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Heemstede - In het TV spotje
van de ANWB wordt een jongetje
uitgezwaaid en gaat op de fiets
naar school. Uit het niets is daar
plotseling de deur van de auto die opengezwaaid wordt. Het
jochie remt hard; het loopt nog
goed af. Misschien heeft u het
reclamespotje ANWB Streetwise
gezien. Verkeersonderwijs in de

Antiek Brocante
markt in Jan van
Goyenstraat

Heemstede – De Antiek Brocante markt wordt voor de tweede maal georganiseerd. Zaterdag aanstaande vindt deze gezellige markt plaats en wel in de
Jan van Goyenstraat. Vorig jaar
waren er 18 kramen, nu zijn het
er 30. De kramen zullen op de
stoepen staan, daar de straat die
dag voor het verkeer gewoon
open is. Oude serviezen, linnengoed, glas en oud zilver, badkameraccessoires, maar ook kleine meubels, tuindecoraties en
haardattributen, zoals haardplaten en vuurbokken, schilderijen van de Larense school zult u
aantreffen. Het is maar een kleine greep, want er is nog veel
meer te vinden. Een zeer gevarieerd aanbod dus. De markt is
van 10.00 uur tot 17.00 uur te bezoeken. U komt toch ook? Om
die echte Franse sfeer te krijgen
zal er gedurende de hele dag
live muziek aanwezig zijn.
De Jan van Goyenstraat is een
gezellige winkelstraat die zich
voor dit soort evenementen altijd uitstekend leent.

praktijk met een aansprekende
aanpak. Woensdag en donderdag konden alle leerlingen van
de Crayenesterschool leren omgaan met verkeerssituaties zoals
die op straat gebeuren. In juni
werd op verschillende scholen in
Heemstede heel praktisch door
ervaren vrachtwagenchauffeurs
de dode hoek uitgelegd, nu waren het de ervaren instructeurs
van de ANWB die aan vier groepen verkeerslessen in de praktijk brachten. Voor de groep 1 en
2 zijn het kinderzitje en de autogordel van belang en de herkenning van verkeersgeluiden. De
juf van de klas blijft in deze lessen de vertrouwde leerkracht.
De groepen 3 en 4 leren veilig oversteken en met een spannende gele elektro-auto wordt
het belang van het dragen van
de gordel geoefend. Spannend

is het voor de groepen 5 en 6,
waarin de kinderen leren wat de
invloed is van de reactiesnelheid
op de remweg. Het dragen van
de gordel wordt wel heel duidelijk als die pop naast je bij het
hard remmen wegschiet richting
voorruit, terwijl jij lekker aangesnoerd veilig in je stoel blijft zitten. De groepen 7 en 8 krijgen
het hard te verduren als ze met
een zware rugzak een moeilijk
parcours moeten fietsen. Goeie
voorbereiding voor de kinderen die straks zelfstandig naar
de middelbare school gaan fietsen. Kinderen moeten vandaag
de dag goed voorbereid de weg
op. Alle hulde voor Dominique
Nessen van groep 8 die de subsidie van de gemeente binnenhaalde, waardoor de ANWB toch
kon komen.
Ton van den Brink

Tuinenwedstrijd met ‘de Oosteinde’

Mooiste tuin van de week
Heemstede - De allerlaatste ‘mooiste tuin van de week’
ziet u hier. Het is de groene achtertuin van Suus en Jan
Toorenaar, wonend aan de Dr. P. Cuyperslaan 16. “Het
is vooral in de zomer een feest met allerlei kleuren van
vele bloemen in de perken. De grasmat wordt niet verzorgd
maar ‘verpleegd’, legt Jan Toorenaar uit. Ook het tuinhuis,
meer dan 50 jaar oud, wordt vertroeteld en met veel zorg
en inspanning in stand gehouden. Een mooie tuin, dat is
zeker! Het was de laatste keer dat u in kon sturen. Lezers hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep. De
redactie ontving heel veel foto’s! Nu is het aan de heer
Dobbe van Tuincentrum de Oosteinde om de mooiste en
bijzonderste drie tuinen aan te wijzen. De drie prijswinnaars maken aanspraak op leuke waardecheques die in
het complete tuincentrum De Oosteinde te verzilveren zijn.
Volgende week uitsluitsel!

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Gemeentelijke monumenten

informatie
advertentie-tarieven:
tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst,
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand gekomen door ijverig werk van de Vereniging Oud-HeemstedeBennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven om tot een
gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de gemeente
zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin
informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB.
Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21
voorzien zijn van informatiebordjes. De bewoners van de overige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes.

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Van Merlenlaan 31

Heemstede – Vanuit zijn kantoor aan de van Merlenlaan
heeft notaris Huisman zijn blik
gericht op het weiland en de
prachtige bosrand, terwijl zijn
hand zoekt naar een kaart uit
een bus. In twee bussen zitten
kaarten die de afgelopen weken
zijn ingeleverd bij de twee keurslagers van Heemstede, Peter
van der Geest aan de Raadhuisstraat en Wim Kuijk van de Jan
van Goyenstraat. Zij hebben afgelopen maanden een actie gevoerd, waar veel vaste klanten
en ook nieuwe klanten graag
aan meededen. De hoofdprijs,
van elke keurslager één Boretti buitenkeuken zou namelijk in
een klap de hele zomer goedmaken. Een buitenkeuken met
RVS grillrooster, gietijzeren bakplaat en wokbrander waarop het
heerlijk bakken, koken en grillen
is. Zomaar een prijs van normaal
950 euro.
Per keurslager was er een Boretti buitenkeuken te winnen
en de notaris Huisman trok de
winnende kaarten die ingeleverd waren. Bij keurslager Wim
Kuijk viel de prijs op naam van
mevrouw H. van Eck uit Haarlem-Zuid, vlak bij de Jan van
Goyenstraat en bij keurslager

Peter van der Geest op naam
van mevrouw Kaptein uit Heemstede. Zij krijgen schriftelijk bericht van notaris Huisman dat zij
een buitenkeuken van Boretti
gewonnen hebben. Nu de nazomer zich nog van zijn beste kant
laat zien, kunt u nog een Boretti buitenkeuken bij de keurslagers Kuijk en van der Geest
kopen voor de speciale prijs van
750 euro. Die keurslagers hebben altijd leuke aanbiedingen,
kijk maar in de Heemsteder,
elke week!
Ton van den Brink

Graafgrage types in
de Leidsevaart
Foto: Bert van der Linden.

Notaris Huisman kiest winnaars
Boretti keuken van Keurslagers

Het landhuis De Horst is vrijstaand gelegen aan de Van Merlenlaan
op de hoek Heymanslaan ter hoogte van de glooiing nabij de Herenweg. Deze accidentatie in het landschap is vooral in het tuingedeelte aan de achterzijde van het landhuis goed zichtbaar. De brede, groene, rechte Van Merlenlaan werd in 1881 aangelegd en vanaf 1900 bebouwd met forse villa`s. De laan maakt deel uit van Het
Grotstuk, de verzelfstandigde, bijzondere wijk met het karakter van
een villapark, waarvan het cenrtum gevormd wordt door het Hugo
de Vriesplein. Het Grotstuk wordt gekenmerkt door een bijzondere
stedenbouwkundige aanleg en een ruime verkaveling met markante bebouwing. Landhuis De Horst is in 1927-1928 haaks op de Van
Merlenlaan gebouwd in opdracht van mevrouw P. Lefèbre-Kaars Sijpesteyn, naar een ontwerp van K. Jonkheid. Het ontwerp is afgeleid
van de agrarische Gooise bouwkunst. Dit in landelijke stijl gebouwde boerderijachtige villatype, het zogenaamde landhuis, kwam na
de eerste Wereldoorlog sterk in de mode. Het type wordt gekenmerkt door een golvende rieten kap met een onregelmatige hoogte
van de kapvoet en glooiende killen boven de dakkapellen. De gevels
zijn gemetseld in rode baksteen, Nors verband. De samengestelde
houten vensters zijn voorzien van roedenverdeling. Vooral de zesen negenruitsramen zijn vertegenwoordigd. Het trappenhuis heeft
glas-in-loodvensters. Links in de voorgevel zit een grote rondboog
die gezet is met houten garagedeuren. De hoofdentree rechts in
het midden heeft een forse, met riet gedekte luifel met lessenaarsdak. Op de verdieping in de achtergevel bevindt zich een markante
loggia bestaande uit decoratieve houten kolommen eb gedekt door
riet. Tussen de vele omringende privé-groen met forse bomen valt
een monumentale conifeer bij de hoofdentree in het oog. De uit het
Gooi afkomstige familie die het huis nu twaalf jaar bewoont, voelt
zich thuis in de omgeving die Gooise trekken vertoont. Binnen is
al het tapijt weggehaald waar het authentieke parket weer tevoorschijn kwam en met veel handwerk in ere is hersteld. Ook de verlaagde plafonds zijn weggehaald, waardoor het ook binnen weer de
oorspronkelijke uitstraling heeft teruggekregen. Het pand heeft vermoedelijk een oorlogsverleden en in de tuin is nog een niet toegankelijke bunker gevonden.
Ton van den Brink

Heemstede - Leuke foto’s maar helaas niet
door ieder zo geliefde beestjes, bruine ratten. Hier zijn ze gespot in de Leidsevaart ter
hoogte van bos Berkenrode. De gravers zorgen her en der voor gaten in dijken en wallen en in Noord-Holland hebben rattenvangers het druk om de beestjes te vangen. De
maker van de foto vertelt dat de ratten met
zijn tweeën waren en dat ze zich waarschijnlijk te goed deden aan een paar appeltjes die
uit de boom in de vaart waren gevallen.

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl
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Open Huizen Route

Wonen in een dorp, gelegen
tussen water, groen en steden
Regio - ‘Spaarndam’ is een
heerlijk rustig en gemoedelijk
dorp om te wonen. Een dorp
waar de mensen elkaar nog dagelijks groeten en de kinderen
nog op straat kunnen spelen.
Winkels, basisscholen, kinderspeeltuin, openbaar vervoer en
recreatiegebied vindt u op loopafstand en er is een uitstekende
verbinding met steden als Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en
luchthaven Schiphol. Ook de
sporter kan zijn hart hier ophalen. Voetbal, tennis, golf, honken softbal, sporthal enz. U treft
het allemaal in de directe omgeving. Ook de watersportliefhebber komt aan zijn trekken. Rondom Spaarndam bevinden zich meerdere jachthavens met o.a. verbindingen met
het Spaarne, de Ringvaart, Zijkanaal C, Noordzeekanaal en de

Noordzee. Ook gezellige terrasjes (zoals aan de Kolk) en restaurants zijn in de buurt goed
vertegenwoordigd.
Op fietsafstand ligt het recreatiegebied Spaarnwoude, waar
van alles te doen en te beleven
is. De boerderij Zorgvrij, kano
varen, wandbeklimmen, skaten,
echt van alles is er te doen.
Waar
voorheen
de
woningen in Spaarndam aan
(oud)Spaarndammers werden
verkocht, hebben inmiddels veel
kopers uit omliggende plaatsen
als Haarlem, Amsterdam én verder weg mogen ondervinden
hoe prettig het hier vertoeven is.
Ook het prijsniveau van de woningen is aantrekkelijk te noemen. U krijgt relatief veel huis
voor uw geld en het woningaanbod is zeer divers. In het ‘oude

gedeelte’ van Spaarndam staan
voornamelijk woningen uit de
19e en het begin van de 20e
eeuw en in het nieuwe Spaarndam staan veel woningen uit
de 70-er, 80-er en 90-er jaren.
U treft in Spaarndam woningen in ieder prijssegment. Van
betaalbare hoek- en rijtjeswoningen tot luxe 2-onder-1-kappers in onder andere het project
‘Waterwende’ tot luxe vrijstaande villa’s op royale percelen eigen grond zoals aan het ‘Talesiuspark’.
Kom ook eens sfeer proeven en
maak gebruik van de u aangeboden Open Huizenroute op 30
augustus tussen 12.00 en 15.00
uur. De woningen zijn dan zonder afspraak te bezichtigen. Zie
de advertentie voor de deelnemende woningen.

