45 tot 17.15 uur. Wat 
oudere kinderen en tieners gaan 
allerlei lekkere gerechtjes berei-
den in 12 lessen vanaf woensdag 
18 september van 15.15 tot 16.45 
uur in de Kook- en bakclub (8-12 
jaar), zoals soep, pizza`s, koekjes, 

broodjes en taarten! Alle recepten 
krijg je mee in een handige map, 
zodat je ook thuis kunt koken en 
bakken. De laatste middag nodi-
gen we de ouders uit voor een ge-
zellige receptie. Neem een koek-
trommel mee om de gerechten 
mee naar huis te kunnen nemen. 
Beide kook- en bakclubs worden 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Opge-
ven kan telefonisch op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1 of via www.cas-
ca.nl. Hier vindt je nog veel meer 
leuke kinderactiviteiten!

Heemstede – Op vrijdag 30 en 
zaterdag 31 augustus evenals 
zondag 1 september wordt het 
stuk ‘Zomergasten’ door ‘t Woud 
Ensemble opgevoerd in de open 
lucht. Dat gebeurt op De Over-
plaats, het natuurgebied naast 
de ingang van speeltuin de Lin-
naeushof. Op 30 en 31 augustus 
begint de voorstelling om 19.00 
uur; op 1 september om 15.00 
uur. 
In ‘Zomergasten’ spelen Ad van 
Kempen, Johnny Kraaijkamp jr 
en Marian Mudder. De Zomer-

gasten nemen hun intrek op het 
landgoed waar een lange zomer 
wacht. Ogenschijnlijk vredig en 
ontspannen totdat onderliggen-
de intriges en spanningen aan 
de oppervlakte komen. Zomer-
gasten van ‘t Woud is een vrije 
bewerking van het origineel van 
Maxim Gorki.
Informatie/kaarten (20,-): kas-
sa@woudensemble.nl Bescher-
mers van Landschap Noord-Hol-
land hebben recht op een kor-
ting van 5,-. Kinderen jonger dan 
16 jaar betalen 12,50.

Zomergasten op 
De Overplaats

Heemstede – Een van de con-
clusies uit het follow-up rapport 
naar aanleiding van het onaan-
gekondigde bezoek dat de In-
spectie voor de Gezondheids-
zorg (IGZ) aan Stichting Epi-
lepsie Instellingen Nederland 
(SEIN) bracht is dat er verbe-
terkracht is getoond. Op 25 juni 
jongstleden werd het bezoek af-
gelegd. Eerder dit jaar publiceer-
de de IGZ een rapport, waarin zij 
risico’s constateerde op het ge-
bied van vrijheidsbeperking en 

veiligheid bij de afdelingen Ge-
bouw 7 en Gebouw 9. SEIN heeft 
zich de afgelopen maanden aan-
toonbaar ingespannen om hier 
actie op te nemen. Dit heeft ge-
leid tot positieve resultaten en 
tot een verhoging van de kwali-
teit van zorg. Inmiddels conclu-
deert de inspectie dat binnen de 
organisatie een breed draagvlak 
bestaat voor verbeteringen en 
naast de ingezette maatregelen 
geen aanvullende maatregelen 
meer nodig zijn.

Heemstede – Gemeente Heem-
stede en Meerlanden starten op 
donderdag 15 augustusmet een 
proef voor alternatieve onkruid-
bestrijding in de Geleerdenwijk 
en de Schilderswijk, ten oosten 
van de Pieter de Hooghstraat. 
Meerlanden gaat dan het Ne-
derlandse middel Ultima testen. 
Ultima is een ecologisch verant-
woord onkruidverdelgingsmid-
del dat volledig biologisch af-
breekbaar is en geen schadelijke 
resten achterlaat in het milieu. 

Gemeente Heemstede wil met de 
proef nagaan of Ultima een mi-
lieuvriendelijk en effectief alter-

natief is voor het tot nu toe ge-
bruikte chemische middel Roun-
dup dat de stof glyfosaat bevat. 
Vanaf 2018 mag glyfosaat bin-
nen Europa niet meer worden 
gebruikt om onkruid te bestrij-
den.

Om Ultima goed te laten werken, 
moet de volledige plant worden 
nat gespoten. De spuitwagens 
van Meerlanden zullen in het 
testgebied dan ook een volledig 
nat wegdek achterlaten dat na 
zo’n dertig minuten weer opge-
droogd zal zijn. Bij regen wordt 
de proef uitgesteld en in oktober 
wordt de proef herhaald.

Ecologisch verantwoord 
Het effect van Ultima is al na eni-
ge uren zichtbaar; het onkruid 
verschrompelt en droogt in. Re-
sultaten in andere proefgemeen-
ten, waaronder Rotterdam, zijn 
veelbelovend. Gemeente Heem-
stede en Meerlanden zullen in 
samenwerking met Universiteit 
Wageningen de resultaten in het 
najaar evalueren. Ultima is sa-
mengesteld uit pergalonzuur 
en maleïne hydrazide. Deze be-
standdelen zorgen ervoor dat de 
plantencellen kapot worden ge-
maakt; de cellen verliezen hun 
vocht en verdrogen. Daarnaast 
werkt het middel kiemremmend.

Heemstede en Meerlanden testen 
onkruidbestrijdingsmiddel

Lekker kokkerellen 
voor kids

SEIN laat voldoende 
verbeterkracht zien

Digitale fotografie: iedereen kan het!

Regio -  Op excursie in de Am-
sterdamse Waterleidingduinen. 
Dat kan op zondag 25 augus-
tus. Tijdens de excursie, die IVN 
Zuid-Kennemerland organiseert, 
is er extra aandacht voor heide 
in het gebied. Start is om 14.00 
uur, vanaf de parkeerplaats Am-
sterdamse Waterleidingdui-
nen ingang De Zilk. Gratis toe-
gang.  Informatie bij excursielei-
der Eric van Bakel, telefoon 023-
5393507.
 
Foto: Henk Bos.

Excursie 
Waterleidingduinen
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Heemstede - De Centrale Cli-
entenraad van de Hartekamp 
Groep heeft een brief geschre-
ven naar Mark Rutte. Hierin no-
digen de cliënten de minister-
president uit om met hen te ko-
men praten over de bezuinigin-
gen. 
Veel cliënten van de Hartekamp 
Groep krijgen te maken met de 
bezuinigingen die het kabinet 
Rutte doorvoert. Zo zijn de ver-
goedingen voor vervoer van en 
naar dagbesteding al sinds ja-
nuari 2013 gehalveerd. Dit heeft 
tot gevolg dat cliënten die verder 
dan 8 kilometer van hun dag-
bestedingsplek wonen hoogst-
waarschijnlijk naar een ander lo-
catie moeten om te werken. De 
cliënten geven aan hier boos en 
verdrietig over te zijn omdat ze 
heel tevreden zijn over de plek 
waar ze nu werken. 
Ook de komst van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) geeft veel zorgen voor 
de cliënten. Gemeenten wor-
den met ingang van 2015 geheel 
verantwoordelijk voor de onder-
steuning, begeleiding en verzor-
ging van mensen met een beper-
king die thuis wonen. Deze zor-
gonderdelen worden overgehe-
veld van de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (AWBZ) 

naar de Wet maatschappelij-
ke ondersteuning (Wmo). De 
overheveling van de begelei-
ding, dagbesteding en kortdu-
rend verblijf naar de Wmo gaat 
gepaard met een budgetkorting 
van 25%. Er is nog veel ondui-
delijk over de invoering van de 
Wmo en dat zorgt voor veel on-
zekerheid bij de cliënten. Zij vra-
gen zich onder meer af hoe het 
gaat als je in de ene gemeente 
woont en in de andere gemeen-
te werkt. Ook maken de cliënten 
zich ernstig zorgen over de ge-
volgen van de bezuinigingen. 
De Centrale Cliëntenraad van de 
Hartekamp Groep bestaat uit cli-
enten die zelf weer lid zijn van 
een lokale cliëntenraad. De Cen-
trale Cliëntenraad komt één keer 
per maand bijeen en vergadert 
over onderwerpen die belang-
rijk zijn voor alle cliënten van de 
Hartekamp Groep. Ook adviseert 
zij aan de Raad van Bestuur. De 
bezuinigingen zijn regelmatig 
onderwerp van gesprek en de 
cliënten hebben zelf het initiatief 
genomen om de minister-presi-
dent uit te nodigen voor een ge-
sprek. Zij hopen dat hij hier tijd 
voor vrij kan maken en anders 
komen ze graag naar Den Haag 
toe om met Mark Rutte te kun-
nen spreken.

‘Beste Mark Rutte’

Mischa Blokker (l) en Floris Roscam Abbing (r) van de Centrale Cliën-
tenraad zijn bezig met de brief naar Mark Rutte.

