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101 cursussen
voor jong en oud

ontmoeting - spel kunst & cultuur - talen - culinair creatief - computers - beweging
Heemstede
023-548 38 28 kies 1
www.casca.nl

Bureaustoel
nodig?
www.nrskantoor.nl

Tuinenwedstrijd De Oosteinde

“Je bent je bewust van de seizoenen en
getuige van de wonderen der natuur”
Heemstede – “Iedere week zie
ik prachtige tuinfoto’s staan op
de voorpagina van de Heemsteder. Ook ik ben trots op mijn
tuin waar ik iedere dag wel in
rommel. Lekker je hoofd leegmaken na een drukke werkdag.
Je bent je bewust van de sei-

zoenen en getuige van de wonderen der natuur. Zelf stekken,
zaaien en scheuren levert veel
voldoening op.
Graag kom ik bij een tuincentrum. Mijn favoriet is wel De
Oosteinde! Vooral de koopjes-

hoek! De al uitgebloeide planten krijgen bij mij in de tuin een
tweede kans, dan wachten we
wel een jaartje!” Aldus de leuke
inzending van de familie Geluk
van de Wagnerkade. Wie weet
doet deze familie zijn eer aan
en wint de tuinenwedstrijd.

Meedoen?
Heeft u ook een tuin om trots op te zijn? Stuur een foto in: redactie@heemsteder.nl en maak
kans op een mooie prijs van 125,- aan waardebonnen, beschikbaar gesteld door Tuincentrum
De Oosteinde Hillegom/Vijfhuizen. Vertel in het kort iets over uw tuin(hobby) en vermeld het
adres. Alle gestuurde tuinfoto’s worden sowieso geplaatst op onze Facebookpagina. De meest
bijzondere krijgt een plaatsje op de voorpagina en dingt dus mee naar de hoofdprijs.
Let op: de laatste week! Insturen kan t/m maandag 25 augustus 17.00 uur.

Bart Jonker Productions

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

**

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

TroTs van de keurslager
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Verse
saté van
0132890
70x41
Weekaanbieding VP

varkenshaas
met

GRATIS

Satésaus

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

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

**

Buitenboel Casca
groot succes
Heemstede – De kijkavond voor
de Buitenboel van Casca was afgelopen donderdag 14 augustus
letterlijk en figuurlijk een spetterend spektakel.
Deze vond plaats op het terrein
achter Sportcentrum Groenendaal. De activiteiten van de Buitenboel waren 12 augustus begonnen. Spetterend dus ook,
omdat de weergoden het niet
altijd droog hielden. Dat mocht
echter de pret niet drukken:
er waren gelukkig tenten waar
even door de ouders en kinderen geschuild kon worden. Het
enthousiasme was er niet minder om: circa 40 vrijwilligers
zorgden ervoor dat de kinderen de tijd van hun leven hadden met onder meer spelletjes
en diverse interactieve activiteiten en liepen verkleed rond in
de klederdracht van een bepaald

land. Een van hen, Elise van Berkum, vertelt: “Het thema was dit
jaar ‘Reis om de wereld in 4 dagen en 1001 nacht’. Zo konden
de kinderen iedere dag verschillende landen spelenderwijs ontdekken. We hadden bijvoorbeeld
een Afrikathema met een springkussen en een parcours. De kinderen konden naar zogenaamde
neushoorneieren zoeken (in de
vorm van een tennisbal). Zo konden ze met alle spelletjes tijdens
de buitenboel punten verzamelen. Degene met de meeste punten is dan de winnaar”, aldus Elise. Casca organiseert traditiegetrouw in de laatste basisschoolvakantieweek voor kinderen van
6 tot en met 12 jaar de Buitenboel. En deze was wederom een
groot succes.
Bart Jonker
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Streekmarkt op de Dinkelhoeve
Heemstede - Zaterdag, 23 augustus, van 12.00 tot 16.00 uur,
vindt een bijzondere, gezellige
streekmarkt plaats op ‘de Dinkelhoeve’. Op deze historische
boerderij, één van de twee nog in
werking zijnde zuivelboerderijen
in Heemstede, wordt inmiddels
voor de derde keer zo’n streekmarkt georganiseerd. Echt een
belevenis, met uitsluitend verse, en/of duurzame, en overwegend biologische producten, uitgestald in en rond de oude koeienstal. Er zijn dit keer weer ve-

le bekende gezichten, zoals Puur
Foodz, De Landyn, de Straalhoeve, Natural Bulbs, Stichting
Kom in Mijn Tuin, Van Dorp geitenkaas, en Stadshout Kennemerland, maar ook een aantal nieuwe, zoals de ‘Duintuin’
uit Heemskerk, Hiro Natuurlijk Wonen uit Vogelenzang, en
‘Dit is Brood’ uit Heemstede. En
natuurlijk ook verkrijgbaar: de
overheerlijke biologische boerenkaas en het pure biologische boerenroomijs van de Dinkelhoeve. Dus kom en ervaar het

COLOFON

zelf. Het adres: Herenweg 61 in
Heemstede. Kijk voor meer informatie op www.dedinkelhoeve.nl.

van 1930

BURGELIJKE

stand

Rectificatie publicatie
11 juli t/m 28 juli
HUWELIJKEN:
Jacob A. Bijmold &
Angelique M.E. Hooglugt
29 juli t/m 14 augustus
HUWELIJKEN:
Jakob E. Meijer &
Monica F.M. Rusman
Jeroen J. van Rijn &
Patricia R. Piscoya Arteaga
Mattijs E. van de Weijer &
Aimée L. H. Drontmann
Frank H. van Lunenburg &
Marieke N. de Bruin
Theodorus M. Pleijster &
Ana M. Prodan
Arnold M. Sporrel &
Marike Blokland
Michael Jansen &
Nienke J. van Ginkel

Verschijnt woensdag

Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Zondag 24, 31 augustus en 7
september aanvang 10:00 uur.
Voorganger Ds. M.A. Smalbrugge. Viering start kerkelijk
seizoen dus Startzondag! Programma volgt.
www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede

Camplaan toen en nu (3)

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

GEBOORTEAANGIFTEN:
Alex K. Szczerbuk zoon van K.M.
Szczerbuk & M.M. Gwaliczek
Pim L. van Hulst zoon van
S. van Hulst & M.N. Lakenman

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Het Trefpunt
Regio - In Het Trefpunt, Akonietenplein 1 te Bennebroek
wordt zondag 24 augustus
een viering gehouden met ds.
J.E.Th. Nak-Visser. Aanv.: 10
uur. Tevens Kindercafé.
www.pkntrefpunt.nl

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375

PKN Heemstede
Na twee inleidende foto’s over
de Camplaan gaan we nu van
start met één voor één de winkeltjes.
Zoals gezegd maken we dankbaar gebruik van de facebookpagina’s “Nostalgisch Heemstede” en “Je bent Heemstedenaar
als...” en het Noord Hollands Archief. Hierop zijn al diverse foto’s te zien geweest, maar zonder echt duidelijk te zijn welke winkel waar zat. We beginnen met Camplaan 1. Uit advertenties blijkt het Radio-magazijn
“Ostra” geweest te zijn, maar ook
(in 1948) een glas in lood Atelier Fa. K. Gaikhorst en zonen.
Op de toenfoto uit 1981 zien we
de Sigarenmagazijn Groeneweg,
die dat jaar op 2 mei open ging.
Op de nufoto van Harry Ophei-

Heemstede – Zondag 24 augustus is er in de Oude Kerk
op het Wilhelminaplein een
dienst met ds. P. Terpstra (H.
Doop). Aanv. 10 uur. Tevens
crèche v. kind. tot 4 jaar en
Kinderkring v. kind. 4-12 jaar.
www.kerkpleinheemstede.nl

kens (augustus 2014) is het een
woonhuis.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto
gescand wordt, u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben andere
lezers wel aanvullingen.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Expositie Ger Daniëls in Oude Meelfabriek

Ode van oud-schildersleerlingen
aan de meester

Heemstede - Ger Daniëls schilderde bosgezichten van Groenendaal, bloemstukken, abstracte werken en naakten, mais- en
korenvelden, rietlanden, bomen,
water en zeegezichten. Hij leerde veel mensen ook genieten
van het aquarellen en schilderen met olie en acryl. Zo was Ger
van 1971 tot 1979 leraar aan de
Koninklijke Academie van Kunst
en Vormgeving Den Bosch. In de
oude meelfabriek gaf de schilder les aan het Creatief Centrum
Bennebroek. Hij neemt daar op
zaterdag 23 augustus afscheid
van vanwege een afnemende
gezondheid. Daarom organiseren de deelnemers aan zijn cursussen een open dag voor hem
met een expositie van zijn veelzijdig werk.
De beeldend kunstenaar werd
geboren in 1943 in Haarlem. Hij is
deels autodidact en kreeg begin
jaren 60 zijn eerste teken- schil-

derlessen van Ab Loots en Kees
Verwey. Zijn kunstwerken gaan
van figuratief “je ziet wat het is”
tot abstract “je voelt wat het zou
kunnen zijn” en zijn geëvolueerd
tot een ontzettend brede kunstvorm in wat wij zijn oeuvre noemen. Heel speciaal zijn de tekeningen die hij maakte van oude,
zeldzame of onduidelijke etnografische zwart-wit foto’s die bij
het brede publiek onbekend zijn.
Het resultaat is een verzameling
ragfijne portretten die, doordat
oorspronkelijke achtergronden
zijn weggelaten, de foto’s vaak in
detail en duidelijkheid overtreffen. Typeringen van beschilderde Amazone-indianen uit Brazilië tot een Zeeuwse vrouw met
kap en oorijzers. Uitgegeven in
een boek “Vorm en motief van
sieraden en tooi”, dat veel gebruikt wordt door conservatoren
en studenten van het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden. Het
bevat 240 gekleurde tekeningen,
waarvan een aantal zijn aangekocht door het museum.
Met engelengeduld heeft Ger
de zeer fijne lijntjes getekend.
Je moet echt goed kijken om te
zien hoe fijnmazig de lijntjes getekend zijn en later met aquarelverf zijn ingekleurd. Avonden
zat hij volgens zijn vrouw Fernande, zelf een begenadigde
kunstschilderes, in zijn werkkamer tot in de kleine uurtjes voor-

Supersnel werkstukken maken
Typevaardigheid (10-12 jaar)
Heemstede - Goed kunnen werken met een toetsenbord begint
met goed en snel kunnen typen.
De jongens en meisjes leren op
een leuke en gezellige manier van
docent Ed Bunschoten volgens
het tienvingersysteem blindtypen.
Met oefeningen vanaf het beeld-

scherm en herhalingsopdrachten
uit het lesboek. Met de meegeleverde software kunnen ze ook
thuis veel oefenen. Er is alleen
aandacht voor typevaardigheid,
niet voor briefopmaak, memo`s,
tabellen e.d. Deze cursus is niet
geschikt voor gebruikers van een

overgebogen te tekenen. De lijntjes zijn een rode draad geworden in zijn oeuvre, ze komen terug in zijn wintertekeningen van
Groenendaal, zijn korenvelden
en vooral in zijn laatste, meer
abstracte schilderijen van een
geel vlak met een lijnenspel in
karmijnrood getekend dat bestudering vraagt. Het lijnenspel
ziet er ogenschijnlijke uit als de
isobaren op een weerbericht of
als een vertekende vingerafdruk.
Ger noemt het intuïtief schilderen. Na enig kijken ontdek je zelf
veel voorstellingen van gezichten of delen ervan, wolkenpartijen of bomen en bloesems en,
de tekeningen blijven verbazen
en boeien.
Open dag zaterdag 23 augustus
Zijn leerlingen van het Creatief Centrum Bennebroek voelden zich jarenlang rijk met de
lessen van Ger, die hij het liefst
in de buitenlucht gaf op locaties als Groenendaal, Ruïne van
Brederode, Oude Slot. Vandaar
de expositie door zijn leerlingen
in de hal en gang van de Oude
Meelfabriek aan de Glipperweg
94 op zaterdag 23 augustus van
11.00 – 16.00 uur en zondag van
12.00 – 15.00 uur. Dit is tegelijkertijd de open dag van het Creatief Centrum. U bent van harte
welkom.
Ton van den Brink
Apple-computer. De cursus van
12 lessen is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede en
start op maandag 8 september
van 16.00 tot 17.30 uur.
Opgeven kan op www.casca.
nl. Kijk bij Jeugd en jongeren ->
clubs en cursussen. Ook kunt u
bellen voor informatie of aanmelden op werkdagen tussen 9 en 12
uur met: tel. 023-548 38 28 kies 1.