De grootste cruiseferries op de Noordzee

‘Open schip’ DFDS Seaways
tijdens Havenfestival
Regio - Tijdens het Havenfestival in IJmuiden in het weekend van 30-31 augustus stelt
DFDS Seaways haar twee luxe
passagiersschepen open voor
het publiek. Wie het cruise-gevoel wil ervaren, checkt zaterdag in aan boord van de Princess of Norway en zondag aan
boord van de King of Scandinavia. Alle openbare ruimten van
het schip zijn toegankelijk. Voor
wie wil worden begeleide rondleidingen georganiseerd. Verder
kunnen de bezoekers genieten
van een Scandinavisch lunchbuffet en is er voor de kleine
zeerovers de ‘Piratenclub’. Beide schepen zijn open voor publiek van 11.00 tot 14.00 uur. Net
zoals tijdens een echte afvaart,
checken de ‘passagiers’ in de

Felsion Terminal in met paspoort
en ticket. De schepen liggen afgemeerd aan de Trawlerkade in
IJmuiden. DFDS Seaways heeft
voor het Havenfestival een speciaal programma samengesteld.
Er staat er een uitgebreid lunchbuffet klaar in het 7Seas Restaurant, zijn de bars geopend,
speelt de pianist een aangepast
repertoire in de Navigator Bar
en voert het showballet onder
begeleiding van de scheepsband een flitsende show op.
Kinderen kunnen kennismaken
met de papegaai Jack de Piraat.
En om een goed beeld te krijgen van de grote cruiseferries,
voert de begeleide rondleiding
bezoekers langs de verschillende hutten, de Seashops, de restaurants, de bars en de lounge.

Bosbeekse schenking
aan Chileense vrouwen
Heemstede - Verpleeghuis en Zorgcentrum Bosbeek organiseert
elke jaar een grote fancyfair. De opbrengst is bestemd voor bewoners van Bosbeek en een extern goed doel. De cliëntenraad heeft
dit jaar besloten om een derde van de opbrengst te schenken aan
Stichting “Stem voor Vrouwen”, Vrouwenhuis La Leone in Chili.
Voor aanvang van het maandelijkse Happy Hour wordt donderdag
28 augustus om 15.15 uur een cheque ter waarde van 2100 euro
overhandigd aan de heer Kok, broer van de oprichtster en Zr. Ellen
Terpstra, indienster van het goede doel. Door een gedeelte van de
opbrengst te schenken aan minderbedeelden elders in de wereld,
onderscheidt Bosbeek zich van andere zorgcentra die in de regio.

De kosten van dit bijzondere arrangement, inclusief gebruik
van het lunchbuffet in het 7Seas
Restaurant, bedragen 20,- euro
per volwassene en voor kinderen t/m 15 jaar 15,- euro. Zonder
lunch zijn de kosten resp. 10,euro en 5,- euro. Inbegrepen zijn
de toegang tot het schip, een
welkomstdrankje, entertainment
aan boord en deelname aan de
rondleiding over het schip. Het
arrangement is te boeken via de
website www.dfds.nl/openschip
of telefonisch op nummer 0255 54 66 66. Naast het ‘open schip’
presenteert DFDS Seaways haar
aanbod in een stand op de Nautische markt op de Trawlerkade. Een volledig overzicht van de
activiteiten is te vinden op www.
havenfestivalijmuiden.nl

Klimmuur bij
‘De Ark’
Heemstede - Op basisschool
De Ark zal dinsdag 9 september
een klimmuur opgebouwd worden op het schoolplein. Groep 5
tm 8 krijgen vanaf 11 uur, elk een
uur les van 3 instructeurs, groepen 1 tm 4 mogen na schooltijd
een poging tot klimmen wagen.
Deze actie vindt plaats op initiatief van de NKBV regio NoordHolland om de sport te promoten en de kinderen kennis te laten maken met sportklimmen.

‘Bekijk de kerk’ in Heemstede
Heemstede - Op zondag 7 september start de Protestantse
Kerk in Heemstede het nieuwe
kerkelijk seizoen met de Startzondag. Het thema is dit jaar ‘Kijk
de kerk!’. De kerk kijkt naar buiten en laat de mensen naar binnen kijken. Alle Heemstedenaren worden hartelijk uitgenodigd van de gelegenheid gebruik
te maken de Pinksterkerk en de
Oude Kerk te bezoeken. Er worden rondleidingen gegeven met
toelichting over de geschiedenis,
het interieur, de unieke glas in
beton ramen van de Pinksterkerk

en het orgel van de Oude Kerk
wordt gedemonstreerd.
Daarnaast presenteren diverse
actieve werkgroepen zich. Ook is
er van alles te beleven voor kinderen in alle leeftijden, onder andere het verteltheater Lilaluna.
De open ochtend wordt afgesloten om circa 12.30 uur met een
gezamenlijke brunch in de Pinksterkerk. De viering begint om
10.00 uur, maar u kunt ook vanaf 10.45 uur aan het programma
deelnemen of gewoon even komen kijken. Voor de allerkleinsten is er een crèche.

13 September Open Monumentendag

Cultuurhistorische
wandeling begraafplaats
Heemstede - Het thema van
de landelijke Open Monumentendagen is dit jaar ‘Sporen’. Ook in Heemstede wordt
hier aandacht aan besteed in
de vorm van ‘sporen van Adriaan Pauw’, de voor Heemstede en Bennebroek zo belangrijke ambachtsheer. Zijn sporen lopen in Heemstede bijvoorbeeld van het Oude Slot
aan de Ir. Lelylaan naar de
Oude Kerk op het Wilhelminaplein. Op het Oude Slot kunnen helaas geen rondleidingen plaatsvinden in verband
met mogelijke feestelijkheden.
Wel kunt u naar de tuin om het

beeld van Adriaan Pauw te bekijken.
De Oude Kerk op het Wilhelminaplein met onder meer het
praalgraf van Adriaan Pauw is
wel te bezichtigen. Hier is tussen 10.00 en 16.00 uur kerkmeester Burghoorn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.
Behalve de kerk en het Oude
Slot kunt u ook de Algemene
Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede bezoeken. Er zijn cultuurhistorische
rondwandelingen om 10.00,
11.30 en 13.00 uur. Vorig jaar
waren deze een groot succes.
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Vrijdag en zaterdag bij Sportcentrum Groenendaal

Voorruit repareren
en kenteken graveren
Heemstede - Deze week is er de gelegenheid om sterretjes in
de voorruit te laten repareren en om het kenteken in de autoruiten te laten graveren. Het bedrijf Kenmerk Autoruitenservice
uit Groningen zal op vrijdag en zaterdag (29 + 30 augustus) van
10.00 tot 17.00 te vinden zijn op het parkeerterrein van Sportcentrum Groenendaal aan de Sportparklaan te Heemstede.

Bronzen griffioenen bewaken raadhuis
Heemstede - In het wapen van
Heemstede houden griffioenen
het schild vast en het zijn die
mythische figuren die beeldend
kunstenaar Carel Lanters inspireerden om een kunstwerk te
maken. Een kunstwerk dat hoort
bij de renovatie en nieuwbouw
van het raadhuis en met de bijbehorende kosten van 30.000 euro
binnen het budget gebleven. Een
brede commissie onder toezicht
van Kunst en Cultuur Noord-Holland, heeft het ontwerp van een
tuinbank rondom de eik op het
plein vóór het raadhuis unaniem
gekozen uit de meer dan zestig
inzendingen. Een bronzen boomrooster met griffioenen, gevat in een houten raamwerk op
een stalen frame, precies op een
aangename zithoogte. De prak-

tische kant van de keuze is al
door diverse bruidsparen getest.
Kunst als tuinbank? In de voortuin van het raadhuis past geen
grootschalig kunstwerk dat alle
aandacht vraagt, aldus de kunstenaar. Vandaar zijn keuze voor
een bank rondom een eik. De
griffioenen in het wapen houden
het schild vast, Carel Lanters ziet
ze als de bewakers van het wapen.
Zittend op de bronzen bank en
gericht naar de eik, vertelt hij
dat in de heraldiek, de geschiedenis van de familie of gemeentewapens, de griffioen als half
leeuw, half roofvogel al een bewakersfunctie had. In vier roosters zijn de griffioenen achteromkijkend, afgebeeld om de bewakingsfunctie te benadrukken.

Lanters wijst naar de kleine lettertjes Gemeente Heemstede
die in de rand van elk rooster zitten. Grappig is dat de grote nagels van het heraldische dier net
buiten het rooster steken, alsof ze ook even buiten ieder kader kunnen stappen. In het bovenaardse? Vrijdagmiddag stelden de wethouders Sjaak Struif
van Cultuur en Pieter van de
Stadt van Ruimtelijke Ordening
en Bouwkunde het kunstwerk in
gebruik door gezamenlijk plaats
te nemen, gevolgd door de vele belangstellenden die de onthulling bijwoonden en zich net
als de wethouders in hun toespraakjes al zeiden, konden vinden in de keuze van dit kunstwerk.
Ton van den Brink

Onbedoelde
wateroverlast
Heemstede - “Nu de herinrichting van de Van Merlenlaan bijna voltooid is blijkt
een niet voorzien probleem
te ontstaan”, mailt Leo van Os
de redactie. “Bij de aangebrachte brede drempels, o.a.
naar de Burgemeester Van
Doornkade, werden afwaterputten verwijderd omdat ze
bovenop die drempels geen
nut meer zouden hebben.
So far so good. Maar iemand
bij de gemeente is ‘vergeten’
om die putten beneden aan
de drempels aan te brengen.
Gevolg: het hoeft maar even
te regenen en er ontstaat een
fraai pierenbad, waaruit het
water maar heel langzaam
door het asfalt heen wegzakt.
Vast niet de bedoeling...”