Heemstede - Afgelopen week 
berichtten diverse media dat 
er deze zomer 40 procent meer 
vlinders zijn waargenomen in 
Nederland dan vorige zomer. Dit 
is de conclusie na de onlangs 
gehouden vlindertellingen in ons 
land. Het aanhoudende stabie-
le warme zomerweer was goed 
voor een uitbundige vlinderpo-
pulatie. Kleurrijke taferelen in 
tuinen en bossen van onze ge-
meente, die zich ontpopte als 
een ware vlindertuin. Tijd om de-
ze prachtige insecten eens met 
de camera vast te leggen en na-
der te bekijken.
Vlinders zijn niet altijd een ge-
meengoed: sommige soorten 
zijn zeldzaam en worden nauwe-
lijks waargenomen. Ze zijn erg 
gevoelig voor weersomstandig-
heden. Daarnaast nam de vlin-
derstand de laatste jaren  af door 
het gebruik van chemische be-
strijdingsmiddelen in de land- 
en tuinbouw en door het weg-
halen en maaien van bepaalde 
planten en bloemen, waarop de 
rups en de latere vlinder gedij-
en. Gelukkig is dit jaar de vlin-
derpopulatie weer wat toegeno-
men. Het plaatsen van bijvoor-
beeld een vlinderstruik in de tuin 
trekt al vele soorten aan. Enke-
le soorten leggen hun eitjes op 
brandnetels, waar ook de rup-
sen op leven. Op de foto hieron-
der wat juweeltjes die afgelopen 
week gespot en gefotografeerd 
zijn in Heemstede, met een korte 
beschrijving.

Van links naar rechts bovenaan:
1.  Kleine Vos. Prachtige dagvlin-

der. Zeer talrijk deze zomer, 
veel aangetroffen op lavendel 
en vlinderstruiken in tuinen. 
Heeft twee vliegtijden tussen 
mei en oktober en overwin-

tert. De rupsen leven op de 
iep. Ook de Grote Vos komt 
voor, deze is beduidend gro-
ter en wat valer van kleur. De-
ze laatste soort is echter zeld-
zaam en beschermd.

2.  Atalanta of Admiraalvlinder. 
Komt voor in bloemrijke tui-
nen en bermen. Vliegtijd: van 
mei tot oktober. Daarna trekt 
deze vlinder naar warmere 
streken en bereikt zelfs Ma-
deira en de Canarische eilan-
den.

3.  Nogmaals de Kleine Vos.
4.  Gammauil. Een nachtvlinder 

die ook overdag kan worden 
aangetroffen, maar het aan-
tal is het talrijkst tijdens de 
schemering op vlinderstrui-
ken. Wordt ook wel vanwe-
ge zijn tekening pistooltje ge-
noemd. De Gammuil is een 
niet inheemse trekvlinder.

5.  Bont Zandoogje. Dit exem-
plaar is gefotografeerd in de 
bossen van Woestduin. Komt 
voor op open plekken in bos-
sen, bermen en dalen. Twee 
vliegtijden: maart-oktober. Is 
deze zomer niet veel waarge-
nomen.

Onderste rij van links naar 
rechts:
6.  Distelvlinder. Trekt in de zo-

mer vanuit Zuid-Europa naar 
Nederland. Ze zetten hun ei-
tjes af op distels. De rup-
sen ontpoppen hier, die kort 
daarop naar het zuiden trek-
ken. Komt voor in bloemrijke 
tuinen, maar ook in bloem-
rijke bermen. Drie vliegtijden 
tussen april en oktober. 

7.  Koolwitje. Vlinder die alge-
meen voorkomt. Overwin-
tert als pop. Drie vliegtijden, 
tussen maart en september. 
Komt voor in diverse bioto-

pen.
8.  Dagpauwoog. Een van on-

ze fraaiste dagvlinders. Zeer 
veel waargenomen in Heem-
stede op diverse plekken, met 
name in bermen en tuinen en 
op sommige open plekken 
in bosgebieden. Een vlieg-
tijd: tussen maart en septem-
ber. Overwintert en kan daar-
om ook in de winter binnens-
huis worden aangetroffen. De 
‘ogen’ op de vleugels dienen 
om vijanden als vogels af te 
schrikken.

Bart Jonker

Heemstede ontpopt 
zich als vlindertuin

Vrijwilligers gevraagd voor ‘Kom In Mijn Tuin’
Heemstede - Stichting Kom In 
Mijn Tuin (KIMT) heeft een ide-
ele doelstelling om zowel jonge-
ren als ouderen te laten delen 
in kennis en plezier voor moes-
tuinieren. In 2008 begon zij met 
de aanleg en onderhoud aan de 
Leidsevaart in Heemstede. Een 
groot succes; hier leerden tien-

tallen kinderen zelf groenten 
planten, plukken, proeven en 
hun verantwoordelijkheid te dra-
gen. Kom In Mijn Tuin die uitslui-
tend bestaat uit vrijwilligers is 
hierop een vervolg. In 2013 is de 
stichting in het Wandelbos Groe-
nendaal gestart met kinder-ge-
neratietuinen en mindervalide-

tuinen. Het terrein heeft inmid-
dels een mediterrane tuin. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
begeleiden van kinderen met 
hun tuintjes en het algemene 
(onderhouds) werk van het land-
je. Bij hulp van minimaal twee 
uur per week stelt de stichting 
een stukje grond te beschikking 
voor het telen van eigen groen-
ten of bloemen. Aanmelden:e-
mail: info@kominmijntuin.com 
of bel Mik van der Bor, tel. (023)-
5282651.
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Waren de voorgaande twee edities van 
Heemstede Live al een groot succes, 
met het aanstaande feest maakt de or-
ganisatie weer een stap vooruit. Door de 
initiatiefnemers is er gezocht naar nog 
meer kwaliteit, zowel in de aankleding 
als bij de uitvoerende artiesten. Twee 
dagen lang staat het historische Wilhel-
minaplein in het teken van elkaar ont-
moeten, luisteren naar de muziek, kijken 
naar de optredens en er mag natuurlijk 
ook gedanst worden. Bewondering en 
respect voor de bewoners van het plein. 
Zij staan “hun plein”graag twee dagen 
af aan de inwoners van Heemstede. Nu 
het feest zo goed blijkt aan te slaan en is 
uitgegroeid tot een jaarlijks evenement 
is deze activiteit ondergebracht in een 
stichting. Het aantal sponsors neemt 
jaarlijks toe waardoor er organisatorisch 
ook steeds meer mogelijk is. De gecon-
tacteerde artiesten hebben een hoog 
Heemsteeds gehalte. 

VRIJDAG LIEFST DRIE 
BANDS OP HET PODIUM

De vrijdag start om 17.30 met de voor-

malige Heemsteedse rockers, verzameld 
in de band Fireball Express. De verkoop 
van hun CD komt geheel ten goede aan 
de stichting Blue Ribbon die zich inzet 
voor de bewustwording over prostaat-
kanker, een ziekte waaraan gitarist Mat-
thijs van Hall zelf lijdt. Ralph Geels is de 
Heemsteedse leadzanger van de groep 
Maverick. Deze band, die louter bestaat 
uit afgestudeerden aan het conservato-
rium, staat garant voor muziek van het 
zuiverste water. De afsluiting van de 
avond wordt verzorgd door de cover-
band Hooter Tooter.
Nieuw dit jaar is een danspodium ( 8 x 8 
meter en 15 cm hoog) dat ter beschik-
king is gesteld door de Heemsteedse 
ondernemer Dirk Teeuwen. Bij het po-
dium hoort een heuse lichtshow waar-
van kenners zeggen dat het licht in heel 
Heemstede zichtbaar zal zijn.

EEN ZATERDAG VOL 
VERRASSINGEN

Zaterdag opnieuw een vol program-
ma. De kinderen wordt vanaf 16.00 uur 
een passend programma geboden. Zij 

kunnen met oude spullen, met mede-
werking van The Vintage Store en verf-
handel Ree, knutselen. Daarnaast is er 
gratis limonade, aangeboden door een 
Heemsteedse onderneemster. Miss “lit-
tle pancake”komt met heerlijke poffer-
tjes en vers fruit. Om vijf uur is het tijd 
om uit volle borst Nederlandse smart-
lappen mee te zingen. DJ Bert Coster 
hoeft geen introductie, de in onze regio 
zeer populaire DJ weet zijn muziekkeu-
ze aan te passen aan het publiek. Om 
21.00 uur is het tijd voor de superband 
Jamento. Al eerder te zien op Haarlem 
Jazz en Amstel live en ongetwijfeld een 
schare fans op de been brengt. Hapjes 
en drankjes zijn er weer in overvloed. 
Gedurende de zaterdag heeft de orga-
nisatie nog wat verrassingen in petto. 

MUNTJES AL IN DE 
VOORVERKOOP

Consumptie muntjes a 1,20 euro zijn op 
het plein verkrijgbaar of met 10% kor-
ting in de voorverkoop bij Café de Eerste 
Aanleg Raadhuisstraat 103. Een biertje 
gaat twee muntjes kosten en wijn drie. 

Nieuw is de mogelijkheid om per tele-
foon of sms een pizza te bestellen die 
dan supersnel wordt bezorgd op het 
plein bij een speciaal afhaalpunt. 
Het feest kan niet draaien zonder vrij-
willigers hierdoor blijft de toegang gra-
tis. De organisatie heeft nog plaats voor 
vrijwilligers voor uiteenlopende werk-
zaamheden. Wie interesse heeft deze 
dag(en) mee te draaien in de organisa-
tie. Meld je aan via de website  www.
heemstedelive.nl   Sponsors zijn zeer 
welkom zodat het feest jaar na jaar kan 
groeien. De organisatoren René Brou-
wer, Kees en Christine Heger hebben 
bergen werk verzet om Heemstede het 
feest te geven waar jaarlijks naar wordt 
uitgekeken en waarbij de muzikale lat 
steeds hoger ligt. Met het in woord en 
daad steunen van de organisatie toont 
ook het gemeentebestuur van Heemste-
de haar betrokkenheid.
De bewoners rond het plein nemen het 
geluid en de verwachte 2500 bezoekers 
graag voor lief, opdat het enige Heem-
steedse openluchtfeest mede laat zien 
dat hun oude plein nog springlevend is. 
Eric van Westerloo.