50 jaar kunstenaarsgilde
Heemstede - Ger en Fernande Daniels Laas geven op zondag 31 augustus, van 11 uur
tot 15 uur acte de présence op
hun atelier in de Nicolaas Beetsschool, Voorweg 49a te Heemstede.
U kunt hier hun oeuvre bewon-

deren van 50 jaar kunstenaarschap! Tevens kunnen gegadigden vanaf donderdagochtend
4 september om 9.30 uur schilders- tekenlessen bijwonen en
of zich weer inschrijven. Informatie: www.danielslaas.nl of telefoon 023-5286336.

Open dag mandala
tekenen en mozaiek
Heemstede - Op zaterdag 30
augustus wordt een open dag
georganiseerd van ‘Mandala, Mozaïek en Meer’. Van 14.00
tot 16.30 is iedereen welkom op
de cursuslocatie Nicolaas Beetslaan 4 in Heemstede. De toegang is gratis. Er is een tentoonstelling van het werk van de cursisten van het afgelopen seizoen en naast de mandalatekeningen zijn er ook een veel decopatch en mozaïekwerkstukken te bezichtigen. Tevens is informatie verkrijgbaar over de
verschillende cursusmogelijkheden. Naast de basis- en vervolgcursussen zijn er ook specifiekere cursussen zoals Keltisch tekenen, zendala’s, het tekenen van graancirkels en mandala’s maken met de kunstenaar
Hundertwasser als inspiratie-

bron. Ook het volgen van decopatch en mozaïekworkshops behoort tot de mogelijkheden. Alle cursussen worden gegeven in
Heemstede, vlakbij het Wipperplein. Tijdens de open dag kunnen zowel volwassenen als kinderen een voorproefje nemen
door mee te tekenen, te kleuren
of een kleurplaat mee naar huis
te nemen. De docent en cursisten zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden, er zijn voorbeelden van het lesmateriaal en er
liggen boeken ter inzage.
Voor meer informatie over de
open dag of de cursussen neemt
u contact op met Henny Cornelis, Nicolaas Beetslaan 4, Heemstede. tel.06-49688501 of hennycornelis@quicknet.nl en www.
hennycornelis.nl

Opening en open dag 23 augustus

Vrije Muziekschool Haarlem
Regio - In razend tempo verdwijnen muziekscholen van de
kaart, docenten staan op straat,
het opzetten van een muziekschool lijkt een naïeve zet of is
het juist een slim en gedurfd initiatief? Waar moeten ouders met
kinderen naar toe die goed muziekonderwijs willen en de meerwaarde van een muziekschool
niet kwijt willen? Pianiste en pianodocente Mirjam Karres zwemt
ogenschijnlijk tegen de stroom
in om juist nu in tijden van financieel zwaar weer een muziekschool in Haarlem op te zetten.
De vraag naar goed en mooi
muziekonderwijs is niet verdwenen. Ouders willen investeren in
de ontwikkeling van hun kinde-

ren en zoeken juist naar onderscheidend muziekonderwijs. Bij
Mirjam Karres, dochter van twee
musici, is de liefde voor muziek
en het speelplezier met de paplepel ingegoten. Ze speelde als
pianiste op de grote podia en
won verschillende prijzen: “Ik
heb zelf altijd ervaren dat muziek pas gaat leven als je het
kunt beleven. Thuis alleen mijn
lesje voorbereiden was voor
mij nooit genoeg, ik wilde weten waar ik het voor deed.” Met
het opzetten van De Vrije muziekschool Haarlem - Zuid onderscheidt Karres zich. Naast
het standaard aanbod van individuele en groepslessen komt er
een Vrije Schoolorkest. Kamer-

muziekgroepen en bandjes worden geformeerd, projecten worden georganiseerd. “Zoals uitwisselingsprojecten met andere muziekscholen in het buitenland of we nemen leerlingen met
de Thalys naar Parijs om daar in
de zomer op straat te gaan spelen en geld op te halen voor een
goed doel. Muziek is belevingsonderwijs, ervaren wat de kracht
van muziek kan doen, daar gaat
het om op de Vrije Muziekschool
Haarlem – Zuid”, aldus Mirjam
Karres. Op 23 augustus vindt de
feestelijke opening en open dag
plaats van 11.00 tot 14.00 uur
aan de Engelandlaan 2, te Haarlem. Meer informatie op: www.
vrijemuziekschoolhaarlem.nl

Letterlijk en figuurlijk in de ‘running’ blijven

Bewegen voor senioren
Heemstede - Sommige mensen
zullen in beweging blijven prettig vinden, anderen vinden het
misschien saai. Maar het is een
feit: senioren die blijven bewegen, voelen zich gelukkiger, leven langer zelfstandig en behouden een goede conditie. Bij Casca kunnen senioren op veel verschillende manieren bewegen.
Vanaf september kunnen senio-

ren weer meedoen aan diverse
leuke sportieve groepen.
Bij alle groepen zijn zowel mannen als vrouwen welkom. Meer
informatie vindt u op www.casca.nl, cursussen volwassenen ->
bewegen senioren, waar u zich
ook kunt opgeven.
Of belt u op werkdagen tussen
9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28
kies 1.
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Vrijwilligerswerk

Hotspot voor professionals
in de communicatiesector
Heemstede - De Heemsteedse hotspot voor professionals in
de communicatiesector gaat half
september van start. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt.
De ruimte waar Scanstudio jarenlang z’n boterham verdiende met lithografie, beeldbewerking en printactiviteiten is omgebouwd naar een aantrekkelijke werkplek voor flexwerkers. U
vindt deze ruimte aan de Herenweg 29K.
Scanstudio is sinds 1978 een begrip in Heemstede en een begrip in de Nederlandse grafische
industrie. René Beelen: “Ooit
werkten hier 18 mensen dagelijks aan tijdschriften, kunstboeken en reclamecampagnes. We
hadden toen veel ruimte nodig
voor alle mensen en apparatuur.

Met ons rijke verleden in de grafische communicatie als basis is
het nu tijd voor een nieuw begin.”
ZZP’ers in de communicatie
Onder de naam imidg (lees ‘image’) gaat Scanstudio nieuwe activiteiten ontplooien, waaronder
imidg Hotspot. ZZP’ers die in ruime zin actief zijn in de communciatie kunnen zich aansluiten. Te
denken valt bijvoorbeeld aan 3dprinting, sociaal media, een maker van promofilms, een illustrator, etc. Aan de ene kant hebben
we werkplekken ter beschikking
waar iedereen te pas en te onpas
gebruik van kan maken. Een inspirerende open ruimte met uiteraard koffie, fris, een vergaderruimte en geregeld een netwerkborrel. Aan de andere kant gaan

Avondwandeling in
wandelbos Groenendaal
Heemstede - De dagen worden
korter en het bos maakt zich op
voor de herfst. Ook in Groenendaal heeft de zomer weer veel
vruchten gebracht. Welke dit zijn
en wat ze zo bijzonder maakt,
kunt u zelf ervaren tijdens een
avondexcursie die het IVN ZuidKennemerland en de gemeente
Heemstede organiseren op donderdag 21 augustus.
Bomen en struiken vormen
vruchten en zaden voor het nieuwe voorjaar. Voor vogels en an-

dere bosbewoners een welkome maaltijd voor de winter als
het voedsel schaars is. Hazelaar, beuk, meidoorn en sleedoorn dragen vruchten, rozebottels en bramen zijn volop aanwezig. Laatbloeiers zoals de wilde
teunisbloem, klaver, balsemien
en leverkruid tonen hun fraaiste
kleuren en de eerste paddenstoelen komen tevoorschijn. Dit
alles in een oud landgoed waar
je met een beetje geluk een uil of
buizerd kunt spotten. Wilt u met
eigen ogen zien hoe mooi Groe-

Gratis inloopspreekuur
van Visio in bibliotheek
Heemstede - De laatste vier
maanden van het jaar zijn er
weer inloopspreekuren van Visio in de Bibliotheek. Visio ondersteunt slechtziende en blinde
mensen bij hun vragen over leven, leren, wonen en werken met
een visuele beperking. Tijdens

het gratis inloopspreekuur kunnen diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en bekeken worden.
Op onderstaande data en uren
kunt u naar het inloopspreekuur:
Bibliotheek Heemstede | woensdag 10 sept, 15 okt, 12 nov &
17 dec | 10:00-12:00 uur. Ook

we de komende maanden en jaren nieuwe diensten ontwikkelen waarbij we gebruik gaan maken van ZZP-ers. Dan is het handig als we kunnen putten uit de
mensen die geregeld bij ons over
de vloer komen. We willen vooral
dat iedereen prettig kan werken
en dat we gezamenlijk nog veel
meer werk aantrekken.”
Kennismaken
imidg Hotspot wordt het knooppunt waar steeds meer professionals in Heemstede en omstreken elkaar gaan vinden. Ben
je dus op de één of andere manier actief als specialist in de
communicatie, dan nodigt imidg
Hotspot je van harte uit om eens
kennis te maken.
Kijk voor meer informatie op de
(voorlopige) website: imidg.nl
en maak een afspraak voor een
vrijblijvende kennismaking: 0235292050 en vraag naar René
Beelen.
nendaal is op een prachtige nazomeravond dan moet u zeker
komen!
De excursie start om 18.30 uur
en u meldt zich bij het Informatiepaneel van de parkeerplaats
bij Landgoed Groenendaal. Er
zijn geen kosten aan verbonden
en vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie over IVN en
haar activiteiten vind u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland

in omliggende bibliotheken is
het spreekuur van kracht: Bibliotheek Haarlem Oost | donderdag 18 sept, 23 okt, 20 nov & 18
dec | 15:00-17:00 uur Bibliotheek
Zandvoort | woensdag 3 sept, 1
okt, 5 nov & 3 dec | 10:00-12:00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en op www.visio.org
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede
Bibliotheek Haarlem Oost, Leonard Springerlaan 5 te Haarlem
Bibliotheek Zandvoort, Louis Davidscarré 1 te Zandvoort

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert
haar vacature Top 3. Staat er een
leuke functie voor u bij, neem
dan contact op met één van de
medewerkers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede. We zijn bereikbaar van dinsdag t/m donderdag tussen 9-12
uur: 023–5483824.
Op onze website www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u
nog veel meer leuke vacatures
vinden!
Vrijwilligers Financieel-juridische advisering en ondersteuning
Voor diverse organisaties zoeken
wij integere vrijwilligers die kortdurende ondersteuning willen
bieden bij belastingzaken, beroep- en bezwaarschriften. Als
vrijwilliger geeft u gratis advies
over allerlei financiële zaken,
wet- en regelgeving en biedt u
de doelgroepen ondersteuning
daar waar nodig.
Bestuurslid/Secretaris
Welzijn Ouderen Heemstede
is op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de functie Secretaris. Belangrijkste taken van de

secretaris zijn: notuleren van de
vergaderingen, bewaken en afhandelen van de actiepunten.
Affiniteit met PR en marketing is
een pré. Welzijn Ouderen vindt
het belangrijk dat bestuursleden de visie op maatschappelijke dienstverlening kunnen uitdragen. De organisatie is in ontwikkeling, ervaring met de politiek alsmede veranderingsprocessen stellen we zeer op prijs.
Receptie/baliemedewerker museum
Als receptiemedewerker bent u
het visitekaartje. U heeft het eerste contact met de bezoekers;
aan de balie of aan de telefoon.
Daarnaast regelt u de kaartverkoop, zorgt u voor de juiste film
en begeleidt u de bezoekers door
het museum. U vindt het leuk om
enthousiast de belangrijkste verhalen over het stoomgemaal en
het ontstaan van Haarlemmermeer te vertellen. Elke bezoeker
zal het gemaal zien werken en
daar zorgt u ook voor; u demonstreert de machine. Ook wijst u
de bezoekers op het winkelassortiment en het Theehuis waar
het goed toeven is voor of na een
museumbezoek.