1 op de 3 ruitbeschadingen
scheurt binnen 6 maanden
door (onderzoek TNO)
Opspattende steentjes zijn er de
oorzaak van dat veel mensen een
beschadigde voorruit van de auto
oplopen. Deze sterretjes kunnen
eenvoudig doorscheuren. Hierop kan een auto zelfs bij de APK
keuring worden afgekeurd. Het
doorscheuren van de beschadiging gebeurt vaak bij vorst, echter ook in de zomer kan door de
hitte spanning in de ruit ontstaan,
waardoor deze kan gaan barsten.
Zelfs de schok van een verkeersdrempel kan al voldoende zijn.
Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat bijna een op de drie
ruitbeschadigingen binnen zes
maanden doorscheurt. Bij vorst
gebeurt dat nog vaker, bij -5 graden C. is de kans zelfs 3000 keer
zo groot. Dat komt doordat de
stijfheid van de ruit met meer dan
de helft toeneemt bij een temperatuur van enkele graden onder nul. Krachten die via de carrosserie op de voorruit worden
overgebracht, worden dan een
stuk minder goed geabsorbeerd.
Daardoor kunnen kleine beschadigingen sneller doorscheuren. Indien dat gebeurt zal de
ruit moeten worden vervangen.
Dit is kostbaar (eigen risico van
meestal 136 euro) en kost veel
tijd. Door tijdige reparatie van de
beschadiging kan dit echter worden voorkomen. Door middel van
harsinjectie wordt de beschadiging dan hersteld. Dit is een relatief eenvoudige manier om een
hoop ellende te voorkomen. Van
een aandachttrekkende beschadiging blijft na reparatie niet veel
zichtbaar en de ruit zal niet meer
gaan doorscheuren.
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering
worden de kosten volledig door

de verzekering vergoed. Reparatie is namelijk voor de verzekering veel goedkoper dan vervanging. Er hoeft bij reparatie dan
ook geen eigen risico betaald te
worden en er is geen no-claim
verlies. Vanaf een WA-Plus verzekering is reparatie dus geheel
gratis! De reparateur verzorgt de
volledige afwikkeling met de verzekeringsmaatschappij. De reparatie duurt ongeveer vijftien minuten.
70% Minder kans op diefstal
In Nederland wordt iedere twaalf
minuten een auto gestolen. Kenteken graveren is veruit het goedkoopste en één van de meest effectiefste methoden om autodiefstal te voorkomen. Omdat alle autoruiten worden gegraveerd,
zal de dief, om niet in de gaten
te lopen, alle ruiten moeten vervangen. Dit is veel te kostbaar en
kost veel tijd. Liever stelen ze een
andere, niet gegraveerde auto,
even verderop. Veel auto’s hebben tegenwoordig een startblokkering. Steeds vaker wordt nu bij
mensen thuis ingebroken om de
autosleutels te stelen. De auto is
dan alsnog weg. Kenteken graveren kan dus ook woninginbraak voorkomen. Kenteken graveren wordt dan ook sterk aanbevolen door ondermeer politie,
ANWB, Consumentenbond en
verzekeringsmaatschappijen.
Ook oudere auto’s zijn gewild bij
het dievengilde; 88% van de gestolen auto’s is momenteel ouder
dan drie jaar. Voor 15 euro wordt
het kenteken door middel van
professionele apparatuur in alle ruiten gegraveerd. Voor goede
zichtbaarheid van de gravures bij
regen en duisternis wordt geadviseerd om voor 5 euro extra een
reflecterende coating aan te laten brengen. Graveren is binnen
enkele minuten klaar.
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Barbecue Buurtfeest Berkenhof
Heemstede - Ruim twintig
jaar geleden stond Ans Thissen
met haar zoon langs de Herenweg ongeveer ter hoogte van
de toenmalige boomkwekerij
Draijer. Er stond een paard in de
wei en het tafereel pakte haar.
Hier wil ik wonen! Ze woont er
inmiddels twintig jaar naar volle
tevredenheid en dit wilde ze alle bewoners van Berkenhof, dat
op die plaats gebouwd werd, laten weten. Met die woorden begroette zij bijna alle bewoners
die zaterdagmiddag op het plein
vóór het appartementencomplex
een buurtfeest hielden. Het idee
voor een buurtfeest was langzamerhand gerijpt in toevallige
ontmoetingen van Ans met Tiny
Mol, Leny Roozen, Cecil Stroet

en de allereerste bewoonster
Tiny Huizing en in gesprekjes op
de gang, bij de parkeerplaats of
zo maar even bij de koffie. Bewoonsters die zich thuisvoelen
in het appartement en als je je
goed voelt , dan geef je gemakkelijk een feestje.
Ad Vreeburg
Als er één slager in Heemstede is
die ervaring heeft met “openbare” barbecue`s, dan is Ad Vreeburg van de Camplaan de naam.
De bewoners van Berkenhof
kennen de smaak van zijn ambachtelijke slagerij en zijn barbecuekunstjes van het Raadhuisplein en Wilhelminaplein op
koninginnedagen. Vandaar nu
zijn kunstjes bij Berkenhof. Ad

Vreeburg had zijn gemarineerde kipfilet lekker verpakt in speciale ham en de malse biefstuk
in zoute spek. Twee kunstjes
die je culinaire kunst zou kunnen noemen. Bewoner Ad Hendrikse, begaafd goochelaar, was
even vingervlug, maar waagde zijn konijn uit de hoge hoed
toch niet toe aan de barbecuemeesters van Ad Vreeburg. Heel
passend in de entourage van
het uitzicht dat vele bewoners
hebben op de weilanden met de
paarden, speelde Rob Hinze op
een oud Ierse doedelzak en oude wijsjes op een nog zeldzame
trekharmonica.
Het sfeertje bleef nog lang hangen rondom Berkenhof.
Ton van den Brink

Menno Bauer genomineerd!

Heemstede - De Noord-Hollanse kunstenaar Menno Bauer is genomineerd voor de titel ‘kunstenaar van het jaar’. De kunstenaars
die hiervoor in aanmerking komen zijn hedendaagse kunstenaars. Al
twee keer eerder is hij genomineerd voor deze titel. Nog tot 30 augustus exposeert Menno Bauer zijn werk in Galerie Het Kunstbedrijf
te Heemstede.

Brandstichting
onder brug
Heemstede - De politie stelt een
onderzoek in naar een brandstichting op maandag 18 augustus onder de geniebrug over de Leidsevaart ter hoogte van de Kohn-

stammlaan. Onbekende(n) staken daar omstreeks 12.30 uur een
hoeveelheid oud papier in brand in
een opslagruimte onder de brug.
De brandweer bluste de brand. De
brug raakte aan de onderkant beschadigd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900 - 8844.

Dichtstorten

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u
ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan
kunt u dit emailen naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet
te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen
van foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Hieronder een sonnet van Bart Jonker.

Minnedicht

Meespelen in musicals bij Muziekcentrum
Heemstede - In september starten bij het Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland drie nieuwe musicals
voor kinderen. Het gaat om
Beestenboel, Minnie Noes en
Happy Feet.
Beestenboel - Een musical door
kinderen van 6 t/m 8 jaar. Het
is disco in het Grote Dierenbos.
De dieren versieren de mooiste
open plek in het bos. Daarna
versieren ze zichzelf. Het feest
barst los. Het betreft 12 lessen
op donderdag van 16.00-17.00
uur, vanaf 18 september.
Minnie Noes - een musical voor
kinderen van 9 t/m 13 jaar. Deze musical gaat over een meisje dat te veel melk drinkt en ’s
nachts kat wordt. Samen met
andere katmeisjes en jongens
rent ze over de daken en bestrijdt ze het kwaad. Tot alle kinderen op een dag voor de keuze staan: kat of mens? Het gaat

om 12 lessen op donderdag van
17.00-18.00 uur, vanaf 18 september.
Happy Feet - Een musical door
kinderen van 9 tot 14 jaar. Een
musical over een pinquin zonder hartelied. Een pinquin die
niet kan zingen, maar dansen.
Hij gaat een lange reis maken,
op zoek naar zijn hartelied, om
het meisje van zijn dromen te
veroveren. Twaalf lessen op vrijdag van 18.30-19.30 uur, vanaf
5 september.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij een aantal kindercursussen. Bij Muziek op Schoot
of Muziek met Peuters op de donderdagochtend. In deze groepscursussen wordt veel gezongen
en gedanst en er wordt gebruik
gemaakt van eenvoudige instrumenten. De cursus is op donderdagochtend in Haarlem en bestaat uit 10 lessen van 3/4 uur.
De groepen worden naar leeftijd

ingedeeld. Op maandag ochtend
is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
de cursus Muziek in het Mollenhol; de kinderen dansen en zingen en spelen op trommels en
klokkenspel.
Voor de kleuters (4- en 5-jarigen) is er een cursus muziek en
beweging. Deze cursus bestaan
uit 10 lessen van 3/4 uur en worden gegeven op de woensdagmiddag in Haarlem en op maandagmiddag in Heemstede. Voor
kinderen vanaf 6 jaar zijn er verschillende cursussen algemene
muzikale vorming.
De cursussen worden gegeven
in de Egelantier te Haarlem, en
in het Hildebrandhuis in Heemstede. Voor het complete aanbod van korte cursussen en voor
inschrijving zie de website van
het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland: www.mzk.nl.
Voor informatie: 023-5422226 of
per e-mail: c.maigret@mzk.nl

Daar ben je als de dageraad
zo´n zonnestraal in morgenrood
die nachtelijke uren doodt
en eenzaamheid ´t leven laat
Vervuld van vervoering
de liefdeskelk aan de lippen
samen van de passie nippen
belichaamt geest in beroering
Moge ´t ons goed bekomen
zulk lyrisch lied zo passioneel
waar geen eind aan lijkt te komen
Echter jaloezie doorsnijdt de keel
onwaardig eind aan alle dromen
radeloos en rationeel

Bekeuring
afgevallen lading
Heemstede - Politieagenten
bekeurden dinsdag 19 augtustus omstreeks 9.25 uur een 43jarige Haarlemse automobilist.
Hij reed met zijn auto met aanhangwagen over de Heemsteed-

se Dreef. Daarbij verloor hij na
een remmanoeuvre een hoeveelheid grind uit zijn aanhanger. Hierdoor raakte een rijstrook
gestremd. De man nam in eerste
instantie niet de moeite om het
zelf op te ruimen. Na zijn staandehouding door de politie heeft
hij dat wel gedaan. Hij kreeg een
bekeuring van 240 euro.
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FM HealthClub in korte
tijd naam gevestigd

De Klokkenmaker van Heemstede
lid van Restauratoren Nederland
Heemstede - Sinds maart van
dit jaar is Rob Memel als ‘de
Klokkenmaker van Heemstede’
actief in Heemstede. De werkzaamheden bestaan uit reparatie en restauratie van alle soorten klokken: van klein reisklokje tot en met staande horloges.
Afgelopen week is de Klokkenmaker van Heemstede opgenomen in het register van Restauratoren Nederland. Restauratoren Nederland zet zich in voor
de zorg voor het cultureel erfgoed in het algemeen, wil de
deskundigheid van haar leden
bevorderen en de sector professionaliseren door het uitwisselen en overdragen van kennis,
(onderzoeks)methoden en technieken. De leden van Restauratoren Nederland zijn vakmensen
uit verschillende disciplines zoals siersmeden en meubelmakers.
“Een mooie opsteker”, zo classificeert Rob Memel de toegang
tot de de vereniging Restauratoren Nederland. Ik repareer met
veel plezier alle soorten klokken
maar krijg in toenemende mate grotere restauratieprojecten.
Het feit dat de kwaliteit van dit
werk erkend wordt door Restau-