Waren de voorgaande twee edities van malige Heemsteedse rockers, verzameld kunnen met oude spullen, met mede- Nieuw is de mogelijkheid om per tele-

Het komt er aan, het muziekspektakel 
‘Heemstede Live’ op 30 en 31 augustus

Kees Heger en Rene Brouwer.
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Concert van Hupse Kee

Regio - Zaterdag 31 augustus 
organiseert de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland een cursusmarkt. 
Op zoek naar een boeiende cur-
sus voor het nieuwe seizoen? 
Ruim 50 organisaties bieden 
cursussen aan, van sport en taal 
tot kunst en gezondheid. Van 11 
tot 16 uur is iedereen welkom in 
de Doelenzaal en op het binnen-
plein van de Bibliotheek Haar-
lem Centrum, Gasthuisstraat 32 

te Haarlem. Profiteer van eenma-
lige aanbiedingen!
Wil je creatief aan de slag of je 
loopbaan een andere wending 
geven? Meer weten over opvoe-
ding, communicatie, leefstijl of 
kunst? Er is altijd een cursus te 
vinden die bij jou past! Kijk voor 
een overzicht van alle standhou-
ders en hun aanbiedingen op de 
website www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Regio - De dialyseafdeling van 
het Kennemer Gasthuis heeft het 
keurmerk ontvangen van HKZ. 
Dat betekent dat de zorg voor 
nierpatiënten voldoet aan de 
strenge eisen van deze instel-
ling. HKZ staat voor ‘Harmoni-
satie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector. Om in aanmerking te 
komen voor dit keurmerk moeten 
dialysecentra voldoen aan zeer 
strenge kwaliteitseisen. Het Ken-
nemer Gasthuis beschikt over 
twee dialysecentra, een op loca-
tie zuid in Haarlem, het andere in 
Velsen-Noord. Met deze twee lo-
caties biedt het ziekenhuis dia-

lysepatiënten zorg op maat en 
in de buurt. De beide centra zijn 
uitgebreid onderzocht door een 
visitatiecommissie. Er waren in-
terviews met de medisch speci-
alisten en verpleegkundigen; pa-
tiënten hebben hun oordeel mo-
gen geven. Niet alleen de centra 
zelf zijn onder de loep genomen, 
maar ook de samenwerking met 
andere bij de dialyse betrok-
ken afdelingen zoals de radio-
logie, vaatchirurgie, en diëtetiek, 
maar ook de inkoopafdeling, pa-
tiëntenvoorlichting en het perso-
neelsbeleid. Niels Schut, inter-
nist-nefroloog: “Het leven van 

nierpatiënten is zwaar. Ze moe-
ten zich aan strenge (dieet)re-
gels houden en moeten meerde-
re keren per week een paar uur 
dialyseren. Dat is een fikse be-
lasting voor het dagelijks leven. 
Wij zien onze patiënten natuur-
lijk heel vaak en bouwen een in-
tensieve band met ze op. In on-
ze dialysecentra doen we er al-
les aan hun kwaliteit van leven 
te verbeteren waar dat kan en 
hun veelvuldig verblijf in ons zie-
kenhuis zo aangenaam mogelijk 
te maken. We zijn er trots op dat 
onze inspanningen gewaardeerd 
zijn met dit keurmerk.”

“We bouwen een intensieve band met patiënten op”

Kennemer Gasthuis ontvangt 
keurmerk voor dialysecentra

Regio - Inloophuis Kennemer-
land, een plek voor (ex-) kan-
kerpatiënten en hun naasten, 
breidt openingstijden en activi-
teiten uit. Bezoekers kunnen on-
der meer deelnemen aan yoga of 
zingen in het koor, daarnaast zijn 
ze welkom tijdens het open ate-
lier, kunnen ze deelnemen aan 
mindfulnesstraining en is er een 

lotgenotencontactgroep of the-
magroep. Massage behoort tot 
de uitbreiding van de activiteiten 
evenals Dance4balance. Tot slot 
biedt het programma een kook-
eetgroep, begeleid zwemmen en 
‘Look good, feel better’. Kijk op 
de website www.inloophuisken-
nemerland.nl. U kunt ook bellen : 
06-34944729 of 023-8885367.

Regio - Zaterdag 24 augustus 
geeft het vakantiekoor ‘Hupse 
Kee’ een concert in de Doopsge-
zinde kerk te Haarlem. 

Het repertoire voor dit concert 
werd ingestudeerd tijdens een 
studieweek in de zomervakan-
tie in Congrescentrum Menno-
rode op de Veluwe. Vijftig zan-

geressen uit het hele land deden 
mee aan deze koorweek. On-
der leiding van Leny van Schaik 
werd mooie en leuke muziek in-
gestudeerd. Zaterdag is de reü-
nie met aansluitend een concert-
je, waarvan de aanvang 17.00 uur 
is. Doopsgezinde Kerk, Frankes-
traat 24, Haarlem. Toegang gra-
tis. Inl.: 023-5312396.

Nieuwe activiteiten Inloophuis

Cursusmarkt in de bibliotheek

Regio - Projectkoor 023, onder-
leiding van dirigent Felix van den 
Hombergh, zoekt ervaren zan-
gers voor komend project: Eton 
Choirbooks, muziek uit de Engel-
se Renaissance. Zangers met in-
teresse worden aangemoedigd 
zich te melden, vooral tenoren 
en bassen. 
Audities zijn op vrijdagavond 
13 september. Het project be-
staat uit een beperkt aantal re-
petities in Overveen op wisse-
lende dagdelen, te beginnen in 
november. Zangers studeren de 
muziek thuis in en komen naar 
alle repetities. Afsluitende con-

certen zijn op 15 en 16 februari 
2014. Kosten deelname aan het 
gehele project bedragen 120 eu-
ro. Meer informatie over audi-
ties, data en opgeven op www.
projectkoor023.nl

Projectzangers gezocht voor 
Engelse Renaissancemuziek

Haarlem-Zuid - Woensdag 28 
augustus kunt u terecht voor een 
puzzelruilbeurs die wordt ge-
organiseerd in Sint Jacob in de 

Hout aan de Zuiderhoutlaan 1 te 
Haarlem. Liefhebbers zijn wel-
kom van 13.30 tot 15.00 uur. Info 
bij de receptie, tel. 023-8927900.

Puzzelruilbeurs bij Sint Jacob 
in de Hout

De provincie Noord-Holland stelt 
met een reactieve aanwijzing dat 
delen van de door de gemeente 
Haarlemmermeer vastgestelde 
bestemmingsplannen Buitenge-
bied Noord, Buitengebied Mid-
den en Buitengebied Zuid geen 
deel uit maken van die bestem-
mingsplannen. De provincie is 
het niet eens met de ruimte die 
Haarlemmermeer in de bestem-
mingsplannen biedt aan wind-
turbines.
Eerder dit jaar hebben Gedepu-
teerde Staten van Noord-Hol-

land bij de gemeente Haarlem-
mermeer zienswijzen ingediend 
op de bestemmingsplannen. De-
len van de bestemmingsplannen 
zijn in strijd met de provincia-
le structuurvisie en de ruimtelij-
ke verordening. Het gaat daarbij 
om het Noord-Hollandse beleid 
op het gebied van windturbines. 
Gedeputeerde Ruimtelijke Orde-
ning, Tjeerd Talsma: “De provin-
cie voert een zeer terughoudend 
beleid, dat gericht is op de be-
scherming van het Noord-Hol-
landse landschap”. De provin-

cie is het niet eens met de uit-
leg van de gemeente Haarlem-
mermeer en heeft de gemeente 
Haarlemmermeer reactieve aan-
wijzingen gegeven waardoor de-
len van de bestemmingsplannen 
niet in werking kunnen treden.
Het gaat om verschillende loca-
ties voor nieuwe windturbines in 
de bestemmingsplannen Buiten-
gebied Noord, Midden en Zuid. 
De reactieve aanwijzing richt 
zich ook op het windpark Haar-
lemmermeer Zuid, opgenomen 
in het ‘Buitengebied Zuid’.

Locaties voor windturbines
Provincie verbiedt delen van 
Haarlemmermeerse bestemmingsplannen

KWF start collecteweek op 2 september

Ruim tweehonderd 
vrijwilligers de straat op
Heemstede – Op maandag 2 
september gaat de grootste col-
lecte van Nederland van start. In 
deze week staan bijna 100.000 
vrijwilligers op tegen kanker om 
zoveel mogelijk geld op te halen. 
Een enorme operatie die van le-
vensbelang is. Immers hoe meer 
collectanten geld inzamelen, hoe 
groter de opbrengst is en hoe 
meer geld er is voor onderzoek 
en meer genezing. In Heemste-
de gaan dit jaar weer ruim 200 
collectanten op pad. “Gelukkig 
hebben zich ook dit jaar weer 
nieuwe collectanten gemeld bij 
ons”, zegt Pascale zwaan van 
KWF in Heemstede. “Iedere col-
lectant extra betekent een hoge-
re opbrengst. Maar er is nog ze-
ker een aantal straten in Heem-
stede waar we geen collectant 
voor hebben. Dus wie de eer-
ste week van september collecte 
wil lopen, mag zich altijd melden. 
Al loopt iemand maar een paar 
adressen. Alle beetjes helpen.”
 