‘Beelden in de tuin’
Heemstede - In het laatste
weekend van augustus wordt de
expositie ‘Beelden in de tuin’ gehouden. Tuineigenaar en kunstliefhebber Jan van de Riet zegt
hierover: “Ik ben ontzettend blij
dat de beeldend kunstenaars
Hieke Meppelink en Marja Verhage hun werk in mijn tuin komen exposeren en hoop veel
kunst- en tuinliefhebbers te mogen begroeten.” Dat kan zaterdag 30 en zondag 31 augustus,
tussen 12 en 17 uur aan de Dinkellaan 10 te Heemstede.
Hieke Meppelink is naast beeldhouwster tevens zangeres. In
haar beelden zijn de klassieke liedkunst en poëzie een belangrijke inspiratiebron. Over
haar werk zegt ze: “Boetseren is
voor mij als zingen in klei, datgene in materie zichtbaar proberen
te maken dat in eerste instantie
onzichtbaar lijkt. Al zingend zie
ik vaak beelden voor me, krijg ik

inspiratie, word ik aangeraakt. In
dit scheppingsproces is transformatie het sleutelwoord; het omvormen van een gevoel in vaste,
blijvende materie: oermaterialen
als klei en brons.” (www.hiekemeppelink.com).
In het werk van Marja Verhage komen veel vormen voor die
een abstractie van beweging laten zien. Zij zegt daarover: ”Ik
vind het intrigerend om beweging weer te geven in zoiets onbeweeglijks als steen. Beweging
kan heel veel zijn: denk maar aan
water, tijd, ontwikkeling, groei,
op- en neergang. Het liefst werk
ik in de wat hardere steensoorten zoals: Diabas, Marmer, Iersen Belgisch-hardsteen, Travertin
en Lepidoliet. Soms werk ik ook
wel in de wat zachtere steensoorten, waarbij vooral het werken in Albast een bijzonder plekje heeft gekregen.” (www.marjaverhage.nl)
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Eigen initiatief, waarom ook niet?

De Lord Mode wordt
de Lord Mannenmode
Heemstede - In februari sloot
Monique na 57 jaar de Lord Mode , het was niet meer te doen.
Verstandig maar moeilijk besluit
om erger te voorkomen! Stoppen
nu je de regie nog zelf in handen hebt. Netjes afscheid nemen van de confectiewereld
en ergens gaan werken met de
zorgen voor een ander. Er werden diversen banen door klanten aangeboden aan Monique,
hartverwarmend! Maar eind januari kwam ineens dit pand op
haar pad. De makelaar werd gebeld, en na het gesprek stond ze
nummer 7 op de lijst van gegadigden. Buiten verwachting viel
de keus op Monique. Beste papieren, beste plan en het allerleukste. Hoogste gunfactor! Toch
weer een eigen zaak, tegen alle beloftes aan zichzelf in, toch
voelde het goed. Kleiner, overzichtelijker, minder lasten, minder zorgen, dat was het doel!
Er zijn genoeg dames- en kinder
zaken, herenmode is er weinig

dus die keuze was snel gemaakt.
Ze gaat door met haar vertrouwde merken zoals Tommy Hilfiger, Superdry, Gaastra , Lacoste, William Lockie en Brax. Gant
met extra grote maten is toegevoegd. Belangrijk zijn de lagere aanvangsprijzen van broeken , shirts en truien, bedoeld
voor een breder publiek. Draagbaar en eigentijds met de service
van de oude Lord. Ze krijgt leuke
reacties van klanten die blij zijn
dat ze weer terugkomt. Ook Carla , 37 jaar werkzaam bij de oude
Lord komt weer terug. Zelfs Monique’s moeder, meer van 50 jaar
verbonden als coupeuse aan de
zaak kan niet wachten tot ze de
eerste broeken weer korter mag
maken! Die Time-out vond ze
maar niets met haar 83 jaar! Op
donderdag 28 augustus gaan de
deuren weer open van de nieuwe Lord, een vertrouwde naam
met bekende gezichten!
Ton van de Brink

Grande opening

‘Van de Zoete’
Heemstede - Op zaterdag 23
augustus opent ‘Van de Zoete’
haar deuren officieel. De winkel waar alles draait om taart is
opgezet door Quirine Boellaard,
Barbara Brouwer en Julie Hannema. Zij hebben een gemeenschappelijke passie voor het maken van eerlijke, heerlijke en ambachtelijke taarten. In de winkel worden taarten en zoete lek-

kernijen verkocht die ter plekke
worden gebakken. Ook kun je in
de winkel of op de binnenplaats
achter het pand een kop koffie
drinken met een stuk taart erbij.
Daarnaast worden er bakmaterialen, bakboeken, (glutenvrije) ingrediënten en taartserviezen verkocht. In het najaar start Van de
Zoete met het geven van workshops. Binnenweg 174, Heemste-

Heemstede - In de H. Peeperkornstraat heeft de gemeente
al jaren geleden bloembakken
geplaatst. Het verkeer is daardoor gedwongen het rustig aan
te doen. Het onderhoud aan de
gemeentelijke bloembakken laat
soms wat te wensen over, het
is kostbaar en de keus valt dan
al snel op onderhoudsarme beplanting. De heer Cees Sollman
vroeg de gemeente of hij de bak
voor zijn deur zelf mocht onderhouden. Dit paste in het gemeentelijke beleid om bewoners te betrekken bij het onderhoud, dus was het direct goed.
Cees heeft voldoening van zijn
werk. “Spontaan komen er wildvreemden aan de deur met een
bosje bloemen of een fles wijn.
Gewoon omdat de mensen genieten van de vrolijke compositie die Cees heeft bedacht. Ook
de buurtgenoten zijn blij met
de perfect onderhouden bak.”
Van de gemeente heeft de familie Sollman nooit iets vernomen. De kosten voor de beplanting, bemesting en andere zaken
komen geheel voor rekening van
de familie. Nu is het hen niet om
het geld te doen of complimenten. Een beetje interesse had
leuk geweest... De Heemsteder
kent een wedstrijd voor de mooiste tuin. Het zou niet eens zo
gek zijn om ook het door particulieren onderhouden gemeentelijk groen eens in het zonnetje
te zetten. Voor de heer Sollman,
die met pensioen is, is het een
leuke bezigheid naast het tennissen en fotograferen. Hij zegt
zelf: “Mijn kleine voortuin is door
deze bloembak een stukje groter geworden en als ik naar buiten kijk is het een mooie aanvulling op mijn eigen tuin.” Het initiatief van de Cees verdient navolging. Volgens velen is Heemstede een groene gemeente met
veel openbaar groen. Een handje
helpen kan dus geen kwaad, dat
bewijst Cees Sollman al jaren en
met succes.
Eric van Westerloo.
de. Open: dinsdag tot en met vrijdag van 9-5 uur, zaterdag van 9
tot 4 uur. Zie ook: www.vandezoete.nl of kijk op de facebookpagina. Taart kan besteld worden
in de winkel, via de website of telefonisch (023-5292186).

Gerechtswandelingen Haarlem
Regio - Van 8 tot en met 13
september organiseert de
rechtbank Noord-Holland voor
burgers
stadswandelingen
rond het thema rechtspraak in
onder meer Haarlem. Dit gebeurt in samenwerking met de
historische verenigingen uit die
steden. Op de rechtbanklocatie
in Haarlem wonen de deelnemers aansluitend aan de stadswandeling een rechtszaak bij.

Deelname is gratis. Er is een
groepsgrootte van maximaal 18
personen.
Dinsdag 9 september van 9.30
tot ca. 10.30 uur, aansluitend
bijwonen rechtszaak.
Donderdag 11 september van
9.30 tot ca. 10.30 uur, aansluitend bijwonen rechtszaak.
Aanmelden via het e-mailadres
van Gilde Haarlem: gildewandelingen@gmail.com

Op donderdag 11 september is
de Dag van de Rechtspraak. De
rechtbanken organiseren in de
week daaromheen, de ‘Week
van de Rechtspraak’, activiteiten voor het publiek, waaronder deze gerechtswandelingen.
Op zaterdag 13 september,
Open Monumentendag, opent
de locatie Jansstraat 81 (10.0017.00 uur) in Haarlem haar deuren.

‘Houd rekening met vertragingen’

Werkzaamheden aan N201 tussen
Heemstede en Hoofddorp
Heemstede - De provincie
Noord-Holland voert vanaf 25
augustus tot 4 december 2014
onderhoud uit aan de provinciale weg N201 en het er naast gelegen fietspad. De werkzaamheden vinden plaats op de N201
tussen de Javalaan in Heemstede en de kruising met de Van
Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp.Tijdens de werkzaamheden
is voor beide richtingen altijd één
rijstrook voor het verkeer beschikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen.
De provincie voert de werkzaamheden in meerdere fases uit. Hierbij wordt het verkeer voor beide richtingen telkens via één rijbaan langs de
werkzaamheden geleid, zodat de
N201 open kan blijven voor verkeer. Voor de veiligheid van de
weggebruiker is de maximumsnelheid tijdens het werk verlaagd naar 50 km per uur. Het
dooorgaande verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de A9/
Driemerenweg. Om de overlast
voor het verkeer te minimaliseren vinden de werkzaamheden
plaats in de avond en nacht en
op doordeweekse dagen tussen
20.00 uur en 05.00 uur. Alleen
bij de werkzaamheden aan de
kruising Spieringweg en bij de

werkzaamheden aan het fietspad wordt er overdag tussen 7.00
uur en 16.00 uur gewerkt en is
het werkvlak dag en nacht afgesloten. Tijdens het werk aan het
fietspad geldt er een omleiding
voor het (brom)fietsverkeer via
de andere zijde van de N201 of
via de Oude Kruisweg.
Groot onderhoudsplan N201
De wegwerkzaamheden die vanaf augustus tot eind 2014 gepland zijn, zijn een onderdeel
van het groot onderhoudsplan
aan de N201. In de periode van
2015 tot en met 2017 worden
andere delen van het groot onderhoudsplan uitgevoerd. De
werkzaamheden strekken zich
uit vanaf kruispunt Javalaan te
Heemstede tot aan de op- en afritten met de A4. Ook vinden er
werkzaamheden plaats aan de
Cruquiusbrug, waarbij een deel
van de brug wordt onderhouden
en een deel wordt vervangen.
Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers
bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen,
0800- 0200600 (gratis). Actuele
informatie over de werkzaamheden en kaarten zijn ook te vinden
via www.infoN201.nl.
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Hond en baas: een symbiose
Heemstede – Wie op een willekeurige dag door Heemstede
wandelt komt ze massaal tegen:
de hond en zijn baas. De trouwe
viervoeter is een populaire verschijning in het dorpsbeeld. Hoe
zit het met de relatie tussen de
mens en zijn of haar huisdier?
Die kan beter, volgens hondenbegeleider Jasmijn Pasman (35).
Veel beter.
Het lijkt wel of de baas zijn hond
niet ziet, zegt Heemsteedse Jasmijn. Of, althans, niet meer. “Let
maar eens op als je ze tegenkomt op straat of in het bos. Het
baasje is druk in de weer met
zijn smartphone of in gedachten
al bij het werk. De hond moet
weliswaar uitgelaten worden en
moet het liefst een hoop energie
kwijt. Dus gooien ze een balletje
weg met de bekende werpstok
en als het hondje ‘m terugbrengt
begint het ritueel weer van voren
af aan. Maar ze beseffen niet dat
ze hem eigenlijk trainen voor de
marathon”, lacht ze. “Hoe drukker je een hond maakt, hoe meer
hij eraan gaat wennen en des te
meer energie hij opbouwt. Doe je
daar vervolgens niets mee, dan
zal hij gaan blaffen en dat wordt
beschouwd als ongewenst ge-

drag.” De sleutel van een goede
relatie tussen hond en baas zit in
de communicatie, volgens Pasman. “Een hond wordt vaak beschouwd als een gezinslid. Ik zal
niet ontkennen dat er overeenkomsten zijn met hoe je een kind
opvoedt. Maar er zijn natuurlijk
ook grote verschillen, want een
hond heeft zijn eigen roedel. Een
van de meest gemaakte fouten is
de dominantie van de baas. We
denken dat we de hond moeten
domineren om hem in het gareel
te houden. De hond begrijpt hier
niets van, je houdt hem zodanig
kort dat er geen ruimte is voor
communicatie.”
Een hondenbegeleider kan helpen de behoefte van hond en
baasje beter bij elkaar aan te laten sluiten, zodat ze meer plezier
beleven aan elkaars gezelschap.
“Een leuke oefening is het spiegelen. Ga met regelmaat iets
met je hond ondernemen en kijk
maar wat je ervoor terugkrijgt.
Dat is best confronterend, want
krijg je niets terug, dan moet je
toch echt naar je eigen gedrag
kijken. Het doel is om meer van
je hond te begrijpen.”
Jasmijn Pasman is opgegroeid
met honden en merkte al vroeg
een bijzondere verbondenheid.