Veteranencafé
Heemstede - Dinsdag 2 september opent het Veteranencafé weer haar deuren. Vanaf 16.00 uur zijn alle dienst-veteranen in Heemstede en omgeving van harte welkom. Eigenaar Kees Heger van ‘De
1e Aanleg’ op de hoek van
de Kerklaan en de Raadhuisstraat is met zijn medewer-

ratoren Nederland is om trots op
te zijn. Bovendien is het voor de
klant eenvoudiger om het onderscheid te maken tussen hobby-werk en een vakkundige reparatie of restauratie. Een opdrachtgever weet vaak niet waar
een geschikte restaurator te vinden is of waaraan een professionele restaurator moet voldoen.
Via www.conserveer.nl is de opdrachtgever in ieder geval gewaarborgd dat er vakkundig
werk afgeleverd wordt”.
“Mijn grootste klantenkring bestaat uit particulieren, maar
ook diverse kerken, gemeenten en musea weten de weg
naar Heemstede te vinden. Zij
zien dat er nog weinig specialisten in Nederland zijn die bekend zijn met het restaureren
van klokken, een vak dat wezenlijk verschilt met de reparatie
van een horloge. Vaak betreffen
klokken ingewikkelde restauraties waarbij onderdelen bijgemaakt moeten worden die ofwel
verdwenen zijn ofwel in het verleden niet goed zijn gerestaureerd. Naast de benodigde ervaring heb ik een grote verzameling van gereedschappen, onderdelen, boeken en een uitste-

kers als altijd gastheer. Veteranen zijn van harte welkom, als
u maar kort wilt komen, is dat
ook geen probleem. Elke eerste dinsdag van de maand komen de veteranen bij elkaar om
bij te praten met een hapje en
een drankje en nieuwe en oude ‘sobats’ te ontmoeten. Maar
ook anderen, die eens met een
veteraan willen praten, zijn natuurlijk van harte welkom.

kend netwerk van collega’s en
andere vakmensen. Met behulp
van deze bronnen kan ik vaak
goed herleiden hoe een onderdeel er ooit heeft uit gezien en
ben in staat om dit in eigen atelier te maken.”
“Op dit moment ben ik bezig
met een restauratie van een
staand horloge van een belangrijke kerk in Haarlem. De kast is
bij een meubelmaker en ik restaureer het uurwerk. Bij dergelijke werkzaamheden krijg ik veelal alleen het losse uurwerk. Samen stemmen we de restauratie af en wordt kast en uurwerk
straks in Haarlem weer samengevoegd. Diverse onderdelen
van de klok zijn verdwenen en
ook de wijzerplaat moet hersteld
worden. Een mooie opdracht en
zeer dankbaar werk. Veel mensen zullen straks weer genieten van deze vroeg 18e eeuwse
Nederlandse klok”, aldus Rob
Memel.
De Klokkenmaker van Heemstede, de specialist voor reparatie
van (antieke) klokken van deze regio, is te bereiken via 0646144998 of www.deklokkenmakervanheemstede.nl

Gezondheidscursussen

Heemstede - Vanaf 1 september
start Casca met cursussen voor
volwassenen, zoals ‘Touch for
Health’, ‘De kunst van het spiertesten’, ‘Bewust bewegen met artrose, osteoporose en nek- en
rugklachten’, ‘Bekkenbodemoefeningen’, ‘Natuurlijk ademen en
beter zien’ en de nieuwe training
‘Je eetbuien de baas’. Voor senioren is er de cursus ‘Geheugentraining’. Voor meer informatie:
Casca, tel. 023-548 38 28.

Heemstede – Sporten bij FM
HealthClub heeft alles te maken met levenskwaliteit en fysieke training. Een goede lichamelijke inspanning wordt er onderdeel van uw levensstijl. Een
goede mentale conditie levert
een belangrijke bijdrage aan alles wat het leven te bieden heeft.
Dat is in het kort de filosofie achter de opzet van de sportclub aan
de Kerklaan in Heemstede en die
visie werkt, want in acht maanden tijd heeft sportschool FM
HealthClub een flinke klantenkring opgebouwd in Heemstede.
De voormalige bollenschuur van
Piet Nelis aan de Kerklaan heeft
binnen een ware metamorfose
ondergaan. Grote ramen aan de
voorzijde geven licht in de ruimte, waar de loopbanen, fietsen,
crosstrainers, roeimachines en
cardiotoestellen staan. Gescheiden kleedkamers met douches,
wc`s en sauna`s zijn aan de achterzijde te vinden en daarvoor
een koffiecorner, waar je altijd
een koffie, thee, sap of een praatje kan vinden. Even tussendoor of
na een inspannende training.
Eerste stap
Hoe goed of slecht je conditie is, FM HealthClub heeft altijd
een programma dat werkt. Werken moet je overigens wel zelf!
Maar werken loont door de professionele aanpak van de sportinstructeur. Die maakt in overleg
een trainingsschema op papier
dat bij elk bezoek nog even geraadpleegd kan worden en waar
nodig aangepast. Dat kan in een
kleinschalige sportschool, waar
altijd een instructeur aanwezig is
waar je op kan rekenen. Ze sturen ook bij, corrigeren een houding en bespreken regelmatig het
trainingstraject. Kleinschalig maar
wel alles onder èèn licht dak. Velen zien dan ook al snel vooruitgang . Het moeilijkst is de eerste
stap. De volgende stappen doe
je met de “personal trainer”. Het
echte stappen doe je op de loopband, die enige uitleg nodig heeft
vanwege de informatie over hartslag, tempo, afstand, helling, verbruik calorieën en de afkoeling.
Ook de fietstoestellen, crosstrainers en roeimachines met water
als echte weerstand, hebben die
informatiedisplays. De cardiotoestellen zijn allemaal in te stellen

naar eigen kracht en programma. De muziek op de achtergrond is niet storend, eerder stimulerend. De laatste stap van de
fiets of loopband geeft tenslotte
de meeste voldoening.
Groepslessen
In de groepslessen die meestal s`morgens en s`avonds gegeven worden vinden veel mensen
een extra stimulans door het samen doen en het enthousiasme
van de instructeur. De groepslessen zijn bedoeld voor de benen,
billen en buik en ook hier krijg je
na afloop dat energieke gevoel.
De muziek zorgt voor een swingende les en het tempo van de
inspanning. In september worden de groepslessen uitgebreid
door het succes dat zich kennelijk doorspreekt. Tekenend voor
de sfeer bij FM HealthClub is het
ontstaan van spontane clubjes
van voetballers en hockeyers, die
met aangepast materiaal tegen
elkaar willen spelen om na het
werken aan de conditie nog even
een spelletje te willen doen.
Wellness
Even lekker ontspannen na inspanning kan op de massagebank of in het zonnetje. De massagebank doet het werk en ontspant de spieren. De zonnebank,
een staande, want dat is hygiënischer, geeft rondom een gezond
kleurtje en is lekker warm. In beide kleedkamers staat een infrarode sauna die niet bij binnenkomst de adem beneemt, maar
met een aangename temperatuur van de lampen het lichaam
activeert om te transpireren. Het
effect is groter dan bij de traditionele sauna, reinigt de huid en
voert driemaal zoveel afvalstoffen
weg. Dus direct afvallen! Extra bij
FM HealthClub is de service van
de fysiotherapeut en de sportmasseur die verbonden zijn aan
de FM HealthClub. FM, dat staat
voor Fysiek en Mentale gezondheid , heeft in korte tijd al naam
gemaakt in Heemstede, waar
de behoefte duidelijk aanwezig bleek te zijn. FM HealthClub
aan de Kerklaan 113 achter de
Zwart Woninginrichting, met grote eigen parkeerplaatsen en ruime openingstijden. Telefoon 023
5478171.
Ton van den Brink
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Op kraamvisite bij
Welldressed Ladies
Heemstede – Stars en Stripes, de gemakkelijke modewinkel van Welldressed aan de Binnenweg 130, is een heel andere winkel geworden. Een wedergeboorte? Zes jaar geleden
opgezet als casual kledingzaak
voor mannen als verlengstuk
van Welldressed aan de Binnenweg 103. Met succesvolle merken die ook dameskleding voerden. De vraag van de dames was
eigenlijk logisch. Waar kunnen
wij deze merken kopen? De servicegevoelige eigenaar Robert
Luyxk begon de damescollecties te voeren en langzamerhand
werd de damescollectie zo succesvol dat zij de winkel gewoon
overnamen. De heren verhuisden
definitief naar de overkant waar
zij nog lang en gelukkig thuishoren! In juli is Stars en Stripes
helemaal verbouwd, de dames
doen verschrikkelijk goed hun
best en hebben het hele imago
van American casual zorgvuldig
weggepoetst en vervangen door
een eigentijdse damesmodezaak.
In augustus is de nieuwe winkel
zonder veel ophef weer openge-

gaan en het eerste succes kwam
uit een onverwachte hoek. Het
topmerk Marithe François Girbaud, dat wereldwijd een klantenstop hanteert om niet onder
te gaan in het eigen succes, wilde perse toch een plaatsje in de
nieuwe winkel en dan ga je als
trotse team echt uit je dak. Girbaud staat voor Frans ontwerp
en gemaakt in Italië op hoogmodisch niveau.
Topmerken
Nog een merk dat graag naar
binnen wil is Wolford, het wereldmerk in beenmode en lingerie. Exclusief voor Heemstede met panty’s, body’s in standaardkleuren, maar ook in de
modekleuren bruin en paars. Bij
binnenkomst in de nieuwe winkel die we nu Welldressed Ladies
noemen, stuit je op het topmerk
Marccain. Als grootste dealer in
de regio met een fantastische
collectie damesmode, waarbij
de korte donsgevulde bodywarmers in zilver, zwart en paars direct opvallen. Marccain is bekend van de mode in printmo-

tieven, ook hier zijn schitterende voorbeelden te zien. Marccain Sport is minder formeel met
een sportief en jong karakter. De
jeans van Jacob Cohën in pizza
dozen verpakt zijn een verhaal
apart. Ook voor de heren een
topper. Burberry, vertrouwd met
zijn exclusief ruitje in beige met
rood draadje is sterk verjongd en
heeft zowaar een exclusief nieuw