Cijfers en feiten
Kanker is een vreselijke ziekte 
die ons allemaal raakt. Eén op 
de drie Nederlanders krijgt ge-

durende zijn leven kanker, per 
jaar ruim 91 duizend mensen. Er 
sterven jaarlijks bijna 42 duizend 
mensen als gevolg van kan-
ker. De ziekte is hiermee doods-
oorzaak nummer één in Neder-
land. Miljoenen mensen delen 
een droom: een wereld waar-
in kanker niet langer een dode-
lijke ziekte is. Wat zou het mooi 
zijn als deze droom uitkomt. We 
doen er alles aan dit waar te ma-
ken. Wereldwijd werken weten-
schappers naar die dag toe. Zo 
snel als zij kunnen. Zo snel als 
wij hen in staat stellen. We kun-
nen kanker onder controle bren-
gen. Wij willen niet accepteren 
dat er zoveel mensen aan kanker 
lijden en er al te vaak aan over-
lijden. Ons doel: Minder kanker, 
meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor kanker-
patiënten.
De collectant van KWF Kanker-
bestrijding komt in de week van 
maandag 2 t/ m 7 september. 
Collectanten kunnen zich nog 
steeds aanmelden via de site van 
KWF Kankerbestrijding of stuur 
een mail naar pascalezwaan@
quicknet.nl

Vreemde 
kikker (?)
Heemstede – Mevrouw de 
Graaff uit Heemstede trof deze 
kikker aan in haar tuin op de 
Zandvoortkade. Ze vraagt zich 
af of het een bijzonder exem-
plaar is, deze opvallend groe-
ne verschijning. Weet iemand 
er meer over te vertellen? Mail 
naar: redactie@heemsteder.nl
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Heemstede - Deze zomer 
wordt voor de 7e maal de An-
tiek- en Brocantemarkt in de 
Jan van Goyenstraat te Heem-
stede georganiseerd. De markt 
vindt plaats op zondag 25 au-
gustus. Inmiddels is het evene-
ment een begrip in de omge-
ving geworden, mede door het 
grote succes en de verschei-
denheid aan kramen.
Ook dit jaar zal er weer een 
ruim aanbod zijn van kristal, 
glaswerk, kandelaars, mooi lin-
nengoed, oud zilver, sieraden, 
kleine en grotere meubels, ge-
stoffeerde stoelen en haardat-
tributen. De diversiteit aan kra-
men, de kwaliteit van de aan-
geboden waar, de live-mu-
ziek en de gezelligheid van de 
Jan van Goyenstraat maken de 

sfeer heel bijzonder. Je waant 
je bijna even in Frankrijk! Kort-
om, een markt die je absoluut 
niet wilt missen.

Kraam voor goede doel
Zoals gebruikelijk wordt er 
door de organisatie een kraam 
beschikbaar gesteld aan een 
goed doel. Dat is dit jaar TECS. 
Tecs is een  stichting die zich 
inzet om de kwaliteit van leven 
voor kansarmen wereldwijd te 
verbeteren met focus op water, 
kinderen en vrouwen. In augus-
tus is een actie ‘Veilig drinkwa-
ter voor slachtoffers Noord-In-
dia’ gestart. Tijdens de Brocan-
temarkt verkoopt TECS stoere 
bidons, sierlijke beugelflessen 
en stijlvolle karaffen en glazen 
van het merk KRNWTR. Want 

in Nederland hebben we het 
lekkerste kraanwater en dat is 
ook nog eens super duurzaam 
en goedkoop! De opbrengst 
van de verkoop gaat volledig 
naar de actie.

Spaarnetown Jazzband
Er zal een groot deel van de dag 
muziek te horen zijn tijdens de 
markt. Die wordt verzorgd door 
de Spaarnetown Jazzband, die 
van 12.00 tot 14.00 uur door de 
straat zal lopen. Daarna zal de 
groep Kardoen in de tent voor 
de Plus hun Balfolk-muzien ten 
gehore brengen. Een aantal 
winkels zal die dag open zijn, 
de markt duurt van 11.00 uur 
tot 17.00 uur. Informatie:
brocante@janvangoyenstraat.
nl www.janvangoyenstraat.nl

Een markt die je niet wilt missen: 

Brocantemarkt 
Jan van Goyenstraat

Heemstede - Met bakken 
kwam het uit de lucht, afgelopen 
zondag, maar gelukkig voor de 
aanvang van het toernooi begon 
de zon langzaam door te breken 
en speelden de F- en E-teams 
van RCH heerlijke wedstrijden 
tijdens de Johan Neeskens Cup.
Bekerhouder DSS, Velsen en 
Hoofddorp maakten dankbaar 
gebruik van de uitnodiging van 
RCH om een toernooi te spe-
len, een goede gelegenheid om 
te oefenen met nieuw samenge-
stelde teams voor het komend 
seizoen. Sportiviteit, maar toch 
ook de strijd stond weer hoog 
in het vaandel. In de poule van 
de F1 was het RCH team van 
de coaches Ard Dinkelberg en 
Robbin Opheikens net aan Vel-
sen voorgebleven. De laatste on-

derlinge wedstrijd was in 2-2 ge-
eindigd waardoor de Racing als 
poulewinnaar uit de bus kwam. 
In de E-poule had RCH E1 met 
de coaches Hein Faber en Henk 
Broekman wat meer moeite. In 
deze poule werd Velsen winnaar. 
Na alle resultaten bij elkaar op-
geteld te hebben bleek Velsen 
de Overall winnaar te zijn en kre-
gen ze de grote Johan Neeskens 
Wisseltrofee (zie foto van Harry 
Opheikens). 

Met dit toernooi heeft RCH weer 
een leuk evenement neergezet 
als start van het nieuwe seizoen. 
Op zaterdag 31 augustus staat 
er wederom een pracht toernooi 
gepland: het alom bekende en 
gewaardeerde Loek Bekkers ve-
teranen toernooi. 

Velsen winnaar 2e RCH 
Johan Neeskens Cup

Velsen winnaar 2e RCH Johan Neeskens Cup
Heemstede - Met bakken kwam het uit de lucht, afgelopen zondag, maar gelukkig voor de aanvang 
van het toernooi begon de zon langzaam door te breken en speelden de F- en E-teams van RCH 
heerlijke wedstrijden tijdens de Johan Neeskens Cup.

Bekerhouder DSS, Velsen en Hoofddorp maakten dankbaar gebruik van de uitnodiging van RCH om 
een toernooi te spelen, een goede gelegenheid om te oefenen met nieuw samengestelde teams voor 
het komend seizoen.
Sportiviteit, maar toch ook de strijd stond weer hoog in het vaandel. In de poule van de F1 was het 
RCH team van de coaches Ard Dinkelberg en Robbin Opheikens net aan Velsen voorgebleven. De 
laatste onderlinge wedstrijd was in 2-2 geëindigd waardoor de Racing als poulewinnaar uit de bus 
kwam. In de E-poule had RCH E1 met de coaches Hein Faber en Henk Broekman wat meer moeite. 
In deze poule werd Velsen winnaar. 
Na alle resultaten bij elkaar opgeteld te hebben bleek Velsen de Overall winnaar te zijn en kregen ze 
de grote Johan Neeskens Wisseltrofee (zie foto van Harry Opheikens). Hierbij de eindresultaten..

Pouleuitslag F GESPEELD PUNTEN DOELSALDO EINDSTAND

RCH F1 3 7 6  2 1

Velsen F1 3 5 6  5 2

DSS F1 3 4 5  5 3

Hoofddorp F1 3 0 1  6 4

Pouleuitslag E GESPEELD PUNTEN DOELSALDO EINDSTAND

Velsen E1 3 9 12  0 1

Hoofddorp E2 3 6 12  3 2

RCH E1 3 3 3  11 3

DSS E1 3 0 0  13 4

Wisseltrofee GESPEELD PUNTEN DOELSALDO EINDSTAND

Velsen 6 14 18  05 1

RCH 6 10 09  13 2

Hoofddorp 6 6 13  09 3

DSS 6 4 05  18 4

Met dit toernooi heeft RCH weer een leuk evenement neergezet als start van het nieuwe seizoen. Op 
zaterdag 31 augustus staat er wederom een pracht toernooi gepland: het alom bekende en 
gewaardeerde Loek Bekkers veteranen toernooi. Bewusteloze man langs 
Zandvaartkade
Heemstede – Vreemde loca-
tie om een uiltje te knappen: 
langs de Zandvaartkade. Hier 
zagen voorbijgangers een 
man liggen, afgelopen za-
terdag 16 augustus zo rond 
14.00 uur. De man bleek be-
wusteloos te zijn, aangezien 
ingeschakelde politieagenten 
de man niet wakker konden 
krijgen. Hij is door een ambu-
lance afgevoerd. Vermoede-
lijk was er alcohol in het spel. 
Het gebeuren trok veel aan-
dacht  van het winkelend pu-
bliek.
Foto: A. Bangert.