“Misschien kwam het omdat ik
niet overweg kon met leeftijdsgenootjes. Er was altijd chaos en ruzie, maar met mijn honden communiceerde ik veel beter. Ik snapte gewoon wat ze nodig hadden.” Na een periode
van begeleid wonen, huurt Jasmijn sinds drie jaar een huisje
in het centrum van Heemstede.
Een heerlijke plaats om te wonen, meent ze, en ook om een
hond te bezitten, hoewel ze een
kritische kijk heeft op het hondenbeleid van de gemeente. “In
Haarlem is er wat dat betreft veel
meer geregeld: hondenspeelvelden en genoeg poepbakken.
Maar in Heemstede is er niets op
dat gebied, geen enkel beleid en
dat met zoveel honden die hier
rondlopen.”

staan dit najaar: het maken van
een kleivogel voor in de tuin,
een plantenpot met mozaïek,
armbanden van fimoklei, een
collage van herfstbladeren en
een etagère van serviesgoed.
Houdt u ook van creatief bezig
zijn en doet u dit graag samen
met anderen, dan is dit uw club.
Geef u snel op, er zijn weer enige plekken vrij!
Casca Creatief 55+ is op maan-

Jasmijn Pasman is te bereiken per e-mail: dehobbyhond@
hotmail.com.
Mirjam Goossens

Met het diploma hondentrainer op zak en diverse aanvullende cursussen bij vakdeskundigen, wil ze nu graag hondenbezitters helpen. In de eerste plaats
omdat de omgang met honden
haar grote passie is. “De hond
is een sociaal dier en heeft behoefte aan contact met mensen. Een hond die uitvalt of bijt
wil dat zelf niet, het is een signaal dat er iets mis is. Hij valt van

Casca Creatief 55+ start op maandag 1 september
Heemstede - Creativiteit en
een gezellige sfeer gaan hier
hand in hand. Het onderlinge
contact is net zo belangrijk als
het eindresultaat. Deelnemers
zijn vorige jaren met de twee
enthousiaste vrijwilligers bezig geweest met o.a. boetseren,
schilderen en mozaïeken. Ook
nu gaan we werken met verschillende materialen en technieken. Op het programma

nature niet aan, maar is, net als
de mens een vluchtdier. Maar
vluchten kan niet, want er zit altijd een riem aan vast, die van de
baas.”

dagmiddag van 13.30 tot 15.30
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. U
kunt zich opgeven of informatie
aanvragen op www.casca.nl ->
creatief -> creatieve vaardigheden. Langskomen bij de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede kan
ook of bel tel. 023-548 38 28
kies 1 op werkdagen tussen 9
en 12 uur.

Zomerfoto

De pauw van kinderboerderij
‘t Molentje
Heemstede – Altijd fascinerend
om naar te kijken: de pauw. Hier
te zien in vol ornaat. Het is een
van de bewoners van kinderboerderij ‘t Molentje bij Groe-

nendaal. Wie het dier een belangstellende blik gunt, krijgt er
ook echt iets voor terug: een verenpracht waar je ‘u’ tegen zegt!
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Informatiemarkt over
huisdieren in Haarlem

Collecteer mee voor
De Egelopvang

Regio - Het gemeentelijke
‘Huisdierencentrum Haarlem’ organiseert op zondag 24 augustus tussen 11.00 en 16.00 uur
een Huisdieren Informatiemarkt.
De markt zal worden gehouden
op het terrein van het centrum.

Regio - Egelopvang Haarlem
e.o. vangt jaarlijks rond de 250
hulpbehoevende egels op. De
egel heeft hard hulp nodig. De
opgevangen egels worden dagelijks door vrijwilligers liefdevol
verpleegd en verzorgd totdat ze
weer de natuur in kunnen. Deze
verzorging en medische behandeling is een zeer kostbare zaak.
De egelopvang is hiervoor helemaal afhankelijk van donaties.
Één van de middelen om aan het
broodnodige geld te komen is
het houden van een collecte. Wil
jij daarbij helpen? Collecteer dan
mee en geef je op voor één van
onderstaande
collecteweken.
Een paar uurtjes is al meegenomen! U kunt naar keuze collecteren in Vogelenzang, Overveen,
Bloemendaal, Aerdenhout of

Diverse organisaties die zich bezighouden met het welzijn van
dieren in en om het huis zijn present. Denk daarbij aan konijnen,
knaagdieren, egels, fretten, bijen, siervogels, vissen, reptielen,
gierzwaluwen en meer. In het
huisdierencentrum zullen ook
drie lezingen worden gehouden.
De onderwerpen zijn ‘Hondengedrag’, ‘Konijnengedrag’ en ‘Vogels rondom het huis’. De lezingen zijn kosteloos, maar omdat
het aantal plaatsen beperkt is,

is inschrijving noodzakelijk. Verder is er de gehele dag een dierenarts aanwezig, die u kan adviseren over de verzorging van uw
huisdier.
Voor de jonge bezoekers zijn er
ook nog enkele leuke activiteiten. De kosten van een deelnemerskaart zijn 2,50 euro. Hiermee kunnen ze onder andere
meedoen met de dierentekenwedstrijd. Al deze activiteiten
worden aangeboden door Stichting BEDENK (opvang van onder
andere konijnen en knaagdieren). Tevens verzorgt de stichting een eenvoudige catering.
Wie niet in de gelegenheid is om
naar de markt te komen, kan van
woensdag t/m zondag van 13.00
tot 17.00 uur voor vragen en adviezen bij het Huisdierencentrum

Haarlem terecht. Tevens kan men
daar kennis maken met veel gehouden diersoorten. Kijk ook op:
www.huisdierencentrumhaarlem.nl. Locatie: Van Oosten de
Bruijnstraat 64 in Haarlem.

Bennebroek. De collecte in gemeente Bloemendaal is van 25
t/m 30 augustus. Voor informatie of aanmelden, mail naar egelopvanghaarlem@gmail.com. Of
neem telefonisch contact op met
Thecla Wolfs 06-81172378.
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Expositie ‘Dromen bij bomen’

Historisch Museum
Haarlemmermeer
Regio – Van 2 september tot en
met 10 november kun je ‘Dromen bij bomen’ in Historisch
Museum Haarlemmermeer. Deze nieuwe expositie toont foto’s
van Kees van der Veer van historische bomen in Haarlemmermeer en is een samenwerking
tussen het museum en Stichting
M.E.E.RGroen. Sommige bomen
zijn ouder dan de polder zelf en
hebben ieder op zich een bijzonder verhaal. Toegang is 4,00 voor

volwassenen, tot eind oktober is
het museum geopend van dinsdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur, vanaf 1 november alleen in het weekend van 13.00
tot 17.00 uur.
Dromen bij bomen
De tentoonstelling ‘Dromen bij
bomen’ toont foto’s van historische bomen uit de Haarlemmermeerpolder met bij iedere boom
een verhaal over de historie van

Waterbeestjes vangen en
bekijken
Regio - Trek waterdicht schoeisel aan en kleding die bestand
is tegen buiten, dus niet nieuw
en hagelwit. Kinderen en hun
begeleiders vangen en bekijken zelf waterdiertjes. Om de
waterdieren te vangen gebrui-

ken we schepnetten en om ze
uit te zoeken en goed te bekijken hebben we witte plastic bakken, glazen potten en loeppotjes.
Het IVN heeft deze materialen
te leen, maar neem zelf ook een
lichtgekleurd afwasteiltje en een

de plek. De Haarlemmermeerpolder heeft ondanks zijn jonge geschiedenis - in 1852 is het
meer drooggemalen – vele historische bomen. Sommige bomen zijn zelfs ouder dan de polder omdat ze op het oude land
lagen. Dit oude land, dat bestond
uit eilanden en schiereilanden,
was omdijkt en kwam zo in de
nieuwe polder te liggen met de
bomen die er stonden. Een voorbeeld van een oude boom is de
Es in de eendenkooi Stokman
op het schiereiland aan de Vijfhuizerhoek. Een eerste vermelding van de eendenkooi dateert van 1701. Onder de bomen na de droogmaking valt bijvoorbeeld de kastanjeboom uit
1901, te zien bij boerderij de Olmenhorst in Lisserbroek. De tentoonstelling is in het kader van
de Ringbiennale 2014 tot stand
gekomen in samenwerking met
Franke van der Laan van Stichting M.E.E.RGroen. Op hun website vind je ook wandel-, fiets- en
autoroutes langs deze bomen.
Je kunt Historisch Museum
Haarlemmermeer bezoeken aan
de Bosweg 17 in Hoofddorp
(rand Haarlemmermeerse Bos).
Voor meer informatie over alle
activiteiten gaat u naar www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl of naar www.museumdecruquius.nl.
Foto: Kees van der Veer.
schepnet mee. Ook theezeefje,
lepel en loeppotje zijn handig om
de vangst uit te zoeken. U krijgt
deskundige uitleg van ervaren
gidsen. Aanvang: 11.00 uur. Verzamelen: Vertrek vanaf het infopaneel Spaarnwoude bij het
parkeerplaatsje hoek Vondelweg/Spaarndamseweg te Haarlem. Geen kosten en aanmelden
niet nodig.
Meer informatie over IVN en
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland
De stedelijke omgeving met zijn
grote diversiteit van leven, zorgt
voor bijzondere soorten zoals
de varens op de kademuren van
de Nieuwe Gracht, inheemse en
exotische bomen in de parken
en vogels die het er prima naar
hun zin hebben. Stadse natuur
is aan veranderingen onderhevig en staat ook vaak onder druk
voor het gebruik van de schaarse ruimte. Waarom is die natuur
en het groen zo belangrijk in de
stad? Dat zijn onderwerpen die
tijdens de excursie aan bod komen. U zult zich verbazen want
de stad herbergt meer fraai natuurschoon dan u denkt.

‘De stad herbergt meer fraai
natuurschoon dan u denkt’
Regio - De oude binnenstad
van Haarlem herbergt verrassende en bijzondere natuur. Soms in
het oog springend, dan weer aan

het oog onttrokken. Zondag 24
augustus organiseert IVN ZuidKennemerland een excursie over
natuur in de stad.