Advies gemeente over
vergunning betonfabriek BCB
Heemstede - De gemeente Heemstede heeft afgelopen woensdag 20 augustus een advies uitgebracht aan de provincie
Noord-Holland over de concept revisievergunning voor Betonmortelbedrijven Cementbouw (BCB). Dit bedrijf aan de andere kant van de Ringvaart in Cruquius heeft een vergunning bij
de provincie aangevraagd om de betonfabriek na drie jaar stilstand weer in bedrijf te nemen. In het advies aan de provincie Noord-Holland plaatsen burgemeester en wethouders van
Heemstede een aantal kritische kanttekeningen bij de conceptvergunning. Volgens de gemeente kan de fabriek met de nieuwe vergunning méér geluid maken dan voorheen. Hierdoor ontstaat meer overlast voor mensen uit Heemstede die in de buurt
van het bedrijf wonen. Voordat het advies is opgesteld heeft de
gemeente met inwoners van de wijk Merlenhoven gesproken.
De inbreng van de bewoners is verwerkt in het advies.
Uitbreiding
Uit de concept revisievergunning blijkt volgens de gemeente dat op een aantal punten
sprake is van een uitbreiding
van de activiteiten. Zo is de 12dagen-regeling nieuw. Volgens
deze regeling hoeft het bedrijf
zich op 12 dagen per jaar niet te
houden aan de geluidsnormen
(het maximum aantal toegestane decibellen). Dit betekent dat
het bedrijf op die dagen méér
geluid mag maken dan is toegestaan. Ook blijkt uit de concept vergunning niet duidelijk dat het hier om 12 etmalen
van 24 uur gaat. Verder mag het
bedrijf volgens de concept vergunning méér extra geluid maken dan voorheen. Daarbij gaat
het om geluid veroorzaakt door
het storten van grind. Vroeger
mocht het bedrijf overdag het
maximum geluidsniveau met

niet meer dan 10 decibel overschrijden, in de nieuwe situatie
is dat 12 decibel. Hierdoor wordt
het maximum niveau 65 decibel
in plaats van de vroegere 63. De
gemeente pleit ervoor de oude norm van maximaal 63 decibel te handhaven. Zeker omdat het storten van grind in de
nieuwe situatie veel vaker voorkomt dan vroeger. Ook vindt de
gemeente dat uit het akoestisch
rapport niet blijkt welke inspanningen het bedrijf BCB doet om
het geluid van de rijdende betonmixers te beperken. De gemeente adviseert de provincie
hier kritisch op te zijn bij verlening van de vergunning.
De gemeente heeft in haar advies de provincie Noord-Holland
gewezen op bovenstaande punten. Daarnaast is op een aantal
punten aanvullende informatie
gevraagd.

Naast het advies dat is uitgebracht, heeft het college van
B&W de provincie ook verzocht
om goed te kijken naar de gevolgen voor het verkeer. Door de
gewijzigde activiteiten zal zowel
het vrachtverkeer over de weg
fors toenemen, als de beroepsvaart over de Ringvaart. Omdat
de Ringvaart direct langs een
woonwijk in Heemstede loopt,
lijkt deze toename van het bootverkeer het college van B&W
geen gewenste situatie.
Rol gemeente
De gemeente Heemstede heeft bij
het verlenen van de vergunning
door de provincie Noord-Holland
een adviserende rol. De provincie
behandelt dit advies als een ingekomen zienswijze. Het college van
B&W vindt, net als de bewoners,
de uitbreiding van de activiteiten
van de betonfabriek een ongewenste en zorgwekkende ontwikkeling. Maar de uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de provincie. Wel probeert de gemeente de
zorgen en de te verwachten overlast onder de aandacht te brengen bij de provincie. Binnen zes
maanden na binnenkomst van
de vergunning-aanvraag neemt
de provincie een definitief besluit. Hierbij wordt rekening gehouden met de binnengekomen
zienswijzen. Daarna is er voor bewoners en gemeente nog de mogelijkheid van beroep bij de Raad
van State.

ruitje, heel subtiel als garnering
toegepast. De herfst-en wintermode is voor het grootste deel
al binnen en u kunt dus nu al terecht bij Welldressed Ladies voor
merken als Gant Women, Sasa
Cachmere, Stefen Schraut, Epilogue en Cambio, topmerken van
Europese kwaliteit, ontworpen in
Europa en veelal gemaakt in landen met een kleermakerstraditie

als Letland en Italië. In het weekend van 6 en 7 september kunt
u kennismaken met de nieuweling van Welldressed, dat gevierd
wordt met beschuit met uiteraard roze muisjes en roze champagne. Bewonder de nieuwe collectie topmode voor dames op de
Binnenweg 130 bij Welldressed
Ladies.
Ton van den Brink

Baklucht
Hengels

Samen zaten wij aan de tap van een kroeg ergens in Haarlem. Met op de bar een vorstelijk potje bier bespraken mijn
jongste zoon, Paul, en ik de dagelijkse dingen van het leven.
Politiek is al jarenlang geen onderwerp meer net zo min als
de burger onderwerp van de politiek is. Nee de echte zaken die het leven bepalen. “Wat voel je nu ouwe als je weet
dat je over een paar dagen opa gaat worden”, was zijn vraag
die mij echt wel aan het nadenken zette. Ik kon mij daar
toen geen enkele voorstelling bij maken en mijn antwoord
zal mijn jongste telg wel enigszins verbaasd hebben. “Als ik
echt mag kiezen dan ga ik liever voor een setje knappe karperhengels” gaf aan dat ik toen al niet echt meer spoorde.
Dat setje karperhengels heb ik nooit gekregen, die kleinzoon echter wel. Ik moest aan dat verhaal van nu bijna acht
jaar geleden denken toen de remplaçant van die hengels
zaterdagavond naast mij op de bank naar een voetbalwedstrijd van Ajax zat te kijken. De liefste Oma van de wereld
zorgde voor een continue aanvoer van drankjes en versnaperingen terwijl mijn hand zich sloot om een kindervoetje
zo smal en broos dat ik mij niet kon voorstellen dat dit ooit,
misschien, een voetbalschoen zou vullen. Ik kan dit verhaal
rustig in ‘De Heemsteder’ zetten. Nieuw Vennep, de woonplaats van de kleine, behoort niet tot het verspreidingsgebied anders vrees ik dat ik door zijn ouders bestraffend zou
worden toegesproken. Zijn kleinere broertje was al uren in
dromenland en is totaal niet geïnteresseerd in de verrichtingen van een stelletje voetbalmiljonairs. Gaf ons lekker de
tijd om ons ontspannen te verdiepen in het voetbalgebeuren. Dat die kleine Bak het spelletje begrijpt bleek uit zijn
opmerking toen Ajax de bal weer eens onbenullig verspeelde. “Wel veel balverlies hè Opa” deed mij denken aan studiosport. Maar ik had een heerlijke avond met die kleine
en naar zijn rode wangetjes kijkend denk ik, hij ook. “Ik ga
ook voetballen” wist hij nog vlak voor het slapen gaan. Ik
maak mij nu al ongerust over al die slopers die in het voetbal rondlopen. Als ze maar van de kleine afblijven. Te koop
tegen elk aannemelijk bod een setje karperhengels.
Wim Bak.
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Volleyballers GSV Heemstede
gaan weer van start
Heemstede - Nu de zomer nagenoeg voorbij gaat voor de volleyballers van GSV Heemstede het nieuwe seizoen weer
van start. Tijdens het zomerreces is er veel gebeurd. Allereerst is de samenwerking tussen GSV Heemstede en Allides
uit Haarlem vaster aangehaald.
Er zal komend seizoen een gecombineerd meisjes A team
aan de competitie gaan deelnemen. Initiator Robert van Houten
heeft de top van de Heemsteedse meisjes kunnen combineren
met talentvolle meisjes van Allides. Onder leiding van Remco
Damen (Allides) en Robert zal
geprobeerd worden om met dit
team door te gaan dringen tot
de top van de regio Holland.
Bij de dames senioren is het
eerste team, dat vorig seizoen
de titel in de vierde klasse voor
zich opeiste, uiteen gevallen.
Ook de trainster van de dames
is uit Heemstede vertrokken. In
de ontstane vacature is vrij snel
kunnen voorzien door Remco

Kruger aan te trekken.Van onverwachte zijde is er versterking
gekomen. Door het opheffen
van de Hillegomse vereniging
Triumph zat een groot aantal leden van die vereniging plotseling zonder club. Op initiatief
van voorzitter Rene Reeuwijk is
het gelukt om naast een volledig damesteam ook 2 volledige herenteams en de recreanten naar de Heemsteedse vereniging te halen. Bovendien is
er nog overleg gaande om een
aantal jeugdspeelsters ook naar
GSV Heemstede te halen.
Voor de recreatieve tak van GSV
Heemstede betekent dit dat de
vleugels worden uitgeslagen
naar Hillegom waar de recreanten zullen blijven trainen en de
overgekomen teams hun thuiswedstrijden zullen blijven spelen
Op dinsdag 2 september beginnen de trainingen weer in Sporthal Groenendaal. De A, B en C
jeugd trainen van 18.00 uur tot

Open dag VEW zeer geslaagd!

Heemstede - Onder voortreffelijke weersomstandigheden, zaterdag
23 augustus j.l, werd de open dag van VEW een succes. Trainer Wim
van Marsbergen had samen met het jeugdbestuur een circuit uitgezet waar diverse activiteiten van het voetbalspel aan bod kwamen.
Van partijtjes vier tegen vier, dribbelen, penalty schieten enz. bijna
alles kwam aan bod.
Met behulp van een aantal selectiespelers liep alles volgens plan.
Jeugdvoorzitter Gerben Jukema kon dan ook diverse nieuwe leden
inschrijven. VEW is een echte zaterdag vereniging die naast het voetballen heel veel andere activiteiten organiseert. Een kleine greep:
Boerenkool-Bowlen, Kamp week-end, een zeven tegen zeven toernooi, enz. enz. Alle bijzonderheden over de nevenactiviteiten worden
via de Heemsteder bekend gemaakt.

19.30 waarna de senioren zich
tot 21.00 uur weer kunnen gaan
uitleven. Donderdag 4 september gaan de jongste leden weer
van start. Om 16.15 uur staan de
trainers velden weer gereed om
de jongste telgen in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar van de
vereniging de kunt van het volleybal te leren.
In deze groepen is nog plaats
voor nieuwe leden vanaf 6 jaar.
Zij kunnen op heel speelse wijze
onder de bezielende leiding van
José Pennings en Delia Hendrikse de eerste beginselen van het
mooie volleybal leren. Twee kennismakingstrainingen zijn gratis
en aanmelden kan bij José 0235298853 of Delia 023-5471771.
Ook op donderdag 4 september
gaan de recreanten in Hillegom
weer van start. Zij trainen vanaf 20.00 uur onder leiding van
Hans van der Elst in de zaal aan
de Guido Gezellelaan 3 in Hillegom. Voor info Hans van der Els
0252-526999.