Als bevoorrecht Heemstedenaar 
kreeg ik deze week twee exem-
plaren van de gemeentewijzer, 
de 14e editie officiële gemeen-
te plattegrond 2013. Waarom 
twee? Wat was er al zo veran-
derd t.o.v. de 13e editie? Is zo’n 
papieren wegwijzer nog van de-
ze tijd? Kan je zo iets in het di-
gitale tijdperk met programma’s 
als maps, nav, tom tom, enz. niet 
wegbezuinigen? Een artikel in de 
Heemsteder trok de aandacht. 
Alle hobbels en bobbels op de 
weg om de snelheid van auto’s 
in te dammen zorgen bij mij altijd 
voor gefronste wenkbrauwen. 
Heemstede had weer een nieuw 
fenomeen om de eigen verant-
woordelijkheid van de automo-
bilist af te nemen. Paaltjes in de 
Mesdaglaan. Dat was nu net een 
aardige test met die twee platte-
gronden die erg identiek bleken, 
helaas: geen Mesdaglaan. Dat 
was vreemd. Er bleken in de na-
bije omgeving vele Mesdaglanen 
gaf ons programma ‘maps’ aan. 
Er moest zelfs de dorpsnaam bij-

gevoegd worden en zie, de Mes-
daglaan bleek een H.W. Mes-
daglaan, zichtbaar in alle kleuren 
met huizen en bomen. De paal-
tjes kon ik, té vers, nog net niet 
ontwaren. Ja en kijkend bij de in-
dex van het gemeentelijk kaart-
systeem onder de letter ‘H’ bleek 
de Mesdaglaan ook daar te be-
staan. Hoe nu verder? Of Eric 
van de Heemsteder moet volle-
diger zijn, of het plattegrondje, 
waarvoor je een bril moet opzet-
ten, kan wel worden wegbezui-
nigd. Ik zou zo graag willen we-
ten hoeveel dorpsgenoten echt 
gebruik maken van dit stukje mi-
lieu-bezwarend papier. Scheelt 
weer een boom, kosten voor be-
zorging, een loop naar de pa-
piercontainer als we daarvoor de 
moeite nemen, of nog erger. De 
brand erin. Ach, het zal op de to-
tale gemeentelijke kosten niet 
al te veel uitmaken, maar wel-
licht zijn er vele kleine zaken die 
met elkaar, als we een beetje wil-
len nadenken, een groot kwartje 
schelen. Willen we de kaart niet 

missen, dan een beperktere op-
laag afhalen op ons gemeente-
huis?
Fred Belt, Huizingalaan 26, 
Heemstede.

Reactie gemeente 
Heemstede:
Geachte heer Belt,
Reacties als de uwe nemen wij 
mee bij onze overwegingen of we 
volgende keer medewerking ver-
lenen aan deze gemeenteplatte-
grond.
 
Het lijkt me goed om te vermel-
den dat deze kaart wordt uitge-
geven door het bedrijf Rijnland 
Plattegronden en wordt bekos-
tigd met de advertenties die er-
op staan en dus niet met belas-
tinggeld. De gemeente verleent 
wel medewerking aan dit ‘recla-
memedium’, omdat wij dan ook 
een aantal exemplaren krijgen die 
wij kunnen uitreiken aan nieuwe 
inwoners die hier nog niet de weg 
weten, en aan mensen die aan de 
balie een kaart vragen. 

Gemeentewijzer, daar kom je dus weinig verder mee
INGEZONDEN

Voor mensen met geheugen-
problemen of beginnende de-
mentie. 

Heemstede - Bewegen heeft 
een positief effect op het licha-
melijk en psychisch welbevinden. 
Ook – juist - als u geheugenpro-
blemen of beginnende dementie 
heeft. Het kan zelfs het demen-
tieproces vertragen. Ontdek hoe 
fijn het is om onder begeleiding 
van een deskundig instructeur 
te bewegen. En bovendien is het 
een prima manier om onder de 

mensen te zijn. Tijdens het twee-
de uur drinken we koffie en is er 
een begeleider van SHDH aan-
wezig voor steun en informatie. 
Mensen vanuit eenzelfde situa-
tie kunnen elkaar ontmoeten en 
met lotgenoten ervaringen uit-
wisselen. De cursus Bewegen op 
Maat bestaat uit 12 bijeenkom-
sten van 2 uur op woensdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Het eerste uur gaat u bewegen 
bij Sportschool FM+ Healthclub 
aan de Kerklaan 113C, daarna 
met elkaar koffiedrinken bij Cas-

Bewegen op maat ca in de Luifel, Herenweg 96, bei-
den in Heemstede. Kortom: een 
cursus met Bewegen en Bege-
leiden op Maat. De cursus start 
woensdag 11 september met 
kennismaken/informatie. Heeft u 
belangstelling? Neem dan con-
tact op met Katinka Verdonk, se-
niorenwerker bij Casca, telefoon 
(023) 548 38 25 – e-mail kver-
donk@casca.nl. De eerste keer 
is uw partner/kind/vertrouwens-
persoon ook van harte welkom. 
Bewegen op Maat wordt geor-
ganiseerd door: Casca – senio-
renwerk, SHDH, zorgorganisa-
tie voor ouderen, en sportschool 
FM+ Healthclub.
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WK-bowlingfinalist Jeffrey 
van de Wakker nu naar WK
Heemstede/Las Vegas - On-
langs had de Heemsteder een 
interview met Heemstedenaar 
Jeffrey van de Wakker, een van 
de WK-finalisten van het Neder-
lands WK-bowlingteam (zie de 
Heemsteder van 31 juli 2013). Na 
de gewonnen oefeninterland te-
gen België op 3 augustus jongst-
leden, zet de Nederlandse dele-
gatie voor de Wereldkampioen-
schappen natuurlijk alles op al-
les en is met onze Jeffrey op 15 
augustus naar Las Vegas in de 
Verenigde Staten vertrokken. 
De Nederlandse WK-selectie be-
staat uit zes heren, zes dames en 
drie coaches. Na vele maanden 
van hard trainen komt het er nu 
op aan voor de deelnemers om 
de felbegeerde WK-titel binnen 
te slepen. Om de vier jaar vindt 
het WK heren tegelijk plaats met 
het WK dames, in één evene-
ment. De strijd om de medailles 
is echter gescheiden. Zowel het 
heren- als het damesteam komt 
van 19 t/m 30 augustus in actie 
tijdens de volgende events: Sin-
gles, Dubbels, Trio’s & Teams (5 
spelers/speelsters). Over al de-
ze events wordt nog een stand 
bijgehouden per individu, de All 
Events. De top 24 in de All Events 
strijdt tot slot om het goud in het 
Masters event.
De Nederlandse WK-herense-
lectie bestaat uit: Alex de Vries, 
Jeffrey van de Wakker, Jeroen 
van Geel, Johnny Spil, Jord van 
Weeren en Roel Mol. De WK-da-
messelectie bestaat uit: Danielle 
van der Meer, Ghislaine van der 
Tol, Lisanne Breeschoten, Man-
dy van de Louw, Nicole Sanders 

en Wendy Kok. Beide selecties 
worden bijgestaan door de coa-
ches Marcel van den Bosch, Ni-
co Thienpondt en Peter van Zijp. 
Afgelopen vrijdag en zaterdag 
stonden de trainingen gepland, 
zodat het team kennis kon ma-
ken met de omstandigheden en 
de 72 banen in het Strike Zone 
Bowling Center. Zaterdagavond 
is het definitieve speelschema 
bekend gemaakt. Zondag stond 
in het teken van official practice, 
waarna op maandag het WK van 
start ging met het eerste event: 
Singles, heren. Zodra de resul-
taten bekend zijn, informeert 
de Heemsteder u hierover. Jef-
frey, nogmaals heel veel succes. 
Heemstede duimt voor je!

Bart Jonker

De Heemsteedse WK-finalist Jef-
frey van de Wakker. Foto: Ne-
derlandse Bowling Federatie

Heemstede - Bij de aanvang 
van het nieuwe seizoen orga-
niseert GSV Heemstede op za-
terdagochtend 31 augustus in 
sporthal Groenendaal aan de 
Sportparklaan in Heemstede een 
open dag met haar secties gym-
nastiek/dans, volleybal, tafelten-
nis, badminton en Nordic Wal-
king. Tussen 10.00 en 12.00 uur 
is er volop gelegenheid om aan 
de verschillende sporten mee te 
doen en kunt u zich over de ac-
tiviteiten laten informeren door 
de aanwezige leiders van de ver-
eniging. Heeft u nog geen be-
slissing genomen welke sport u 
wilt gaan beoefenen in het nieu-
we seizoen; dan is hier uw kans 
om breed kennis te maken met 
de vele mogelijkheden die GSV 
Heemstede biedt. In de sporthal 
zijn een volleybalveld, badmin-
tonveld en twee tafeltennista-

Open dag GSV Heemstede 
in Sporthal Groenendaal

RCH houdt 
open dag
Heemstede - Ook voor de start 
van het nieuwe seizoen 2013-
2014 organiseert RCH weer een 
open dag. Komende woens-
dag 21 augustus wil de vereni-
ging graag weer veel meisjes en 
jongens begroeten op de Sport-
parklaan. Kom om 14.00 uur naar 
de Sportparklaan en laat je voet-
balkunsten zien aan de hand van 
balschieten, slalommen, straf-
schoppen, partijvorm, voetbalke-
gelen en meerdere spelvormen, 
waarbij het laddertje niet zal ont-
breken. Ook pappa’s, mamma’s, 
opa’s en oma’s zijn van harte 
welkom. Niet alleen de kantine is 
open, maar als u vragen heeft of, 
nog leuker, u wilt uw kind opge-
ven als lid van RCH, dan is dat 
deze middag ook mogelijk. De 
dag duurt tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.rch-voetbal.nl.