Aanvang: 11.00 uur. Verzamelen
op station centrum Haarlem ingang Albert Heijn To Go. Er zijn
geen kosten aan verbonden en
vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over IVN en
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland
Foto: R. van Zon.

amhc rood-wit megamatch 2014:

Benefietwedstrijd voor
stichting als nederland
Regio - Hockeyclub Rood-Wit in
Aerdenhout is zondag 24 augustus het toneel van groots spektakel. Álle teams van Rood-Wit,
de1600 leden van de club, spelen die dag een onderlinge wedstrijd - Rood tegen Wit. Deze
‘MegaMatch’ is traditiegetrouw
de start van het seizoen. Als
onderdeel van de MegaMatch
heeft Jongens C2 (seizoen 20132014) ten bate van Stichting ALS
Nederland een benefietwedstrijd georganiseerd tussen (ex) hockeyinternationals (de Batavieren) en het eerste herenteam
van Rood-Wit.
Het doel van de MegaMatch is
de band tussen leden en de club
en tussen de leden onderling te
versterken. Jeroen Westermann,
initiatiefnemer: “Na een lange
zomervakantie is de MegaMatch
een geweldige start van het hockeyseizoen: sportief en gezellig.
Het is mooi dat een jong team als
jongens C2 het programma extra kleur geeft ten bate van een
goed doel (Stichting ALS Nederland). Dit jaar is de MegaMatch
sowieso bijzonder want Rood-

Wit, één van de vijf oudste hockeyclubs van Nederland, bestaat
op 1 november 115 jaar.”
ALS & de Batavieren
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), tot nu toe een doodvonnis voor elke patiënt, is één
van de meest ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel.
Om wetenschappelijk onderzoek
te doen naar een goed medicijn
is veel geld nodig. Jongens C2
heeft daarom een speciale sponsorloop, de RoodWitRun georganiseerd voor alle jeugdleden én
een benefietwedstrijd. Rood-Wit
Heren 1 speelt om 15.00 uur tegen de Batavieren, een team van
(ex-)hockeyinternationals
zoals Taco van den Honert, Jeroen
Delmee en Floris Jan Bovelander. Het belooft een fantastische
wedstrijd te worden die iedere
hockeyliefhebber moet zien! De
dag wordt afgesloten met een
feest voor leden, ouders, sponsoren en andere bezoekers.
De Rood-Wit MegaMatch 2014
wordt mogelijk gemaakt door diverse sponsoren.

Voorlichtingsbijeenkomst Erfelijkheid
Inloophuis Kennemerland
Regio - Inloophuis Kennemerland organiseert donderdag 11
september in samenwerking
met het Kennemer Gasthuis een
voorlichtingsbijeenkomst over
Erfelijkheid en kanker. Tijdens de
bijeenkomst wordt onder andere
gesproken over de huidige kennis van erfelijkheid bij kanker, bij
welke kankersoorten erfelijke
aanleg een rol speelt· en de mogelijke onderzoeken om erfelijkheid in kaart te brengen. Klinisch
geneticus, Charlotte Dommering

en verpleegkundige Nanja Bakx
van het Kennemer Gasthuis zullen deze avond begeleiden. Er is
maar een beperkt aantal plaatsen! Het Inloophuis Kennemerland vindt u aan de Wulverderlaan 51 te Santpoort-Noord. De
aanvang is 19:30 tot 21:00 uur
(inloop vanaf 19:00 uur).
Aanmelden: mail: info@inloophuiskennemerland of telefoon
023-8885367 / 06-34944729. Er
zijn geen kosten aan verbonden.

Vleermuizenexcursie
Regio - IVN afdeling Haarlemmermeer geeft op zaterdag
23 augustus een excursie over
vleermuizen rond de Geniedijk.
Natuurgidsen vertellen eerst allerlei interessante wetenswaardigheden over de vleermuizen,
bijvoorbeeld hoe ze eten en slapen. Ook laten ze zien welke verschillende vleermuissoorten er
voorkomen in Haarlemmermeer.
Vleermuizen horen en zien
Daarna gaat de excursie op weg
langs de Geniedijk. Daarbij gaan
apparaten mee om de vleermuizen te kunnen horen. Deze veranderen het ultrasone geluid van
de vleermuizen, dat niet hoorbaar is voor de mens, in geluid
dat voor mensen wel te horen is.
Tevens zal er een infraroodverrekijker aanwezig zijn, waarmee
de dieren beter te zien zijn. De

vleermuizen komen tijdens de
schemering tevoorschijn.
Enge of prachtige dieren?
De meeste mensen weten dat
er vleermuizen in de polder leven, maar hebben ze zelden of
nog nooit gezien. Sommigen vinden de dieren een beetje eng.
De excursie is bedoeld om inwoners van Haarlemmermeer wat
meer bekend te maken met deze
prachtige dieren.
Aanmelden
De excursie start om 20:45 uur
bij Molen de Eersteling, Hoofdweg 741 in Hoofddorp. Aanmelden vooraf kan bij Theo Settels
telefoon 020 6490997 of stuur
een e-mail naar j.settels@quicknet.nl. Meer informatie over IVN
en haar activiteiten vindt u op
www.ivn.nl/zuidkennemerland
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Casca-excursie voor
senioren naar Leiden

Swingsteesjun Strandfeest met
Disco area & Dance area
Regio - Swingsteesjun organiseert zaterdag 23 augustus
een Disco & Dance Strandfeest
voor de ‘friendly 30, 40 en 50up’
bij strandpaviljoen Noorderbad,
Boulevard Barnaart 67 te Zandvoort. Er zijn deze avond 2 area’s:
In de 70s, 80s en 90s- area draait
dj Miss Dada goede danshits van
weleer. Hier kan je gewoon lekker
uit je dak op de oude vertrouwde swingende disco, salsa & funky style hits. DJ DJeff Goodheart
draait in de ’Jeanot’s finest’- area

een dynamische mix van dance,
house, dance classics, club, global & latin beats. Je hoort over
duidelijk rete goede upbeat muziek van de 90s, 00s en dit decennium. Het feest begint om 20.30
uur en eindigt om 01.30 uur. De
vooruitzichten op de 23e zijn regen. Als het toch mooi weer is,
vindt het feest buiten plaats, bij
minder weer gaan de feestgangers naar binnen. Noorderbad is
de opvolger van Riche aan Zee.
Het stenen gebouw (boven) is

Cursussen Spaans
starten in september
Heemstede -Wereldwijd spreken 500 miljoen mensen Spaans.
Of je nu op reis gaat naar een
Spaans sprekend land voor een
vakantie, stage of werken, een
beetje kennis van de Spaanse

taal zal je zeker een eind op weg
helpen.Bij Casca zijn cursussen
Spaans op verschillende niveaus.
Vanaf september starten: Spaans
beginners op donderdagmorgen
9-10.30 uur; Spaans conversa-

Casca Koren: zingen is goed
voor u
Heemstede -Wie zingt haalt
diep adem, gebruikt tal van spieren in het bovenlijf én brengt
zichzelf tot rust. Voorzingen is
hier niet nodig. Er is een breed
repertoire: musicalsongs, jazz,
populair, lovesongs. Soms Nederlandstalig, maar ook Engels,
Duits, Spaans en zelfs Portugees. De afgelopen jaren stonden op het programma nummers van Bette Midler, Leonard

Cohen, Ella Fitzgerald, Beatles,
Tina Turner en Queen om maar
enkele voorbeelden te noemen.
Komend seizoen worden weer
nieuwe nummers ingestudeerd.
Alles wordt vierstemmig gearrangeerd door de 41-jarige enthousiaste dirigent Peter Cammermans. Hij speelt piano en
weet als dirigent iedereen enthousiast te maken en te coachen als koorlid. Omdat het koor

Cursussen Beeldende Kunst
Heemstede - Schilderen, tekenen, op doek vastleggen wat u
ziet of wat uw fantasie u ingeeft,
kan heel ontspannend werken.
Enthousiaste docenten begeleiden u op uw weg om een eigen
kunstwerk vorm te geven. Ooit
zijn deze kunstenaars ook be-

gonnen met voorzichtige penseelstreken of kleuren en lijnen
op papier of doek. En nu geven
zij al jaren les bij Casca. U zult
ervaren dat plezier voorop staat
in deze cursussen en dat u versteld zult staan van uzelf. Start
vanaf 1 september. Alle creatieve

voorjaar 2014 totaal opgeknapt
door de nieuwe eigenaren. De
plek is halverwege Bloemendaal
aan Zee en Zandvoort en ademt
de grandeur van de jaren 30 en
40. Tickets voor dit feest kosten 12,- in de voorverkoop. Vanaf 21.00 uur betaal je 15,00 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar op www.
Swingsteesjun.nl, vvv-Zandvoort
en de Primerawinkels. Meer informatie op www.swingsteesjun.
nl,
www.facebook.com/swingsteesjun of bel 06-1893 8260.
tie gevorderden op donderdagmorgen 10.30-12 uur; Spaans
conversatie op donderdagavond
20.30-22 uur; Spaans 3 op donderdagavond 19-20.30 uur.
Meer informatie over de lesinhoud, het aantal lessen, de kosten en aanmelden op www.casca.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur op tel.
023-548 38 28, kies 1.
geen indeling in stemsoorten
(alt, sopraan enz.) kent, ontstaat
een verrassend en veelzijdig geluid met veel klankkleur.
Het Casca woensdagochtendkoor start woensdag 10 september in de Luifel, Herenweg 96 en
een Casca donderdagavondkoor
start donderdag 11 september,
zij oefenen in Kinderdagverblijf
Pierewiet, Molenwerfslaan 11,
beide locaties zijn in Heemstede.
Opgeven kan via www.casca.nl,
of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38
28, kies 1.
cursussen worden gegeven bij
Casca in activiteitencentrum de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Aanmelden en meer
informatie over creatieve lessen, zoals o.a. tekenen en schilderen, Portretschilderen, expressief schilderen voor gevorderden
en Open Atelier op www.casca.
nl en telefonisch op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548
38 28, keuze 1.

Op dinsdag 9 september maken
senioren onder leiding van een
gids van Gilde Leiden een stadswandeling door de historische
stad Leiden. U zult weer versteld staan van de pracht en glorie die deze 17e eeuwse binnenstad nog te bieden heeft. Na een
lunch in het prachtige koetshuis
bij de Oude Burcht bezoekt u
museum Boerhaave over de geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. Hier zijn o.a de microscopen
van Antoni van Leeuwenhoek te
zien naast elektriseermachines

en slingeruurwerken van Christiaan Huygens evenals het vernieuwde unieke Anatomisch
Theater. Gastvrouwen van Casca begeleiden de deelnemers en
treden op als vraagbaak.
Verzamelen om 9.00 uur in de
hal van station Heemstede. Kosten 32,50 (incl. stadswandeling,
lunch, toegang museum, gids,
koffie/thee en organisatiekosten
Casca, excl. reiskosten). 65+
28,50 – MK 23,- Opgeven door
betalen in de Luifel uiterlijk
maandag 1 september.

Leren spreken én koken
Italiaans met handen en
voeten - Buon Appetito
Heemstede - Deze Italiaanse cursus door Marilene Verheus bestaat uit tien lessen en
is ideaal voor mensen die wat
meer willen weten over de Italiaanse taal en cultuur, maar zich
niet voor een heel seizoen willen vastleggen. Elke les wordt
gewerkt aan praktische vaardigheden (veel woordkennis en
meteen toepasbare zinnen, amper grammatica) en informatie
over land, cultuur, gewoontes en
weetjes, maar ook wordt aandacht besteed aan datgene wat
het land zo aantrekkelijk maakt
voor lekkerbekken: de Italiaanse
keuken. Dat betekent dat we re-

cepten leren lezen, boodschappen leren doen, menukaarten lezen en oefenen met bestellen in
een restaurant – in italiano! De
cursus wordt afgesloten met een
kookworkshop op de dinsdag/
donderdagavond na de tiende
les. We koken in de cursuskeuken van Casca in de Luifel een
Italiaans menu en eten dat daarna gezamenlijk op. Buon appetito!
Meer informatie vindt u op www.
casca.nl, bij cursussen volwassenen -> talen, waar u zich ook
kunt opgeven. Of belt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel.
023-548 38 28 kies 1.

Nordic Walking 50+
in de duinen
Heemstede - Nordic Walking
is een sport voor iedereen. Het
is sportief wandelen met behulp
van wandelpoles (stokken). Nordic walking start op woensdag
3 en 17 september met (beginners) of zonder begeleiding en
kan bij Casca in twee groepen:
op woensdagmorgen in de Waterleidingduinen. De poles ontlasten de nek, de schouders en
de knieën.
Uw uithoudingsvermogen en
daarmee uw fysieke mogelijkheden worden vergroot. U ver-

brandt tevens meer calorieën
dan bij gewoon wandelen. Voor
mensen met gezondheidsklachten, is Nordic Walking een geschikte manier om toch in beweging te blijven. Als u specifieke
klachten heeft, neem dan even
contact met ons op, dan kunnen we kijken wat er in uw geval
mogelijk is. Poles zijn eventueel
te leen bij de docent. Aanmelden en meer informatie op www.
casca.nl. Of belt u op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. (023) 548
38 28, kies 1.