Trainingstijden van de Jeugd/senioren:
Selectie + A-junioren: Maandag en woensdag 20.00 - 21.30 uur
Overige senioren: Woensdag		
20.00 - 21.00 uur
C-junioren: Maandag en woensdag		
18.30 - 19.45 uur
D-junioren(meisjes): Woensdag		
16.30 - 17.30 uur
E-junioren: Maandag en woensdag		
17.30 - 18.30 uur
F-junioren: Woensdag		
16.30 - 17.30 uur
Mini’s: Woensdag		
16.30 - 17.30 uur
Zaterdag 30 augustus is de laatste beker zaterdag:
VEW-1- Schoten-1		
14.30 uur
Olympya-2(zo)- VEW-2		
12.00 uur.

Nordic Walking (50+)
in de Waterleidingduinen

Heemstede - Wie al enige ervaring heeft met nordic walking
en het prettig vindt met anderen te lopen of nog wat aanwijzingen te krijgen, kan terecht bij
‘Nordic Walking onder begeleiding’.
Ad Ulijn is een enthousiast begeleider van een groep die
iedere woensdagochtend van
9.30 tot 11.00 uur lekker in de
Waterleidingduinen gaat lopen. U kunt per keer meelopen.
Wilt u zeker weten of de groep
van start gaat (de eerste keer
woensdag 3 september) bel dan
van tevoren naar Casca: 023 548 38 28 - 1. Komt u voor het
eerst, meld u dan even telefonisch aan.
De groep start bij ingang Pan-

Maand van het ‘Aangepast Sporten’
Heemstede - In september zal het nieuwe sportseizoen voor
alle sporters weer in volle hevigheid losbarsten. Een ideaal
moment om kennis te maken met alle aangepaste sportmogelijkheden in de regio. Daarom organiseert het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten in samenwerking
met diverse sportaanbieders de ‘Maand van het Aangepast
Sporten’. Een maand met allerlei Open dagen bij organisaties
die een sportaanbod realiseren voor mensen met een beperking. In héél de provincie Noord-Holland zetten verenigingen
hun deuren wagen wijd open voor iedereen die graag meer
wil bewegen.
Sport doet goed. Ook de waarde van aangepast sporten is
geen punt van discussie. Juist
voor mensen met een beperking
(lichamelijk, verstandelijk, auditief, visueel) of chronische
aandoening is sport uitermate belangrijk. Om grenzen te leren kennen en verleggen, maar
zeker ook om het zelfvertrouwen te vergroten.
Helaas is onbekendheid met
aangepast sporten een belangrijke reden dat potentiële
sporters nog niet actief zijn.

Daarom hebben alle regiomedewerkers aangepast sporten in de provincie NoordHolland de verenigingen met
een aangepast sportaanbod bij
hun in de regio aangeschreven
en hen gevraagd mee te werken
met de ‘Maand van het Aangepast Sporten’.
Op deze manier willen de samenwerkingsverbanden aangepast sporten in Noord-Holland
meer bekendheid geven aan het
uitgebreide scala van mogelijkheden om te sporten met een

beperking of chronische aandoening.
Om het aangepast sportaanbod te optimaliseren en het aantal deelnemers aan deze sportactiviteiten te vergroten hebben de Provincie Noord-Holland,
NebasNsg, de gemeenten in de
regio, SportSupport en Sportservice Noord-Holland de handen
ineen geslagen met als resultaat het samenwerkingsverband
aangepast sporten.
Sinds 2004 beschikt iedere regio
in Noord-Holland over een professional op het gebied van het
aangepast sporten. Evenals in
de andere regio’s spelen de gemeenten in de regio Midden en
Zuid Kennemerland een essentiële rol binnen het samenwerkingsverband!
Door het aangaan van een gezamenlijke verbintenis en door
het getoonde vertrouwen in de
werkwijze van SportSupport

nenland in Vogelenzang. U betaalt per keer 5,- euro (aan de
begeleider). Een 6x-kaart kost
25,- euro en is 8 weken geldig.
Een beginnerscursus Nordic
Walking van 5 lessen van 9.3011.00 uur voor 50-plussers o.l.v.
Ad Ulijn start op woensdag 27
augustus en voor 65-plussers
o.l.v. Ati Klijn start woensdag
1 oktober. Deze beginnerscursussen starten op de parkeerplaats Leyduin (Leidsevaart ter
hoogte van Manpadslaan) en
kosten 36,- euro. Poles kunt u
evenueel huren voor 7,50 euro
per cursus. Meer informatie en
aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag van 9-12 uur bij Casca: (023- 548 38 28 - kies 1 of
via www.casca.nl
Sportservice Noord-Holland,
fotograaf Joop van der Water.
sport doet goed. Punt uit! Heeft
u een beperking of chronische
aandoening en wilt u graag wat
meer bewegen? Kijk dan op de
website www.aangepastsporten.
info voor een overzicht van alle
Open dagen bij u in de regio of
neem contact op met de regiomedewerker aangepast sporten
voor een papieren versie. Ook
verenigingen die nog hun medewerking willen verlenen aan de
‘Maand van het Aangepast sporten’ kunnen met de regiomedewerker contact opnemen.

zorgen de regiogemeenten
Haarlem, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Bloemendaal, Zandvoort, Heemskerk
en Heemstede ervoor dat de
wereld van het aangepast
sporten voor hun inwoners
volledig open staat. Zij delen
de overtuiging dat sport voor u
toegankelijk moet zijn. Want

Wilt u informatie over het totale
aangepaste
sportaanbod ontvangen, een persoonlijk (sport)advies of wilt u meer
weten over aangepast sporten in
de regio Midden en Zuid Kennemerland? Aarzel dan niet en bel!
Regiomedewerker
aangepast
sporten, Annemiek van Riessen,
telefoon: (023) 5260302 of email: avriessen@sportsupport.nl
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Herfstmodeshow Van Vuuren met klassieke knipoogjes
Heemstede – Heel veel wat mocht, mag
ook deze winter nog. Zoals broeken met
smalle of brede pijpen. Gauchobroeken of
zelf skibroeken zijn in. De legging mag bi
j de korte jurken en er is een heuse maillot
mode. Woensdag gaf Van Vuurenmode op
de Binnenweg een voorproefje van de komende herfst-en wintermode en die maakt
het u niet moeilijk. De laagjesmode maakt
combineren weer leuk en dat betekent dat
niet alles nieuw hoeft.
Maar heeft u nog genoeg paars in huis?
Moet wel deze winter, net als electric blue
en groen als accenten in blouses, vesten,
en jasjes. Ook rood kan en mag bij dat grijs
met gerstekorreldessin uit de jaren 50. De
diva`s uit die tijd, Brigitte Bardot en Audry
Hepburn zijn helemaal terug, althans de
mode die zij toen droegen. Tweedachtige
stoffen met visgraateffect, een rokje met
stolpplooien en nauwe rokken. De jasjes
in pied de poule ruitjes en zelfs de grote
als pied de coq scoren hoog in de komende herfst.
Korte blazers met driekwart mouwen, lange truien of bloesjes met details als ruches en plisséaccenten zijn in. Frank Wal-

der en Gerry Weber zijn draagbare merken
met aandacht voor kleine details die soms
geraffineerd verwerkt zijn. Als hoge kraag
of als vaste ruches aan het jasje. Door het
gebruik van satijn in die details komen de
kleuren nog beter tot hun recht. De opvallende aandacht voor de grote keuze in winterjassen voorspellen een strenge winter?
Van Vuuren heeft zowel praktische korte jacks, als de lange mantels met verborgen capuchon in de kraag die u behaaglijk door regen, wind en sneeuw loodsen.
Lange shawls kunt u achteloos omgooien
of dubbel knopen. Warme lange, gebreide huisjassen, waaronder een T-shirt met
lange mouw genoeg is, voor lange TV avonden.
Behaaglijke mode van topmerken als Frank
Walder, Delmod, Taifun en Gerry Weber in
nieuwe kleuren als korenblauw, groen, met
rood als belangrijk accent en zwart en grijs
als basiskleuren. Als kleine tip: in plaats van
zwart of grijs toch eens kijken naar taupe,
die donkergrijze kleur van de mol met een
zweem van bruin en paars en die het vooral
bij de modekleur bij paars zo mooi doet!
Ton van den Brink

Fairplaybeker voor HBC

Mooi voetbal in SEW toernooi HBC-jeugdtoernooien
Heemstede - HBC JG kreeg
dit weekend te maken met een
paar stevige tegenstanders in
de jeugdpoule van het toernooi
in Nibbixwoud. Het waren voor
HBC bekende tegenstanders
weliswaar, HOSV Friends, KGB
en Koedijk, maar wel in wisselende samenstelling. Dat ging
ook op voor HBC, dat in een
compleet veranderde samenstelling speelde.
Met in de goal Frank, een achterhoede met de twee Jeroenen en Abdes, een middenveld
met Bastiaan, Ibrahim, Liban

en Maarten en een boomlange
spits Davy begonnen we de eerste wedstrijd tegen KGB.
Met mooi samenspel, waaraan
iedereen zijn deel had, met twee
doelpunten van Davy en een van
Jeroen v. R. werd het 3-0!
In de tweede wedstrijd werd
het door een omzetting, Bastiaan in de verdediging en Jeroen
W. op het middenveld, nog beter. HOSV werd, onder aanvoering van Maarten, kompleet onder de voet gelopen.
HBC wist door 2 goals van Davy, Ibrahim en Jeroen W. HOSV

Friends met 6-0 de baas te blijven. In de finale kregen we het
tegen het fysiek sterkere Koedijk vanaf het begin erg moeilijk. Hoewel keeper Abdes een
paar mooie reddingen verrichtte,
kwamen de HBC’ers al snel achter. Ondanks een maximale inzet kon HBC twee aanvallen niet
tegenhouden en werd de eindstand 0-3. Naast een prachtige
2e plaats en de bijbehorende beker, kwam er voor het HBC team
nog een mooi slot aan het toernooi. De Fairplay beker werd ook
aan Aanvoerder Liban uitgereikt.

Het komende weekend staat bij HBC in het teken van toernooien. De toernooien waren gepland in het Paasweekend
dit jaar maar door de slechte weers- en veldomstandigheden
moesten die toen helaas worden afgelast.
Op 30 augustus spelen de E-pupillen een toernooi. Alle HBCteams zijn ingedeeld in poules van 4 teams met tegenstanders
van andere verenigingen.
Dit toernooi begint om 9.30 uur en alle spelers moeten 9.00 uur
aanwezig zijn. Het toernooi is om circa 13.00 afgelopen.
Op zondag 31 augustus gaan D1, D2, D3 en D4 de strijd aan
tegen diverse tegenstanders. De HBC-teams zijn verdeeld over
4 poules en spelen 3 wedstrijdjes tegen andere verenigingen.
Het toernooi begint om 10.00 uur (aanwezig zijn om 9.30 uur)
en is om circa 14.00 uur afgelopen.
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Projectzangers gevraagd
Regio - Najaar 2008 organiseert Haarlems Projectkoor 023 een
nieuw koorproject voor ervaren koorzangers uit Haarlem en wijde
omgeving. Heeft u zin om in projectverband op niveau te zingen?
Dan is het Haarlems Projectkoor 023 iets voor u. Alle stemsoorten
zijn welkom. Binnenkort zijn de audities.
Voor meer informatie, aanmelding en kosten voor de auditie op vrijdag 19 of 26 september: kijk op http://hpk023.wetpaint.com of bel
met 023-5248391.