Heemstede - Het Oosterhout-
se Twins is in de winning mood. 
Werd vorige week DSS (tot dat 
moment koploper) 2 x verslagen, 
dit weekend moest het gehaven-
de RCH er aan geloven. Was het 
in de eerste wedstrijd het ge-
brek aan slagkracht dat de Ra-
cing opbrak, in de return kwam 
de nederlaag vooral op het con-
to van het ontbreken van fit-
te relievers. Het goede nieuws 
is evenwel de nakende rentree 
van Marcel Timmer, die na zijn 
sleutelbeenbreuk de trainingen 
heeft hervat. Slechts 3 versprei-
de honkslagen wist RCH te pro-
duceren op het werpen van Ke-
vin Roovers en geen enkele maal 
werd verder gereikt dan het 2e 
honk. Voor starter Chris Mowday, 
die een sterke wedstrijd gooide,  
was het dan ook een mission im-
possible om deze ontmoeting 
naar een Heemsteedse overwin-
ning te leiden. De enige en be-
slissende run viel in de 6e inning. 
Openingsslagman Jarreau Mar-

tina sloeg zich naar het 1e honk, 
werd geheel volgens het boek-
je met een opofferingsstoot-
slag naar 2 gebracht en met een 
honkslag van Martijn Meeuw-
is over de thuisplaat. Een dag la-
ter, in Oosterhout, had RCH-Pin-
guïns heel wat beter kijk op de 
worpen van starter Jeremy Ishak. 
Dat resulteerde al in de 1e in-
ning op runs van Zamir Lijde en 
Lex Leijenaar, beiden binnenge-
bracht op een double van Reg-
gie Valpoort. Een slagbeurt later 
was het een solo homerun van 
Jurriaan Korff, waardoor het 1-2 
werd, maar pas in de 4e inning 
ontstonden opnieuw proble-
men voor RCH ’s starter Robin 
van Eis. Op 2 honkslagen en een 
veldfout liepen, bij niemand uit, 
de honken vol en was het wach-
ten op de genadeklap, maar die 
kwam niet. Twee maal achtereen 
werd de geslagen bal tijdig gere-
tourneerd naar de thuisplaat en 
de 3e nul viel op een actie 4 naar 
3. Maar in de 5e omloop werd 

Honkbal
RCH maakt het Twins 
moeilijk, maar verliest wel 2x

het dan toch gelijk toen Jurriaan 
Korff, alweer hij, Jarreau Martina 
met een honkslag thuis liet ko-
men. Daarna begon op de Oos-
terhoutse heuvel het stuivertje 
wisselen. Ishak werd opgevolgd 
door achtereenvolgens Stijn de 
Koninck, Matthew Latta en Rem-
co Gorisse, een luxe die schril af-
stak bij de beperkte mogelijkhe-
den van RCH. Na de 6e inning, 
die hij ongeschonden door-
kwam, werd Robin van Eis ge-
wisseld voor kortestop Kevin Ge-
rard. Dat was voor de thuisploeg 
het sein er een schepje boven-
op te doen. Na 3 honkslagen, 4 
x 4 wijd (waarvan 2 opzettelijk) 
en een veldfout was de hele li-
ne-up van de Twins aan slag ge-
weest en sprong het scorebord 
van 2-2 naar 6-2. In de 8e in-
ning leek RCH nog even terug 
te komen toen de honken vol-
liepen bij 1 man uit, maar in de 
score kwam geen verandering 
meer, ook al omdat Kevin in de 
8e inning de gelederen gesloten 
kon houden. Door de resultaten 
van dit weekend gaan de Twins 
nu met 4 punten voorsprong op 
DSS aan de leiding. A.s. zater-
dag ontvangt DSS RCH-Pingu-
ins, zondag volgt de return op 
het Heemsteedse Sportpark.

HBC op 
tafeltenniskamp
Heemstede – Op zondag 11 au-
gustus startte voor de 35e edi-
tie het tafeltenniskamp in het 
Noord-Brabantse Goirle. Samen 
met tafeltennisclubs Hilversum, 
AMVJ en Bijmaat logeerden de 
deelnemers en kaderleden van 
HBC Tafeltennis een week lang 
op De Breehees in Goirle.
Elke dag werkten de 52 jeugdige 
tafeltennissers een aantal trai-
ningen af bij vereniging Red Star 
’58. De deelnemers waren op 
sterkte verdeeld over 4 groepen. 
Ze werkten aan hun vastheid en 
leerden een hele hoop nieuwe 
slagen en technieken bij van de 
ervaren trainers. Ook werd er tij-
dens veldtrainingen gewerkt aan 
conditie. Naast de dagelijkse 
trainingen stonden er een hoop 
activiteiten op het program-
ma zoals een kennismakings-
spel, een bioscoopbezoek, fit-
ness, spuitvoetbal met de brand-
weer, een videoclip maken, bow-
len, een spelmeerkamp, zwem-
men en een afsluitende feest-
avond. Ook dit kamp was weer 
een groot succes en iedereen 
kijkt alweer uit naar volgend jaar! 
Alle foto’s en filmpjes zijn te be-
kijken via www.hbctafeltennis.nl.

fels neergezet. Tevens zal er ge-
legenheid worden gegeven om 
onder leiding van een bevoegd 
instructeur Nordic walking te 
beoefenen. Hiervoor zijn stok-
ken aanwezig waarmee geoe-
fend kan worden. Voor alle spor-
ten geldt: niets moet, alles mag! 
Bij elk veld staan vrijwilligers die 
u kunnen begeleiden. De afde-
ling gymnastiek/dans is verte-
genwoordigd in het linker ge-
deelte van de sporthal. Voor de 
kinderen is er gelegenheid deel 
te nemen aan een danssessie en 
turnen. Voor volwassenen is het 
mogelijk kennis te maken met “T 
ai Chi Chuan en pilates. De in-
structeurs kunnen u alles vertel-
len over de voordelen van hun 
sport. Mocht u besluiten tijdens 
de open dag een van de cursus-
sen te gaan volgen, hoeft u geen 
inschrijfgeld te betalen. Alle in-
schrijvers maken bovendien ook 
nog kans op een jaar lang gra-
tis sporten. Uit alle inschrijvers, 
van deze open dag, wordt ie-
mand gekozen die de contribu-
tie terugkrijgt. De uitslag wordt 
bekendgemaakt op de website 
van GSV-Heemstede: www.gsv-
heemstede.nl. Kom gerust langs 
en neem uw sportkleding mee. 
Mocht de dag u niet uitkomen 
is het altijd mogelijk in de eer-
ste week van september naar het 
desbetreffende lesuur te gaan. 
Een overzicht van alle lessen en 
contactadressen kunt u vinden 
op de website: www.gsv-heem-
stede.nl.

INGEZONDEN

Net in familiekring een ernstig 
ongeluk meegemaakt waar-
bij een jochie van 13 voor zijn 
leven getekend is doordat hij 
werd overvaren door een snel-
le motorboot in een smal vaar-
water. Ook in Heemstede is dat 
mogelijk, gezien het feit dat vrij-
dagavond 16 augustus om half 
acht  ‘s avonds, voor de twee-
de keer de afgelopen 6 weken, 
een man met een waterscoo-
ter vol gas door de Van Merlen-
vaart voer. Nu ben ik zelf zeker 
niet vies van rijden in snelle au-

to’s  en ook niet van snel varen 
op ruim water, maar ik vind dit 
toch wel te ver gaan. Voordat je 
het weet zie je een buurtjonge-
tje straks in verband afgevoerd 
worden door een ambulance 
naar het ziekenhuis. En daar pas 
ik voor. Vandaar mijn oproep aan 
de watersporter om in het ver-
volg zijn acties op ruimer water 
uit te voeren. Ik weet zeker dat 
ook hij geen ongeluk met een 
kind op zijn geweten wil hebben.

F. Dijkstra – Heemstede.

Vol gas met waterscooter





Heemstede
Exposities

Tot eind augustus
Schilderijen met the-
ma ‘zoeken naar licht’ van 
Rachel Torrisi in The Vin-
tage Store, Cruquiusweg 37a, 
Heemstede. 

Tentoonstelling over Groe-
nendaal in het Heemsteedse 
raadhuis.

Zondag 29 september
Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Informatie: www.galleryodys-
sey.com.

Diversen

Zondag 25 augustus
Antiek- en Brocantemarkt 
in de Jan van Goyenstraat, 
Heemstede.

Zondag 25 augustus
Open Dag in de Kunstflat 
van An Luthart van 11.00-17.00 
uur Leren schilderen? Cur-
sus of workhop. Informeer er-
naar tijdens de open dag, Jan 
Wiegmanlaan 14 in Heemste-
de. Tel: 023-5280655 / e-mail 
an.luthart@quicknet.nl Kijk 
ook eens op www.anluthart.nl

Vrijdag 30 en
zaterdag 31 augustus
Het Heemstede live! nazomer 
muziekfeest is op 30 en 31 au-
gustus op het Wilhelminaplein 
in Heemstede. Meer informa-
tie via www.heemstedelive.nl.

Woensdag 4 september
Workshop ‘Communice-
ren met je baby’ van het 
Centrum voor Jeugd en Ge-
zin Heemstede op de Lieven 
de Keylaan 7, 19.30-21.30 uur. 
Info: www.cjgheemstede.nl.