Giro d’Italia: Italiaanse keuken
Heemstede - Eenvoudig, natuurlijk en gezond: dat zijn de
kenmerken van de Italiaanse
kookkunst. Door de verscheidenheid waarmee in de talrijke
provincies wordt gekookt - en
iedere provincie heeft haar eigen karakteristieke specialiteiten, mede bepaald door het klimaat - heeft de Italiaanse keu-

ken aan iedereen wat te bieden.
U gaat op zwerftocht door de
specialiteiten van La Cucina Italiana van de kap tot de hak van de
laars, van Piemonte naar Calabria. Start woensdag 17 september. Aanmelden en meer informatie op www.casca.nl. Of belt
u op werkdagen tussen 9 en 12
uur: tel. (023) 548 38 28, kies 1.
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om als winnaar uit de bus gekomen en won voor de tweede keer
de Johan Neeskens Cup. AFC ’34
werd tweede, Hoofddorp 3de en
RCH 4de.

RCH trapt seizoen af
Heemstede - Afgelopen zaterdag waren op de sportvelden van RCH twee aansprekende toernooien met aan RCH verbonden historie. De naam Johan Neeskens kennen velen. Bij
RCH startte hij zijn voetbalcarrière. We kennen allemaal zijn verdere loopbaan bij o.a. Ajax en
Barcelona en het inmiddels legendarische WK van 1974. In
2012 hebben de Johan Neeskens Cup in het leven geroepen als toernooi voor F1 en E1
teams als voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Afgelopen zaterdag was de derde editie. In
2012 won DSS, in 2013 won RKVV Velsen en zij kwamen de beker verdedigen tegen de teams
van RCH. SV Hoofddorp en AFC
’34. De F-teams trapten het toernooi af en daarbij werd duidelijk

dat het F-team van RCH nog niet
helemaal op elkaar ingespeeld
was. De beide winnaars van de
twee wedstrijden speelden daarna weer tegen elkaar en dat werden Velsen en Hoofddorp. RCH
moest het opnemen tegen AFC
’34. RCH verloor beide wedstrijden. Hoofddorp won uiteindelijk
het F-gebeuren, maar dat wilde
nog niet zeggen dat ze de Johan
Neeskens Cup zouden winnen.
Daar waren ook de E-uitslagen
voor nodig. Volgens hetzelfde
principe als bij de F speelden de
E-mannen. RCH verloor van Velsen en AFC ’34 won van Hoofddorp. Vervolgens won Velsen nipt
van AFC ’34 en RCH wist Hoofddorp weer te verslaan.
Na optelling van alle uitslagen
en de nipte winst van Velsen tegen AFC ‘34 was Velsen weder-

Zilveren Molentoernooi
Tot in de jaren 90 met de 60ste
versie in 1992 werd jaarlijks het
Zilveren Molentoernooi bij RCH
gespeeld. Vernoemd naar het geschenk van de gemeente Heemstede in 1932 aan RCH toen de
club in Heemstede kwam spelen aan de Sportparklaan. De
Zilveren Molen is een 50cm hoge zilveren replica van de molen
bij Groenendaal. Door de komst
van de HD-cup is het Zilveren
Molentoernooi in het slop geraakt, maar RCH besloot dit jaar
het toernooi in ere te herstellen. Voor deze hernieuwde editie waren Buiksloot, AFC 2 en uiteraard RCH uitgenodigd. Trainer
Richard Hoogervorst, die zich gedwongen zag met een heel nieuw
RCH-team te gaan werken, pakte dit toernooi aan als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hoewel RCH vrij vlot met 2-0 achter
kwam tegen Buiksloot herpakten
ze zich goed, maar de drie kwartier speeltijd was te kort voor een
goed resultaat. AFC 2 was daarna weer te sterk voor Buiksloot
met 3-0 winst. Ook voor RCH was
AFC 2 te sterk en het werd 5-0.
Richard Hoogervorst was echter
tevreden over zijn mannen. Ondanks de korte voorbereidingstijd en de nieuwe samenstelling
werd er toch een prima partij
gespeeld. Gemeentesecretraris
Willem van den Berg (ook oudRCH-voetballer) reikte de prijzen uit.
Open Dag
Woensdag 27 augustus houdt
RCH weer een open dag van
14.00 tot 16.00 uur. Het is gratis voor alle leden, maar ook voor
alle broertjes, zusjes en vriendjes voor een kennismaking met
voetbal en RCH, dus kom lekker langs en doe mee. A.d.h.v.
van een heel parcours laten we
de kinderen kennismaken met
het voetbalspelletje. Voor meer
informatie zie de site van RCH:
www.rch-voetbal.nl
Foto’s: Harry Opheikens

Voor mensen met en zonder een beperking

Open dag Manege de
Cruquiushoeve
Regio – Op de open dag op 23
augustus van 10.00 tot 16.00 uur,
biedt de manege een gevarieerd
programma aan, voor jong en
oud, met en zonder een beperking. Iedereen kan op een originele en laagdrempelige manier kennis maken met de paardensport. Zo zijn er shows van
de voltigegroep, de carrouselgroep, een demonstratie van clienten van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) en
nog veel meer. Ook is er een gezellig strodorp waar o.a. een infor-

matiestand te vinden is en zelfgemaakte producten van de zorgboeren te koop zijn. Voor mensen
met een beperking kan paardrijden therapeutisch werken. Maar
natuurlijk is het ook gewoon erg
leuk om in je vrije tijd paard te rijden. Bij manege ‘De Cruquiushoeve’ kan het allebei. De manege
is gespecialiseerd in ruiters met
een beperking, beginnende ruiters en ruiters die extra begeleiding nodig hebben bij het ontwikkelen van het ruitergevoel en het
leren omgaan met een paard. In

alle gevallen gaat het om beleven
van plezier samen met het paard.
Naast de diverse paardrijlessen is
de manege ook een zorgmanege,
op de zorgmanege werken zorgboeren onder deskundige begeleiding. Zo helpen ze bij de verzorging van de paarden, werken
ze buiten in de tuin of in de fruittuin. Op de open dag zijn diverse mogelijkheden om ook met de
zorgmanege kennis te maken. De
manege is gehuisvest in de monumentale boerderij van voormalig jonkheer Wickevoort van
Crommelin. Het gebouw dateert
uit 1880 en is één van de eerste
boerderijen na de drooglegging
van de Haarlemmermeer. Kom de
unieke sfeer proeven bij Manege
“De Cruquiushoeve”, Spieringweg
801, 2142 ED Cruquius, tel: 0235588766 www.sein.nl/manege.

GSV Heemstede start
Heemstede - In de week van
1 september beginnen voor de
grootste sportvereniging van
Heemstede weer alle lessen en
activiteiten. U kunt voor vele vormen van zowel lichaamsbeweging als denksporten bij GSV
Heemstede terecht. De bloeiende sectie bridge speelt elke
maandag t/m vrijdag ’s middags
en elke maandag t/m donderdag ‘s avonds in het GSV Centrum aan de Fr. Schubertlaan 37,
Heemstede haar drives. Het is
zonder meer een van de gezelligste verenigingen van de regio. Info voor het bridgen, kunt
u inwinnen bij Ina Roest, 0237851531 en cmroest@hotmail.
com. De sectie denksport kent
ook een klaverjasafdeling. De
klaverjassers spelen dit oeroude
Hollandse kaartspel vanaf vrijdag 5 september om de 14 dagen ook in het GSV Centrum.
Info klaverjassen bij: M.Meijer,
023-5245364 (na 19.00 uur)
De meeste activiteiten worden
georganiseerd door de sectie
gymnastiek.
Zowel voor de jeugd als voor
volwassen is er een breed scala aan activiteiten. Voor de jeugd
zijn dit o.a.: gym- en turncursussen, ouder- en kindgym, kleutergym, turnen voor jeugd en
ook turnen specifiek voor jongens, wedstrijdturnen, danscursussen, street/clipdance, jeugdballet. Aan het eind van het seizoen presenteert de sectie ook
een dansshow. Voor volwassenen: gymnastiek gecombineerd
met volleybal voor 55+ dames en
heren, conditiegym voor dames,
conditietraining, body-fit surprise, total body work out, body &
mind fitness, zumba/aerobics,
pilates, t’ai chi chuan, bewegen
en conditioneel bewegen 65+,
aerobics/bodyshape, yoga en internationale dans.
Nieuw is dit seizoen de cursus
“in balans”/valpreventie. Hoe
ouder u wordt; hoe meer risico u loopt om te vallen. Duizeligheid, een losse stoeptegel,
stijfheid, minder spierkracht of
slechte schoenen kunnen een
val veroorzaken. U kunt er zelf
wat aan doen om vallen te voorkomen. De cursus “In Balans” is
ontwikkeld voor ouderen, omdat 1/3 van alle ouderen jaarlijks
valt en dit niet alleen botbreuken
kan geven, maar ook valangst en
een gevoel van hulpeloosheid.
De cursus ‘In Balans’ bestaat uit

veel informatie, praktische oefeningen, testen en ervaringen uitwisselen met elkaar. En wordt
gegeven door twee zeer ervaren docenten. Een goede balans
werkt positief door op het welzijn, de gezondheid en voorkomt
vallen. U bent van harte welkom
op de gratis informatiebijeenkomst op dinsdag 2 september,
10.00-11.30 uur GSV gebouw, F.
Schubertlaan 37, Heemstede. De
cursus start 9 september.
Info voor alle activiteiten gymnastiek: Jos Holdorp, 0235324160 en gsvgymnastiek@
hotmail.com. De volleyballers
beginnen hun training weer op 2
september in sporthal Groenendaal aan de Sportlaan in Heemstede en op 4 september in de
sportzaal aan de Guido Gezellelaan in Hillegom. Info: René Akerboom, 023-5290129 en
r.akerboom@hartenkampgoep.
nl.
Ook de badmintonners en de tafeltennissers halen hun rackets
en batjes uit de tas om de trainingen te starten De badmintonners op 2 september in sporthal Groenendaal en de tafeltennissers in de sportzaal van het
GSV Centrum. Info badminton:
Ina Roest, 023-7851531 en cmroest@hotmail.com
Info tafeltennis: Dick ter Heijden,
023-5716511 of Han Dekker, 0646893022
Nordic Walking start donderdag 4 september de eerste loopgroep vanuit het GSV Centrum.
Voor mensen die de kunst van
NordicWalking nog niet machtig
zijn start ‘s middag vanaf 13.30
een cursus. U leert in 6 lessen
van ca 1½ uur alle fijne kneepjes van deze mooie wandelsport.
Verzamelen in het GSV Centrum. De zaterdagochtend is ingeruimd voor de ervaren lopers.
Zij vertrekken elke zaterdag vanaf het GSV Centrum naar o.a.
Amsterdamse Waterleidingduinen om daar onder vakkundige leiding circa 2 uur te wandelen. Om 11.30 uur vertrekt de Easy Groep vanuit het GSV Centrum om te genieten van prachtige wandelingen in wandelbos Groenendaal. Deze groep is
specifiek voor mensen die wat
minder goed ter been zijn. Info: René Reeuwijk, 023-8447496
of 0653582295 en r.reeuwijk@
telfort.nl. U kunt ook alle info
vinden op de vernieuwde website: www.gsv-heemstede.nl