Lezing in de Heimanshof

Gevolgen klimaatverandering
en natuurherstel in de duinen

Beulentocht bij
Haarlemse Kanovereniging
Regio - De Haarlemse Kanovereniging, die is opgericht op
27 september 1929, heeft een
prachtig plekje net buiten het
centrum van Haarlem aan het
Spaarne. Vanuit de HKV kunt u
zo de stad in peddelen. Dankzij de vele bezienswaardigheden die in Haarlem aan het water liggen is dit altijd de moeite waard. De HKV is vooral een
toervereniging, dat betekent
dat zij geen wedstrijden organiseert. Wel organiseert de vereni-

ging verschillende routes van 17,
27 en 35 km die vanaf de vereniging vertrekken via Haarlem
en de Leidsevaart richting Hillegom, of naar Spaarndam en via
de Ringvaart weer terug.
Eén van de grootste evenementen is de Beulentocht die altijd
gehouden wordt in augustus
en een lengte heeft van 68 km.
Nu is deze tocht op zaterdag
30 augustus. Hierbij vertrekken
de deelnemers om c.a. 7.00 uur

‘s morgens vanaf de vereniging
naar de Cruquius en varen via
de Ringvaart de Haarlemmermeer polder rond. Ook dit jaar
worden er weer vele deelnemers
van andere verenigingen in het
land en ook kanoërs uit Duitsland en België verwacht. Het is
altijd een groot en gezellig gebeuren, maar vooral een hele
opgaaf.
Heeft u interesse, bekijk de website : www.HKVhaarlem.nl

Hulpdienst per telefoon

Sensoor Haarlem zoekt vrijwilligers
Regio - Sensoor Haarlem start
op 30 september met een training voor nieuwe telefonisten.
De hulpdienst zoekt mannen en
vrouwen, die goed kunnen luisteren en die bereid zijn om een
aantal uren per week op wisselende tijden een telefoondienst
te doen.
Wie aan de training wil meedoen kan zich tot uiterlijk maandag 1 september aanmelden
en krijgt dan een informatieset
toegestuurd, waarin alle gegevens over Sensoor Haarlem en
het werk aan de telefoon op een
rij zijn gezet. De voorbereidende training, waarin theorie en

praktijk worden gecombineerd,
duurt ongeveer drie maanden.
Voor het telefoonwerk is geen
speciale vooropleiding nodig.
Wel wordt van toekomstige telefonisten verwacht dat ze goed
kunnen luisteren, open staan
voor een ander en kunnen meedenken met degene die belt.
Werken voor Sensoor Haarlem
vraagt een beschikbaarheid van
ongeveer 28 uur per maand.
Sensoor Haarlem is werkzaam
in de regio’s Zuid- en MiddenKennemerland en Haarlemmermeer. De vrijwilligers van Sensoor Haarlem zijn dag en nacht
bereikbaar voor mensen met

Jubileumdienst
ds Mak

de stichting ‘Kerk Zonder Grenzen’ die vooral uitzendt via de
radiozender Radio Bloemendaal
1116 AM.

Regio - Zondag 31 augustus
wordt het 25-jarig ambstjubileum van ds. Aart Mak gevierd.
Stichting Kerk Zonder Grenzen
nodigt belangstellenden uit in
de Vijverkerk in Bloemendaal.
Op 3 juli 1983 begon Aart Mak
als predikant in Westzaan, nadat
hij daarvoor ruim 4 jaar in het
jeugdwerk in Driebergen had
gewerkt. Na Westzaan kwam
Heemstede (september 1988)
en toen kreeg hij ‘vrij baan’ bij

De Vijverwegkerk bevindt zich
aan de Vijverweg 14 in Bloemendaal, waar de dienst begint om
11.16 uur. In die dienst gaat ds.
Aart Mak zelf voor en hij zal, samen met een enkele ander spreker, zeker ook wat zeggen over
het verleden en de toekomst van
het werk waar hij zo langzamerhand al meer dan 12, 5 jaar zijn
hart aan heeft verpand.
Na afloop is er koffiedrinken.

vragen en moeilijkheden, of voor
mensen in crisissituaties. De
vijftig medewerkers zorgen er
samen voor dat er 7 dagen per
week, 24 uur per dag een beroep op de hulpdienst kan worden gedaan.
Mensen, die geïnteresseerd zijn
in vrijwilligerswerk bij Sensoor
Haarlem kunnen contact opnemen met het kantoor van de
hulpdienst, via telefoonnummer 023 - 529 19 09, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur.
Meer informatie is ook te vinden
op de website www.sensoor.nl/
haarlem

Regio – De gevolgen van klimaatverandering en natuurherstel voor
de duinen komen aan bod tijdens een lezing in de Heimanshof
Hoofddorp, op zondag 7 september. Deze lezing begint om 14.30
uur en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Het bezoekerscentrum van de Heimanshof bevindt zich aan de Wieger Bruinlaan 1.
Toegang gratis. Niko Buiten, die de lezing verzorgd, is duinconsulent
van Stichting Duinbehoud en vrijwillig natuuronderzoeker in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Daarnaast schrijft hij maandelijks een column over stadse
natuur voor het huis-aan-huisblad ‘De Haarlemmer’. Zijn specialisaties zijn planten en mossen. Hij gaat gedurende deze presentatie in
op de veranderingen in de duinen.
De duinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen behoren tot de fraaiste natuurgebieden in Nederland. De afgelopen decennia is er in deze duinen veel
veranderd. Enerzijds door menselijke ingrepen ter plaatse zoals de
stopzetting van de waterwinning in de Kennemerduinen. Anderzijds
als gevolg van grote wereldomvattende processen zoals klimaatverandering en milieuvervuiling. Bij wilde planten zijn deze veranderingen goed zichtbaar. Zo is het fraaie plantje Parnassia sterk toegenomen door het stijgen van het grondwaterpeil in de duinen als gevolg
van de stopzetting van de waterwinning. En door klimaatverandering
neemt het aantal zuidelijke soorten in de duinen toe. Zo kan sinds
enige jaren Bijenorchis in de duinen bewonderd worden.
Het belooft een interessante middag te worden. Toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Informatie: Betty Keizer, 023-5401873, Haarlem.

Jeugdhulp via chatten
Regio - Het instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland, een
samenwerkingsverband van Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders in deze provincie, ging op 4 augustus van start
met een provinciaal project inzake chatten. Deze nieuwe, digitale vorm van communicatie wordt ingezet als begeleiding van cliënten die op de wachtlijst staan.
Het project richt zich specifiek op jongeren en hun ouders die
een indicatie voor hulp hebben bij de jeugdzorgaanbieders in
Noord Holland, maar waar nog geen plaats voor is.
“Cliënten lijken hulp via internet vaak makkelijker en prettiger te
vinden dan telefonisch of persoonlijk contact”, aldus de projectleiders Barbara Veldt en Hugo Koeman. “Daarbij komt dat cliënten die op de wachtlijst staan, soms lang moeten wachten terwijl
de problemen voortduren.” Chatten via www.chatmate.nu, zoals
de chatbox heet, biedt dan een mogelijkheid om snel en anoniem vragen te stellen of advies te vragen.
De mensen achter de chatbox zijn hulpverleners die speciaal getraind zijn te werken via de chat.
Het project ondersteunt in de eerste plaats de cliënten die op de
wachtlijst staan voor jeugdhulpverlening. Daarnaast verschaft
het project inzicht in de vraag of chatten - naast de bestaande
vormen van hulpverlening - meerwaarde heeft. “Uit de resultaten moet blijken of en in hoeverre cliënten, jong en oud, chatten
als hulpvorm in de jeugdzorg waarderen. We doen ervaring op,
die we bij de verdere ontwikkeling van digitale hulp goed kunnen gebruiken.”
Op 4 augustus om 18.00 uur ging www.chatmate.nu online.
Cliënten op de wachtlijst kunnen anoniem en gratis inloggen. De
chatbox staat open van maandag tot en met vrijdag van 18.00
uur tot 20.00 uur.
Het project loopt vooralsnog tot het einde van dit jaar.
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Week van de Alfabetisering

Rabobank schenkt
lespakketten aan basisscholen
Regio - Ongelooflijk maar waar, in Nederland hebben naar
schatting 1,5 miljoen mensen grote moeite met lezen en
schrijven. Reden genoeg om in de Week van de Alfabetisering stil te staan bij dit grote maatschappelijke probleem. De
Rabobank Haarlem en Omstreken doet dit door lespakketten
beschikbaar te stellen aan alle basisscholen in haar werkgebied.
De Rabobank heeft zich als
maatschappelijk betrokken onderneming enkele jaren geleden enthousiast aangesloten bij
de Stichting Lezen en Schrijven.
Deze stichting is opgericht door
prinses Laurentien der Nederlanden met als doel ten strijde

te trekken tegen het probleem
van de laaggeletterdheid.
Rabobank Haarlem en Omstreken biedt in het kader van de
Week van de Alfabetisering, die
plaatsvindt van 8 tot 13 september, de basisscholen een les-

pakket aan over laaggeletterdheid. Het lespakket, bestemd
voor de groepen 7 en 8, bevat
onder meer het kinderboek Geheim van schrijfster Hijltje Vink.
Dit aangrijpende boek gaat over
een moeder die nooit heeft leren lezen en schrijven. Naast het
boek krijgen de scholen ook een
DVD, waarop drie mensen vertellen over hun moeizame, maar
succesvolle strijd tegen laaggeletterdheid.
Meer informatie over de Stichting Lezen en Schrijven vindt u
op www.lezenenschrijven.nl.

Kinderkledingbeurs viert jubileum
Bennebroek - De kinderkledingbeurs van de Franciscusschool (Kerklaan 6) bestaat 12
½ jaar. Dit heugelijke feit zal gevierd worden bij de komende najaarsbeurs op 13 september van
10.00 – 11.30 uur.
De beurs is uitgegroeid tot een
welbekend fenomeen en niet alleen in Bennebroek. Klanten en
inbrengers komen ook uit Heemstede, Zwaanshoek, Vogelenzang
en Hillegom.
Het is leuk om terug te kijken
naar hoe het begon in 1996. Het
idee achter de kledingbeurs is het
gevoel dat al het kinderspul dat
thuis in de kast ligt of op zolder
(te klein geworden, maar vaak
nog zo mooi of leuk) in een ander gezin nog goed gebruikt kan
worden. Dit geldt niet alleen voor
kleding, maar zeker ook voor allerlei speelgoed, babyspullen en
boeken. Op deze eerste beurs
kwamen er 58 klanten en de op-

brengst was 1200 gulden. Inmiddels is het aantal klanten verdubbeld en de opbrengst van de
laatste jaren is gestegen tot gemiddeld 2500 euro per beurs.
Door de goede bekendheid is
ook de inbreng iedere keer weer
groter dan de keer ervoor. Het is
dan ook een hele klus om alle
spullen een goede plek te geven
in de aula van de school.
Alle organisatie die hierbij komt
kijken wordt verzorgd door een
vast team van vrijwilligers, en
nieuwe vrijwilligers zijn altijd
welkom.

wat extra films, boeken, puzzels
en spellen in te slaan voor als het
weer in de herfstvakantie erg tegenvalt.
Iedereen die spullen wil komen
inbrengen kan hiermee langskomen op de vrijdagavond voor de
beurs, 12 september van 19.00
uur tot 21.00 uur. Het gaat hierbij
dus om winterkleding (max. 30
stuks). Let erop dat alles modern
en heel is. Ook speelgoed en babyspullen zijn welkom. Voor de
totale inbreng is het maximum
60 stuks. De prijs van de spullen
wordt in overleg bepaald. Van de
opbrengst is 30% bestemd voor
de Franciscusschool, 70% is voor
de inbrenger.
Het geld van de verkochte spullen kan zaterdagmiddag van
14.00 uur tot 14.15 uur worden
opgehaald. Niet opgehaalde kleding gaat naar een goed doel.