Regio
Exposities

T/m 30 maart 2014
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-

Agenda
Cultuur

land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
films en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zit-
ten. Schotersingel 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Op ‘Van God Los? Je geest 
in balans’ is het werk ‘Mani-
mal’ van Melanie Bonajo (1978, 
Heerlen) voor het eerst te zien 
in Nederland. In deze video 
zien we hoe managers de ver-
binding met zichzelf en hun 
omgeving herstellen door het 
strelen van kippen en geiten.

T/m 24 augustus
In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien. De 
hoofddoek doet veel stof op-
waaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen er-
van verboden worden. Voor de 
ander staat juist het verbod op 
de hoofddoek symbool voor 
onderdrukking en moet iede-
re vrouw zich volgens haar ei-
gen overtuiging kunnen kle-
den. Sander Stoepker (47) fo-
tografeerde 1 vrouw, moslima 
Boutaïna Azzabi, met 100 van 
haar hoofddoeken. Ze stu-
deerde Communicatie aan de 
Hogeschool Utrecht en werkt 
bij Al Jazeera. 

T/m 25 augustus
Expositie rond Frans Hals in 
De Waag aan het Spaarne in 
Haarlem. Info: www.kzod.nl.

‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-
tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt 
uit de natuur. Opening zondag 
30 juni om 16.00 uur. Verder: 
donderdag t/m zondag 12.00-
17.00 uur. Tel. 023-5518432, 
info@37pk.nl | www.37pk.nl.

T/m 30 augustus
Tentoonstelling beelden 
Hetty Heyster in provincie-

huis Haarlem. Dreef 3 te Haar-
lem. Op werkdagen te be-
zichtigen van 9.00-17.00 uur, 
vrij toegankelijk. Bij de ope-
ning op 19 juli om 17.00 uur, is 
iedereen van harte welkom. 
In de beeldenexpositie staan 
dieren centraal. Het dier als 
model biedt veelzijdig en in-
spirerend materiaal voor de 
beeldhouwer om een eigen 
weg te gaan. Gebruikmakend 
van een door haar zelf ont-
wikkelde modelleertechniek, 
zoekt Heyster in haar beel- 
den steeds meer naar de 
grens tussen figuratie en ab-
stractie.

T/m 31 augustus
Expositie schilderen van 
Arie Loos (1939). Door 
kleurblindheid schildert Arie 
volledig op gevoel. Te zien 
in bibliotheek van Hillegom, 
Sportlaan 1. Gratis toeganke-
lijk, tijdens openingsuren.

T/m september 
Expositie van Mirjam Bros 
bij Bloedbank Sanquin. Met 
textiel in reliëf, aquarelschilde-
rijen en foto’s. Bezoektijden: di 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur. Adres: Boerhaavel-
aan 32c, Haarlem.

T/m 3 september
Nieuwe expositie in vm Ge-
meentehuis Bennebroek. Ex-
posanten: Peter Entrop 
(beelden), Elisa Pasmans 
en Evert Schellens (tekenen 
en schilderen). Bennebroe-
kerlaan 5. Van maandag t/m 
vrijdag van 8.30-12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30-
16.30 uur. Info: www.tentoon-
stellingenbennebroek.nl.

T/m 23 september
Amateurkunstenaars eren 
Frans Hals in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat in 
Haarlem.

Diversen
Elke dinsdag
Sporten in Bennebroek met 
een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spie-
ren soepel te houden. Van 
19.00-20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag. Interesse: 
5243062.

Zondag 1 september
Amnesty International or-
ganiseert mensenrech-
tenwandeling in Haarlem. 
Aanmelden bij Tiny Ribbens, 
Secretaris Amnesty-groep 
Haarlem e.o., 023-5332083 of 
E. tiny.ribbens@xs4all.nl. De 
start is bij Café Thuys van het 
Dolhuys, Schotersingel 2. In-

gang aan de achterkant van 
het gebouw. Verzameltijd: tus-
sen 12.15-12.30 uur. De wan-
deling duurt ong. 60 min. en 
eindigt op de Grote Markt. 
Deelnamekosten zijn drie eu-
ro p.p., incl. kop koffie of thee. 
Per wandeling kunnen max. 
vijftien wandelaars deelne-
men.

Heemstede - Bibliotheek Zuid-
Kennemerland organiseert voor 
de vierde keer de Haarlemse De-
buutprijs. De prijs voor het win-
nende manuscript bestaat, naast 
een oorkonde, uit publicatie van 
het boek en opname in de col-
lectie van de Bibliotheek. Inzen-
den kan tot en met 31 augustus. 
Deelnemers komen uit Haarlem, 
Heemstede, Spaarndam, Bloe-
mendaal, Hillegom of Zandvoort.
Wie wil dat nu niet? Je eigen 
boek in de bieb en boekhan-
del zien liggen? Dat kan zo-
maar gebeuren als je meedoet 
aan de Haarlemse Debuutprijs! 
Deze literaire prijs is op 31 ok-
tober 2010 voor het eerst uitge-
reikt door burgemeester Schnei-
ders aan de uit Santpoort afkom-
stige Laura van der Wijden voor 
het boek Buiten de kaart om. In 
2011 won Sybren Kalkman de 
prijs met zijn inzending Struikel-
bank en vorig jaar Lisette Erdt-
sieck met Reis van de Zeemeer-
min.
De prijs voor het winnende ma-
nuscript bestaat, naast een oor-
konde, uit publicatie van het 
boek en opname in de collec-
tie van de Bibliotheek. De prijs-
uitreiking vindt plaats op 10 no-
vember 2013. 
De jury van de Haarlemse De-
buutprijs 2013 bestaat uit Martin 
Hendriksma – schrijver en jour-
nalist, Lisette Erdtsieck– win-
naar Haarlemse Debuutprijs Prijs 
2012 en Dorien van der Poll - 
Athenaeum Boekhandel (voor-
zitter).

Wedstrijdreglement
- Je woont in de gemeen-

te Haarlem, Heemstede, 
Spaarndam, Bloemendaal, 

Zandvoort of Hillegom, of je 
bent lid van de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland.

- Je bent minimaal 15 jaar.
- Je plaatst je verhaal op www.

nederland-schrijft.nl en meldt 
je met je boek aan voor de 
Haarlemse Debuutprijs

- Door een verhaal te plaatsen 
op deze website zijn de voor-
waarden (incl. de wedstrijd-
voorwaarden) van Nederland 
Schrijft van toepassing

- Lezers van Nederland Schrijft 
kunnen je werk wel lezen en 
waarderen maar de beoorde-
ling is geheel in handen van 
de vakjury

- Het boek is een roman/verha-
lenbundel

- Het ingezonden manuscript is 
nog niet eerder gepubliceerd 
(met uitzondering van eigen 
beheer)

- Het manuscript bestaat uit 
minimaal 100 pagina’s en 
maximaal 350 (A4, punt 11)

- Het manuscript is Neder-
landstalig

- Het boek dient geschreven te 
zijn door één auteur of door 
een collectief dat als één au-
teur beschouwd kan worden.

- Alle deelnemers dienen be-
schikbaar te zijn op de dag 
van de uitreiking zijnde 10 
november 2013

- Inzenders gaan akkoord met 
promotie en het bij een breed 
publiek onder de aandacht 
brengen van het werk

- Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd

Voor meer informatie en alle 
voorwaarden: kijk op www.ne-
derland-schrijft.nl of www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl

Schrijf een winnende roman

Heemstede - Moniek Schouten 
en partner Geoffrey van Leeu-
wen beoefenen al jaren Ierse 
dans. Moniek is gecertificeerd 
ceili (groeps-) dansdocent en 
zal in januari 2014 voor het solo 
docent-examen gaan in Dublin, 
Ierland. Geoffrey gaat november 
proberen zich in Krakau te kwali-
ficeren voor het Werelkampioen-
schap in Londen in april 2014. In 
2012 was Geoffrey 2e van Eu-
ropa maar met het WK 2013 in 
Boston (USA) kon het paar zich 
helaas niet veroorloven aanwe-

zig te zijn – hun sport wordt niet 
gesponsord. Nu het WK in 2014 
wel tot de mogelijkheden be-
hoort is het tweetal al weer hard 
aan het trainen. Hiervoor reist 
het koppel twee keer per week 
naar Den Haag. Ze zouden ech-
ter vaker moeten trainen en zijn 
daarom op zoek naar een trai-
ningslocatie in Heemstede. 

Via www.kilkennyontap.nl ziet 
u om welke vorm van dans het 
gaat. Reacties naar: moniek-
schouten@hotmail.com

Oproep: Trainingslocatie
gevraagd voor Ierse dansers
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 bekendmakingen
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 bezwaarschriften

Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Heemstede test milieuvriendelijk 
onkruidbestrijdingsmiddel
Gemeente Heemstede is een proef gestart 
met een milieuvriendelijke onkruidbestrijding 
in de Geleerdenwijk en de Schilderswijk, 
ten oosten van de Pieter de Hooghstraat. 
Meerlanden test dan het Nederlandse middel 
Ultima. Ultima is een ecologisch verantwoord 
onkruidverdelgingsmiddel dat volledig 
biologisch afbreekbaar is en geen schadelijke 
resten achterlaat in het milieu. 

Proef voor alternatieve 
onkruidbestrijding
Gemeente Heemstede wil met de proef nagaan of 
Ultima een milieuvriendelijk en effectief alternatief 
is voor het tot nu toe gebruikte chemische middel 
Roundup dat de stof glyfosaat bevat. Vanaf 2018 
mag glyfosaat binnen Europa niet meer worden 
gebruikt om onkruid te bestrijden. Om Ultima goed 
te laten werken, moet de volledige plant worden 
nat gespoten. De spuitwagens van Meerlanden 
zullen in het testgebied dan ook een volledig nat 
wegdek achterlaten dat na ongeveer dertig minuten 
weer opgedroogd zal zijn. Bij regen wordt de proef 
uitgesteld en in oktober wordt de proef herhaald.