Klaverjas GSV verwelkomt leden
Heemstede - Klaverjassen ouderwets? Welnee. Het bewijs
wordt geleverd bij de klaverjasclub van GSV Heemstede. Er
wordt eenmaal in de 14 dagen
op vrijdagavond van 19.45 uur
tot circa 23.00 uur gespeeld. Het
nieuwe seizoen begint op vrijdagavond 5 september; de laatste avond is vrijdag 17 april 2015
(totaal 16 speelavonden). Het
kaarten gebeurt in een ontspannen sfeer aan gemiddeld 10 ta-

fels, elke keer met een andere partner. De avond wordt afgesloten met een prijsje voor de
winnaar en met een loterij. Nieuwe leden zijn welkom. Informatie en/of aanmelding voor een
proefavond kaarten kunt u doen
bij de leiding van de klaverjassectie, te weten Menno Meijer/Lous Smits, telefoon 0235245364 of per email: menno.
meijer48@hotmail.com of loussmits@gmail.com.
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RCH-Pinguins en storks
houden elkaar in evenwicht

HBC Jeugdweekend
schittert voor de 31ste keer
Heemstede - Gedurende 15,
16 en 17 Augustus heeft voor de
31ste keer het HBC Jeugdweekend plaatsgevonden. Dit weekend is een begrip binnen de vereniging. De 133 kinderen wer-

den in 6 teams opgedeeld. Tijdens het weekend slapen de
kinderen in Tenten op het terrein
van HBC. Het weekend wordt
door een commissie van HBC
georganiseerd uiteraard met be-

hulp van sponsoren. Bij het openingsspel moesten de kinderen
met hindernissen een puzzel oplossen. Vervolgens was er een
voetbaltoernooi, en voor de late
avond mochten de jongsten een
‘glow in the dark’ vossenjacht
doen. De route liep via Meermond, Hageveld en terug op het
terrein van HBC. Intussen speelden de ouderen (D en C Jeugd)
een voetvolleybal competitie.
De zaterdag stond in het teken
van sport en spel, waarbij alle kinderen als team een aantal spellen moesten afwerken. In
de avond speelden de jongsten
Levend Stratego op Meermond,
maar voor de oudsten stond een
heuse dropping op de kaart.
Op zondag wordt al sinds mensenheugenis de zeskamp met
het finalespel gespeeld. Om vier
uur ’s middags konden de kinderen naar huis voor een warme
douche en droge kleren, want
helaas zat het weer niet mee. Al
met al toch een zeer geslaagd
weekend, waaraan menig kind
met plezier zal terugdenken.

Heemstede - Eerder dit seizoen
was Storks twee maal te sterk
voor RCH, maar ook nu gaf de
Racing blijk de tweede seizoenshelft aan ervaring en zelfvertrouwen te hebben gewonnen.
Werd zaterdag op eigen veld
nog kansloos verloren, zondag in
Den Haag werd veerkracht getoond en verdiend revanche genomen. Koploper DSS, komend
weekend de volgende tegenstander, kan de borst nat maken.
De gezichten bij RCH-Pinguïns
stonden zaterdag na afloop van
de wedstrijd somber, niet zozeer
vanwege de nederlaag als wel
van de kansloze manier waarop die tot stand was gekomen.
Slechts 2 honkslagen kwamen
er van de Heemsteedse knuppels en alleen in de 4e inning
gloorde er enige hoop toen bij 1
man uit het 1e en 3e honk bezet
werden, maar een vang 5 en één
van de 4 strike outs van pitcher
Martin Kram gooiden roet in het
eten. Op dat moment leidden de
Storks al met 0-3, nadat in de 2e
Haagse slagbeurt starter Marcel Timmer 4 honkslagen en een
OSS had moeten toestaan. Nadat de score in de 6e inning tot
0-4 was opgelopen mocht reliever Robin van Eis proberen verdere schade te voorkomen, maar
ook hij kon de sterke Haagse aanval niet indammen en op
de 0-7 eindstand viel niets af
te dingen. Had Storks zaterdag
aan één pitcher genoeg om de
Heemsteedse aanval het zwijgen
op te leggen, zondag waren 3
heuvelverdedigers ontoereikend
om RCH van een flinke reeks

honkslagen, waaronder 4 doubles en een triple, af te houden.
In de 3e inning kwam de Racing op een 6-1 voorsprong en
leek er geen vuiltje aan de lucht.
Maar in de gelijkmakende slagbeurt gingen, op het werpen van
Dion Steyl, alle Haagse registers open. Na 2 x 4 wijd, 2 honkslagen en 2 perfect uitgevoerde
stootslagen stond het, bij 1 man
uit, plotseling 6-6 en werd Hylke van Viersen als redder in de
nood naar de heuvel gedirigeerd.
Dat ging hem uitstekend af, want
behalve een run in de 6e inning,
na 2 Haagse doubles wist hij de
thuisplaat schoon te houden. Op
dat moment had RCH al ruim
afstand genomen met in de 4e
slagbeurt honkslagen van Ferd
van Stekelenburg en Reggie Valpoort, beiden goed voor 2 RBI
’s en een OSv8 van Raoel Kortstam. Bij 7-11 bleef het, want de
honkslag waarmee Koen Werkman in de 7e inning Mick van
Vliet over de thuisplaat bracht,
moest vanwege het openen van
de hemelsluizen uit de boeken
geschrapt worden. Statistisch
goede zaken werden vooral gedaan door Koen Werkman (2 uit
3), Mark Smit (2 doubles uit 4),
Ferd van Stekelenburg (een single en een double uit 3), Reggie Valpoort (een double en een
triple uit 3) en Mick van Vliet (2
uit 2). Zaterdag 23 augustus zal,
als de weergoden meewerken,
RCH-Pinguïns op het Heemsteedse Sportpark trachten koploper DSS het leven zuur te maken. Een dag later volgt in Haarlem-Noord de return.

Oudste voetbalclub ter wereld
te gast bij de Kon. HFC

HBC op tafeltenniskamp
Heemstede – Op zondag 10
augustus startte de 36e editie
van het tafeltenniskamp in het
Noord-Brabantse Goirle. Samen
met tafeltennisclubs Hilversum
en AMVJ logeerden de deelnemers en kaderleden van HBC Tafeltennis een week lang op accommodatie De Sparrenhof. Elke
dag werkten de 50 jeugdige tafeltennissers een aantal trainingen af in de grote zaal van 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 tijdens de speciale veldtrainingen gewerkt aan conditie. Naast
de dagelijkse trainingen stonden er een hoop activiteiten op

het programma zoals een kennismakingsspel, een bioscoopbezoek, fitness, slagbal, het maken van een videoclip, een spel-

meerkamp, zwemmen en een afsluitende feestavond. Ook dit
kamp was weer een groot succes en iedereen kijkt alweer uit
naar volgend jaar! Alle foto’s en
een uitgebreid verslag zijn te bekijken via www.hbctafeltennis.nl.

Haarlem- Zuid - Sheffield FC
(1857) is volgens de FIFA de
oudste, nog bestaande voetbalvereniging in de wereld. In het
kader van het 135-jarig jubileum
van de Koninklijke HFC is Sheffield uitgenodigd om tegen de
selectie van HFC een wedstrijd
te spelen. Sinds 2013 is er een
officiële club van oudste voetbalverenigingen per land. Naast
Sheffield zijn er clubs uit Wales,
Schotland, Noord- Ierland, Hong
Kong, Duitsland, Spanje, Malta
en Italië op dit moment lid van
het illustere gezelschap. HFC zal
op vrijdag 29 augustus om 16.00
uur officieel toetreden tot deze
groep die de naam draagt ‘Club
of Pioneers’.
De oude verenigingen hebben
zich ten doel gesteld integriteit,
respect en gemeenschappelijkheid uit te dragen. De toetreding
van de Kon. HFC tot deze groep
zal om 16.00 uur feestelijk worden beklonken. Dit nadat de nodige plichtplegingen en spee-

ches de toetreding hebben bezegeld.
Aansluitend treden om 19.00 uur
de eerste elftallen van Sheffield
en HFC in het strijdperk. Sheffield komt in Engeland uit in de
eerste divisie Zuid. HFC dat intussen in Nederland het hoogste heeft bereikt en dit jaar in
de topklasse speelt zal nog een
dobber hebben aan het ‘kick en
rush voetbal’ dat de meeste Engelse ploegen spelen. Dit vaak
met kopsterke aanvallers.
Op zaterdag 30 augustus kruisen
Sheffield, Royal Antwerp (1880)
en HFC (1879) de degens. Ditmaal komen voormalige spelers van de eerste elftallen in het
veld. Deze wedstrijd begint om
14.00 uur. Alle wedstrijden worden gespeeld op het terrein van
de Kon. HFC aan de Emauslaan
op de grens van Heemstede en
Haarlem en zijn gratis toegankelijk.
Eric van Westerloo.
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Yvonne Weijers:

AgendA

“Ontdek je eigen geluid
met stembevrijding”
Heemstede – Zangeres Yvonne Weijers heeft al jarenlang een
breed cv op het gebied van zang.
Afgelopen donderdag trad zij
nog op met haar succesvolle Latin/Jazz repertoire tijdens Haarlem Jazz and More. Daarnaast
is zij stembevrijdingscoach. In
groepsverband met het levenslied Stembevrijdingskoor of als
individuele coach. Maar wat
houdt stembevrijding eigenlijk
in?
“Heel veel mensen houden van
zingen, maar in onze cultuur
wordt zingen vaak als een prestatie gezien”, vertelt Yvonne. “Er
wordt wel gezongen: veel mensen zingen in een koor, met
meer mensen. Maar in je eentje vrijuit zingen, dat durven veel
mensen niet, dat vinden ze over
het algemeen moeilijk en eng.
Dan stokt ademhaling, gaat de
keel dicht en de stem voelt geknepen. Daar is nu stembevrijding voor. Heel vaak hoor je: “Ik
vind zingen leuk, maar ik kan het
niet”. Dit komt omdat veel mensen hun eigen stem niet kennen
en niet weten hoe ze deze moeten gebruiken. Dit bedoel ik echter niet technisch. Met stembevrijding ga je juist zingen zoals
je bent. Op dat moment maak
je contact met je lichaam, verbinding met jezelf. In zuidelijke culturen wordt op ieder moment van de dag vrijuit gezongen. Zingen is daar een onderdeel van het dagelijks leven. Kijk
maar eens naar de flamenco in
Spanje en de fado in Portugal:
hier wordt gezongen met de ziel.
Bij ons Nederlanders zit dit niet
zo in de aard en de cultuur, terwijl we er wel van houden. En dat
is juist zo paradoxaal. Het verlangen om te zingen is groot: iedereen kan zingen en iedere stem
is uniek. Stembevrijding helpt je
over deze drempel heen. Contact
vinden met jezelf en de mensen om je heen. Improvisatie:
één noot of klank kan al genoeg
zijn. Werken vanuit het innerlijk
met yoga-, meditatie-, zang- of
ademhalingsoefeningen. Klank
is trilling, vibratie. Door contact te maken met je lichaam en
van daaruit klank te maken gaat
er van alles trillen in je lichaam.
Door de trilling voel je wat er in
je leeft en dat werkt bevrijdend.
Dat is dus stembevrijding. De
meeste mensen imiteren stemmen als ze een liedje zingen van
een artiest en gebruiken niet
hun ‘eigen stem’. Bij stembevrij-

21

Do.
augustus
Avondwandeling in wandelbos Groenendaal. Tijd:
18.30 uur. Verzamelen: Informatiepaneel parkeerplaats
restaurant Groenendaal. Geen
kosten. Vooraf aanmelden
niet nodig. Kijk op: www.ivn.
nl/zuidkennemerland

23

augustus
Za.
Cursusmarkt Bibliotheek
Zuid-Kennemerland, Doelenzaal en binnenplein, Gasthuisstraat 32 Haarlem. Van
11.00-16.00 uur. Gratis te bezoeken.

23

ding ga je juist op zoek naar je
eigen geluid, voelen waar jouw
stem het lekkerst klinkt. Je laat
je horen en uit je. Hierdoor komt
de spanning in je los. Je leert bij
stembevrijding het gemak en de
kwetsbaarheid van het zingen.
Juist vanuit je schroom en ongemak gaat het stromen en kom je
bij je innerlijke kracht uit. Ik gebruik bij het stembevrijdingskoor (maximaal 12 deelnemers)
het Nederlands levenslied naast
de stembevrijdingsoefeningen.
Hierin zit veel herkenning en iets
uit ons leven. Neem bijvoorbeeld
het nummer ‘Laat me’ van Ramses Shaffy. Ik laat om de beurt
hetzelfde zinnetje door iedereen
zingen. Dan hoor je dat niemand
datzelfde zinnetje op dezelfde
manier zingt, waaruit blijkt dat
iedere stem uniek is.“
Naast het stembevrijdingskoor
geeft Yvonne privézangles op
afspraak. “Voor professionele zangers, amateurs, maar ook
voor sprekers in het openbaar.
Ook daar is stembevrijding goed
voor. Stembevrijding is niet iets
eenmaligs dat eindigt, het is een
proces waarmee je door kunt
gaan”, aldus Yvonne.
Ook moeiteloos zingen? Meer
informatie, cursusdata en locaties (start in september) op http://www.yvonneweijers.nl, via
de e-mail: yvonne@yvonneweijers.nl of telefonisch op 0652418155.
Bart Jonker
Foto: Geek Zwetsloot

augustus
Za.
Feestelijke opening en
open dag van de Vrije Muziekschool Haarlem, van
11.00 tot 14.00 uur. Engelandlaan 2. Info: www.vrijemuziekschoolhaarlem.nl

23

augustus
Za.
Swingsteesjun Strandfeest
met disco en dance area.
Bij strandpaviljoen Noorderbad, Boulevard Barnaart 67
Zandvoort. Twee dj’s, danshits
van weleer en goede 9000 en hedendaagse muziek.
Start: 20.30u, tot 1.30u. Kaarten:12,- in de voorverkoop.
Vanaf 21.00 uur 15,-. Kaarten:
www.Swingsteesjun.nl, vvvZandvoort en de Primerawinkels. Kijk ook op www.swingsteesjun.nl, www.facebook.
com/swingsteesjun of bel 061893 8260.

23

24

en zo.
aug.
Za.
Expositie ‘Beelden in de
tuin’, Dinkellaan 10 te Heemstede. 12.00-17.00 uur. Op beide dagen zijn de kunstenaars
(Hieke Meppelink en Marja
Verhage) aanwezig.

24

augustus
Zo.
Huisdierencentrum Haarlem organiseert Huisdieren Informatiemarkt, tussen
11.00-16.00 uur. Lezingen,
kinderactiviteiten etc. Van
Oosten de Bruijnstraat 64,
Haarlem. Www.huisdierencentrumhaarlem.nl

30

augustus
Za.
Lunchconcert Koor Elisabeth Bas in de Grote of St.
Bavokerk Haarlem, ingang
Grote Markt 22. 13.15-13.45u.
Met onder meer liederen uit
Ierland, Schotland, Frankrijk
en de VS. Entree, incl bekijken van de kerk.

30

augustus
T/m za.
Expositie div kunstenaars
bij Het Kunstbedrijf, Raadhuisstr. 56a, Heemstede.
O.a Christa Hoek - schilderijen van strand en lucht (Waddeneilanden) en Jur Fortuin
- objecten en beelden. Open
wo t/m za 13.00-17.30 uur.
En op afspraak. T. 0235474499 - M 06-57195700.

23

augustus
Za.
Open dag Creatief Centrum
Bennebroek 11-16u. Oude
Meelfabriek, Glipperweg 94,
Heemstede. Maak kennis met
een veelzijdig aanbod van
cursussen. Kijk ook op: www.
creatiefcentrum.nl Start nieuwe seizoen is op 8 september.
Aanmelden: tel. 06-46575907.

23

24

en zo.
aug.
Za.
In de Meelfabriek (Glipperweg 94) geeft het Kunstenaarsgilde, Ger en Fernande Daniels Laas. acte de
présence omtrent een open
dag op 31 augustus in hun
atelier Voorweg 49a, te Heemstede. 11-15u. Info: www.danielslaas.nl of 023-5286336.

expositieruimte van de Waag,
Spaarne 30 Haarlem. Kenmerkende stijl: krachtige en natuurgetrouwe weergave van
zijn omgeving, dynamische
wolkenpartijen en kleurrijke
bloemstillevens. Spaarne 30.
www.kzod.nl

2

september
T/m di.
Expositie werk Marijke van
Lammeren-Dogterom in
voormalig gemeentehuis Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Vrij toegang, 8.30-12.30 uur.
Wo: 13.30-16.30 uur. Stillevens en dieren.

7

september
Zondag
Brocantemarkt van 11 tot
17 uur in de Jan van Goyenstraat. Info: Matty van der Vis
(Hoorcentrum), 06–53191911.

7

september
Zondag
Gallery Odyssey exposeert nieuwe kunstwerken van Carlos Casas en
nieuwe import uit Cuba
van 14.00-17.00 uur. Pelikaanlaan 3 Heemstede - ingang
vanaf de trapkant. Kijk ook
op: www.galleryodyssey.com

17

september
T/m wo.
Tentoonstelling ‘Arctic’ in
bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1. De schoonheid
van verschillende landschappen in o.a Spitsbergen,
IJsland, Canada en Japan.
Gratis te bezoeken.
www.andregilden.nl en
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

12

30

augustus
Zaterdag
Open dag bij Henny Cornelis ‘Mandala, Mozaïek en
Meer’. Van 14.00-16.30u. Gratis toegang. Tentoonstelling
werk v cursisten. Nic. Beetslaan 4, Heemstede. Tel.0649688501 of hennycornelis@
quicknet.nl en www.hennycornelis.nl

31

augustus
t/m zo.
‘Im Memoriam tentoonstelling’ van Piet Kloes in

oktober
T/m zo.
Foto-expositie ‘109 jaar
Sport in beeld’ in museum
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

16

oktober
T/m do.
Expositie werk Winnie van
Soest bij Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavegebouw, terrein KG locatie
Zuid, Haarlem.
3e verdieping. Bomen, bossen
met veel kleur. Open ma-dido avond van 20.15-21.00 uur.
Of in de ochtend, dan tussen
di en vr 11.15-12.00 uur.

Lunchconcert Koor Elisabeth Bas in Grote Kerk
Regio – Vrouwenkoor Elisabeth
Bas treedt zaterdag 30 augustus op in de Grote of St. Bavokerk
te Haarlem. U kunt luisteren van

13.15 tot 13.45 uur. Publiek wordt
verzocht de ingang aan de Grote
Markt 22 te gebruiken. Het koor
neemt u mee op een muzikale reis

door een aantal landen uit Europa en de Verenigde Staten en u
kunt luisteren naar bekende oude
volksliederen uit onder andere Ier-

land, Schotland, Duitsland, Frankrijk en Missouri (VS.) Dit concert
vindt plaats in het kader van de
serie zaterdagse lunchconcerten

in de Bavokerk. Er wordt wel entree geheven. Na afloop van het
concert kan men nog even in de
prachtige kerk ronddwalen.
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Expositie Harrie Hablous
Op donderdag 4 september om 16.00 uur
opent wethouder Christa Kuiper in de
burgerzaal van het raadhuis in Heemstede de
expositie van Harrie Hablous. U bent vanaf
15.45 uur van harte welkom om onder het
genot van een hapje en drankje de expositie te
bezichtigen.

In deze uitgave:
- Onderzoek
veiligheidsmonitor
- Omgevingsvergunningen

De expositie vertoont fotografisch en grafisch werk
omlijst door poëzie en laat een stemmingsbeeld
zien van recent werk zoals ‘Een getijdegebied van
werkelijkheid en fantasie’, ‘Eilanden van licht’ en
‘Courants violents, lumiére en voyage, Paysages
d’eau’.
Harrie Hablous draagt enkele van zijn gedichten
voor. Kees van Boxtel, bansuri fluitist, verzorgt de
muzikale omlijsting met Indiaanse Sjamanen muziek
“Helende geluiden”.

Inloopochtend burgemeester
5 september

Volg ons via Facebook
en Twitter!

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 5 september
2014 van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de
publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten
te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Deze expositie is nog tot en met vrijdag 24 oktober
2014 tijdens kantooruren te bezichtigen in de
burgerzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1,
Heemstede.

Werkzaamheden aan N201 tussen
Heemstede en Hoofddorp
De provincie Noord-Holland voert vanaf 25
augustus tot 4 december 2014 in meerdere
fases onderhoud uit aan de provinciale weg
N201 en het er naast gelegen fietspad. De
werkzaamheden vinden plaats op de N201
tussen de Javalaan in Heemstede en de kruising
met de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp.
Tijdens de werkzaamheden is voor beide richtingen
altijd één rijstrook voor het verkeer beschikbaar.
Weggebruikers moeten rekening houden met
vertragingen en worden geadviseerd om te rijden
via de A9/Driemerenweg. Om de overlast voor het
verkeer te minimaliseren vinden de werkzaamheden
zoveel mogelijk plaats in de avond en nacht en op
doordeweekse dagen tussen 20.00 uur en 05.00
uur. Van 1 september tot en met 19 september
2014 wordt er gewerkt aan het wegdeel tussen
de Javalaan (gemeente grens) en de kruising
Bennebroekerdijk/Cruquiusdijk.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden
op www.infoN201.nl of bel naar het provinciale
Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600
(gratis).

Onderzoek ‘Veiligheidsmonitor’ 2014 van start
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12
maanden slachtoffer geweest van een misdrijf?
Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn
enkele van de vragen die in het kader van
Veiligheidsmonitor worden gesteld aan een
aantal inwoners.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar
criminaliteit, onveiligheid, overlast in de buurt,
en het optreden van gemeente en politie. Dit
onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk
niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is
inmiddels begonnen; de resultaten worden in maart
2015 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit

onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar
veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door I&O Research, in nauwe samenwerking met
het Centraal Bureau van de Statistiek.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een
uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van
de Veiligheidsmonitor in te vullen op internet.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Ter hoogte van Cruquiusweg N201 het
vervangen van een bestaande hardhouten
damwand door een stalen damwandconstructie
wabonummer 14138,
ontvangen 4 augustus 2014.
- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van een
fietsenschuur en een vlaggenmast wabonummer
14237, ontvangen 5 augustus 2014.
- Reinier van Holylaan 19 het oprichten van een
woning wabonummer 14243,
ontvangen 7 augustus 2014.
- Leidsevaartweg, kadastraal bekend B 9531
de bouw van 5 inloopstallen t.b.v. paarden
die hobbymatig worden gehouden, een

overkapping t.b.v. opslag materialen wabonummer 14244, ontvangen 8 augustus 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Burgemeester van Doornkade 4 het kappen van
1 esdoorn wabonummer 13656, verzonden 15
augustus 2014.
Ontheffing van werktijdenregeling
bouwbesluiten ten behoeve van
werkzaamheden aan de Cruquiusweg
Vanaf week 35 tot en met week 47 worden van
20.00 uur tot 5.00 uur werkzaamheden verricht aan
de Cruquiusweg vanaf nummer 47 (gemeentewerf )
tot aan de gemeentegrens. Volgens artikel 8.3 lid 1

Bouwbesluit 2012 moeten de werkzaamheden op
werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00
uur worden uitgevoerd.
Wij hebben besloten op grond van artikel 8.3
lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te verlenen
van het verbod buiten deze werktijden
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten. Dit
voor bovengenoemde periode en werktijden.
De werkzaamheden zijn noodzakelijk. Door de
werkzaamheden op genoemde tijden uit te voeren
wordt grote verkeershinder voorkomen.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
dit besluit. Het besluit is verzonden op 19 augustus
2014.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij
het seniorenappartement Meijerslaan 332 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten

behoeve van de bewoonster (verzonden 18
augustus 2014). Het besluit ligt vanaf 21 augustus
2014 zes weken ter inzage.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie Inzien,
reageren, bezwaar maken.

Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen per 1408-2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- J.W.E. van Wooning-Compier,
geboren op 20-02-1967, Franz Lehárlaan 110

- D.W. van Goinga,
geboren op 28-11-1953, Eikenlaan 43
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan
deze binnen zes weken na plaatsing van deze

publicatie hierop reageren door contact op te
nemen met de afdeling Publiekszaken van de
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
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’.