Ecologisch verantwoord alternatief 
Het effect van Ultima is al na enige uren zichtbaar; 
het onkruid verschrompelt en droogt in. Resultaten 
in andere proefgemeenten, waaronder Rotterdam, 

zijn veelbelovend. Gemeente Heemstede en 
Meerlanden zullen in samenwerking met Universiteit 
Wageningen de resultaten in het najaar evalueren. 
Ultima is samengesteld uit pergalonzuur en maleïne 
hydrazide. Deze bestanddelen zorgen ervoor dat 
de plantencellen kapot worden gemaakt; de cellen 
verliezen hun vocht en verdrogen. Daarnaast werkt 
het middel kiemremmend.

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders
Op woensdag 11 september 2013 starten 
twee KIES (Kinderen In een Echtscheidings 
Situatie) trainingen in Heemstede. KIES is een 
spel- en praatgroep voor kinderen, gericht 
op het verwerken van de scheiding. Soms is 
de scheiding net uitgesproken, soms is dat al 
een aantal jaren geleden gebeurd. Tijdens 8 
bijeenkomsten van 1 uur komen aan de hand 
van creatieve opdrachten, praten en spel, 
thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en 
achteraf een evaluatiebijeenkomst.

De KIES training voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
vindt plaats op het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in Heemstede. De KIES training voor kinderen van 
8 t/m 12 jaar vindt plaats op de Voorwegschool 
in Heemstede. Per jaar worden meerdere KIES 
trainingen georganiseerd. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Heeft u nog vragen of 
wilt u uw kind aanmelden neem dan contact op 
met Francien Degewij, KIES coach van Kontext. U 
kunt haar telefonisch bereiken op 06-44327513 of 
via e-mail fdegewij@kontext.nl.

Aanleg verkeersplateaus Rivierenwijk
In het kader van het project ‘Aanleg 30 km-voor-
zieningen Rivierenwijk’ wordt tussen maandag 26 
augustus en 6 september 2013 een verkeersplateau 
op het kruispunt Amstellaan-Reggelaan aangelegd. 
Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt volledig 
afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer 
wordt omgeleid via de Rijnlaan. Hiervoor wordt het 
eenrichtingverkeer tijdelijk opgeheven en geldt 
een parkeerverbod aan de overzijde van Rijnlaan 

102 t/m 152 (even). Verkeersbeperkingen en 
omleidingsroutes staan via borden aangegeven.

Van 9 t/m 20 september 2013 wordt op het 
kruispunt Rijnlaan-Schielaan een verkeersplateau 
aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is het 
kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer. 
Verkeersbeperkingen en omleidingsroutes staan via 
borden aangegeven.

Op de foto: Wethouder Jur Botter (Milieu), directeur 
Publieke Sector Meerlanden Angeline Kierkels en 
vertegenwoordigers Ecostyle en Firma Roodenburg.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vijfherenstraat 39 het plaatsen van een gazen 

erfafscheiding Wabonummer 6549, 
 ontvangen 9 augustus 2013.
- Schouwbroekerstraat 10 het kappen van een 

ceder Wabonummer 6552, 
 ontvangen 12 augustus 2013. 
- Beethovenlaan 24 het wijzigen en vergroten van 

de kap Wabonummer, 
 ontvangen 12 augustus 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Ruisdaellaan 1 en 3 het vervangen 

van een dakkapel op het zij- en achterdakvlak 
wabonummer 5910, 

 verzonden 14 augustus 2013.
- Binnenweg 53 het plaatsen van reclame 

Wabonummer 6017, 
 verzonden 14 augustus 2013.
- Chrysanthemumlaan 4 het plaatsen van een 

tuinkist Wabonummer 4708, 

 verzonden 14 augustus 2013.
- Glipper Dreef 190 het uitbreiden van een 

woonhuis Wabonummer 5689, 
 verzonden 14 augustus 2013.
- Herenweg 5 het kappen van 75 bomen t.b.v. 

nieuwbouwproject Wabonummer 5018, 
verzonden 14 augustus 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 29 augustus 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen afwijzing wijziging 
  geboortedatum in de Gemeentelijke 
  Basisadministratie - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen afwijzing correctie datum 
  van inschrijving in verband met een 
  adreswijziging - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  het oprichten van een sportschool aan 
  de Raadhuisstraat 15 - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, 
tel. (023)5485607.

Handhavingsacties
Verwijdering vaartuig Orion in Zuider Buiten 
Spaarne
Een wit vaartuig met de naam Orion in het Zuider 
Buiten Spaarne / Heemsteeds kanaal ter hoogte van 
de Schouwbroekerbrug en de Spaarneborgh is in 
opdracht van het college verwijderd.

Het vaartuig wordt tot en met 30 oktober 
2013 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 
vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college 
het vaartuig verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen.

Melding verwijdering fietswrakken in 
Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV). Op dinsdag 27 augustus 2013 gaat 
de gemeente fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes 
en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele 
fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen 
of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd 
zullen op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. 
Ook worden op dinsdag 27 augustus 2013 alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 

aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 
27 november 2013 worden opgeslagen bij 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving via telefoonnummer 14 023.

Uitschrijvingen GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon met 
onbekende bestemming uit te schrijven:
- C.P. Timmermans, geb 30-09-1986, 
 Kadijk 3 (briefadres), per 12-08-2013
     
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, telefoon14023).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:
- R.B.G. Daguerre, geb 30-12-1959, 

Zandvoortselaan 2A, per 03-07-2013

- E.S.E. Sanders, geb 29-08-1994, 
 Jeroen Boschlaan 18, per 02-07-2013

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Gaat u verhuizen?
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 B&W 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.



Zomerfoto: 

Achter Hageveld
Heemstede – Een koe zoekt verkoeling en waarom ook niet: de 
sloot achter Hageveld is er wel goed voor. Deze mooie zomerfo-
to is ingestuurd door Dick de Lugt woonachtig aan de Van den 
Eijndenkade. Heeft u ook zo’n schitterende echt zomerse foto ge-
maakt in Heemstede? Mail de redactie: redactie@heemsteder.nl

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. Zie verder kader 
‘Bezwaar’.

Heemstede - Het heeft even 
wat tijd gekost maar zaterdag 
17 augustus kon de winnaar van 
het Tourspel van deze krant zijn 
prijs in ontvangst nemen. Door 
vakanties en andere perikelen 
heeft het wat tijd gekost maar 
Peter Kinkhouwers kon een 
prachtig wielertrui de zijne noe-
men. De uiteindelijke winnaar, 
Chris Froome, deed er 42 minu-
ten langer over dan Peter had 
voorspeld, maar dat Froome de 
Tour zou winnen had hij vooraf 
goed gezien. Met zijn kennis van 
het wielrennen had hij ook de 
beste Nederlander in het klasse-

ment, Bouke Mollema, goed bij 
zijn voorspelling. Peter Kinkhou-
wers noemt zichzelf een mooi 
weer wielrenner en zit daarom 
vooral in de zomermaanden op 
racefiets. “Na mijn werk als me-
dewerker technische dienst bij 
het Renaldahuis in Haarlem mag 
ik bij fatsoenlijk weer graag op 
de racefiets stappen.” Ook bij de 
voetbalvereniging HBC is hij ac-
tief al is dat meer voor de win-
termaanden. Vanaf nu kan men 
Peter gemakkelijk herkennen in 
zijn nieuwe shirt dat is aange-
boden door 'De Rijwielspecialist' 
van Patrick Hart van de gelijkna-

mige zaak aan de Zandvoortsel-
aan. “Ik vind het leuk om de wie-
lersport en het fietsen in het al-
gemeen onder de aandacht te 
houden. Daarom werk ik graag 
mee met het beschikbaar stellen 
van een prijs” aldus Patrick. Pe-
ter Kinkhouwers was in zijn nop-
jes met zijn prijs en zal volgend 
jaar zeker weer meedoen met 
het Tourspel dat de Heemsteder 
jaarlijks, voorafgaande aan de 
Tour de France, opneemt in de 
krant. Met zijn nieuwe trui onder 
de arm vertrok Peter naar huis 
en heeft hem intussen vast wel 
even aangehad.

Winnaar Tourspel van de 
Heemsteder ontvangt prijs

Heemstede - Iedere woens-
dagavond wordt er in de Lui-
fel op groot doek een mooie 
film getoond. Meestal is dit een 
film van filmhuis-genre, maar 
ook populaire films die kortge-
leden zijn uitgekomen staan op 
het programma. U vindt het pro-
gramma in het tweemaandelijk-

se Casca Nova- programma. U 
kunt het filmprogramma ook op-
halen bij de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, telefoon (023) 548 
38 28 keuze 1. De eerste film van 
dit seizoen, een romantisch dra-
ma, is op woensdag 4 september 
om 20.00 uur in de Luifel. U bent 
weer van harte welkom.

Casca Nova filmavonden


	34_ED5_PAG03
	34_ED5_PAG05
	34_ED5_PAG07
	34_ED5_PAG09
	34_ED5_PAG11
	34_ED5_PAG13
	34_ED5_PAG15
	34_ED5_PAG17
	34_ED5_PAG19
	34_ED5_PAG21