Dit najaar wordt gerekend op een
extra gezellige beurs. In verband
met het jubileum worden er voor
de kinderen wat feestelijke verrassingen georganiseerd. Er zijn
natuurlijk weer veel winterspullen; dikke jassen, lange broeken,
skipakken, legerlaarzen, sloffen
enzovoort.
Verdere informatie kunt u krijgen
En natuurlijk is het handig om bij Sylvia Boon 023-5849813.

Bedrijfspresentatie en vacature in beeld

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Kinderen en de dood (slot)
Kinderen en rouwen
De periode na het overlijden
en de uitvaart van een naaste
is voor kinderen een verwarrende tijd, net als voor volwassenen. Ook al lijkt het niet altijd zo, kinderen zijn wel degelijk geraakt na een overlijden.
Maar ze kunnen gelukkig niet
de hele dag rouwen. Ze kunnen intens verdrietig zijn en
vijf minuten later weer volledig
opgaan in hun spel, gek doen
met anderen of met volledige
aandacht tv kijken.
Verdrietig zijn is één van de
manieren waarop kinderen laten zien wat het verlies hen
doet. Rouw kan ook via hun
gedrag naar buiten komen.
Soms zie je bij kinderen hevige angstaanvallen, gedragsen slaapstoornissen, een sterke behoefte om zich terug te
trekken, of scheidingsangst.
Voor ouders kan het lastig zijn
om dit te herkennen als symptomen van verdriet en rouw.
Kinderen stellen ook vaak het
rouwproces uit. Pas als de

omgeving, met name de ouders of de achtergebleven ouder weer enigszins in staat is
om te ondersteunen, komt het
kind er aan toe zichzelf te uiten. Dat kan in ‘lastig’ gedrag.
En omdat het een tijd na het
overlijden is, is het soms moeilijk te herkennen als uiting van
verdriet en rouw. Door veel
aandacht te hebben voor het
kind en door te praten over
de overledene komt er ruimte voor het kind om het verdriet te laten zien. Soms kan
een boek over dit onderwerp
hierbij een hulp zijn. Een voorbeeld van een boek voor kinderen die een ouder hebben
verloren is: Ik krijg tranen in
mijn ogen als ik aan je denk
van Ineke van Essen.

Mary Brokking
van Brokking
en Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Muziekcentrum opent
seizoen in het Meterhuis
Regio – Op zondag 14 september geven drie topbands van
Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland een concert in het Meterhuis waar de energie vanaf
zal spatten. Vanaf 14.00 uur spelen FolkSympho-band ‘Fools of
the Forest’, jazz-sextet XT en Big
Band Gabanza opwindend, jazzy en swingend repertoire waarmee ze inmiddels hun sporen
hebben verdiend.
Fools of the Forest won het afgelopen seizoen met zijn opzwepende nummers het Haarlems

Interscholair Toernooi en zal binnenkort zijn eerste CD uitbrengen. Sextet XT heeft inmiddels in
het Patronaat lokale roem vergaard met zijn pure jazz repertoire, en Big Band Gabanza, oude bekende in Haarlem, speelde in juni nog in schouwburg De
Meerse bij de MZK-musical ‘Ella, the First Lady of Song’.
Het Meterhuis is gevestigd aan
de Mincklersweg 2 (Nieuwe
Energieterrein) Haarlem. Meer
informatie op www.mzk.nl &
www.hetmeterhuis.nl

Video bij Kennemerjob.nl
Regio - Kennemerjob biedt in samenwerking
met Rixpro videoproducties 4 MKB ondernemers
de mogelijkheid om geheel gratis een professionele bedrijfsvideo te laten maken. Deze video zal
gedurende drie maanden geplaatst worden op
Kennemerjob.nl.
Leuk om de vacature met beelden te ondersteunen en zo een bedrijfspresentatie aan belangstellenden te tonen. Het adverterende bedrijf zal

zo nog meer opvallen en positieve aandacht krijgen.
Deze actie is geldig tot en met 30 augustus 2008,
dus echt iets voor de snelle beslisser. Wie zijn
bedrijf of organisatie en vacature op een professionele manier onder de aandacht wil brengen
in de regio Kennemerland: mail de bedrijfsnaam
en contactgegevens naar info@kennemerjob.nl
Kijk daar ook voor de actievoorwaarden.

Casino en filmavond bij Plexat
Heemstede - Is weer Vrijdag….
de vrijdagavond van 20.00 tot
22.00 uur voor jongeren is weer
begonnen in Plexat, de jongerenruimte van Casca! Jouw kans
om je weekend supervet te be-

ginnen! Op vrijdag 29 augustus is het thema Casino. De kids
gaan kaarten, pokeren, en nog
veel meer…Vrijdag 5 september
wordt er een film gedraaid. Voor
meer informatie over titel en on-

derwerp van de film kun je bellen met Plexat op telefoonnummer 023-548 38 46.
’t Is weer Vrijdag kost 2,00 euro per avond. Geef je van tevoren op: telefoon (023) 548 38 46.
E-mail: plexat@casca.nl. Of kom
naar de Luifel.

Woensdagmiddagclub
Heemstede - Heb jij ook zo genoten van je vakantie en ook een leuke vakantiefoto die je neer wilt zetten in je kamer? Op woensdag 3
september start de woensdagmiddagclub met het maken van een
fotolijstje. De kinderen mogen zelf een foto meenemen en bijvoorbeeld schelpjes om het fotolijstje mee te versieren. Elke week is er
in het Honk een leuke woensdagmiddag voor kinderen. Vòòr de zomervakantie werd daar alleen geknutseld, maar nu kunnen de kinderen er ook meedoen met een bordspel of kringspel of – als het
mooi weer is – lekker buiten spelen. De kinderen graag van tevoren
opgeven via telefoon 023 - 548 38 28 kies 1. De woensdagmiddagclub is van 13.30-15.15 uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Kosten per keer: 3,- euro.

pagina 20

de Heemsteder - 27 augustus 2008

Huis te Bennebroek

Vrijwilligers SWOB

Twintig jaar Open Eettafel
Bennebroek - In het archief
van de SWOB aan de Bennebroekerlaan is een alleraardigst
plakboek te vinden over de beginjaren van de Open Eettafel. Wie daar doorheen bladert,
krijgt een goed inzicht in deze
niet alleen gezellige, maar vooral
ook smakelijke activiteit van de
SWOB. Het document valt echter in het niet als men de kans
krijgt het te vergelijken met het
plakboek van mevrouw Timmers–van der Meulen, een van
de ‘stamgasten’ sinds de allereerste maaltijd. Zij was het die
in de loop der jaren de bijeenkomsten niet alleen geregeld op
foto’s vastlegde maar ook menigmaal een lofzang wijdde aan
de gewaardeerde smulpartijen.
Trouwens ook de geanimeerde Kerst- en Sinterklaasvieringen, die de SWOB voor de disgenoten organiseerde, stelde zij
duidelijk op prijs. Als 83-jarige schuift zij nog steeds drie
maal per week aan bij de tafel in
Meerleven.
De Open Eettafel werd in juni 1988 voor de eerste maal gedekt door de voorganger van
de SWOB, het GOW (Gecoördineerd Ouderen Werk) en ZorgContact Meerleven. De bedoeling was Bennebroekse alleenstaanden of echtparen van 55
jaar en ouder voor wie het boodschappen doen en zelf koken
bezwaarlijk werd, de mogelijkheid te bieden om samen met
anderen een gezonde en smakelijke maaltijd te gebruiken. In
1988 nog alleen op maandag en
vrijdag. Het jaar daarop kwam
de woensdagmiddag daar nog
bij. Op genoemde dagen staan
rond het middaguur in de gro-

Serviceflat garant voor
veiligheid en comfort

Bennebroek - Het is verstandig om, wanneer mensen ouder
worden, te overwegen om naar een serviceflat te verhuizen,
om zo tijdig voorbereid te zijn op de dagen dat het steeds allemaal wat minder gaat.

te zaal van Meerleven de tafels
gedekt en heeft men de keuze uit twee dagelijks wisselende menu’s. Vanaf 12 uur kan
voor eigen rekening een aperitief worden genuttigd. De maaltijden worden vanaf 12.45 uur
geserveerd door een team vriendelijke gastvrouwen en bij gelegenheid een dito -heer.
Gastvrouw van het eerste uur,
mevrouw Annie de Laet (Schermer, 1939) “zit de zorg in de genen”. Na een lange carrière bij
kinderzorg en later de kinderbescherming besloot ze zo’n twintig jaar geleden haar zorg op de
ouderen te richten. Zij herinnert zich nog hoe soms, bij een
te groot aantal belangstellenden voor de Open Eettafel deze
per toerbeurt werden toegelaten. Verder vindt ze het na twintig jaar nog steeds een zinvolle
en plezierige vorm van vrijwilligerswerk. Ze ziet dan ook met
belangstelling uit naar nieuwe
gasten.
Ook mevrouw Elly van der Meer
(Voorschoten, 1944), die pas
sinds januari van dit jaar als
gastvrouw optreedt vindt het -

nu ze is ingewerkt - erg leuk om
te doen. Zij woont al 42 jaar in
Bennebroek en heeft als docente op de St. Franciscusschool en
als leidster van het Kinderkoor
al sinds 1974 de nodige aandacht gegeven aan een deel van
de Bennebroekse jeugd. Na haar
pensionering had ze aan één
jaar genoeg om ‘af te kicken’ van
het schoolse leven. Daarna vond
ze het tijd worden om als vrijwilliger iets te gaan betekenen voor
‘de nog oudere Bennebroekers’.
Sinds het begin van dit jaar is zij
een van de vijf nieuwe gastvrouwen en geniet erg van het contact met veel oudere bezoekers,
omdat het de gelegenheid geeft
nog eens over het Bennebroek
van vroeger te kunnen praten.
Ook zij zou best wat nieuwe gezichten aan de Open Eettafel willen zien verschijnen. Wilt u een
keer mee-eten?
U kunt zich aanmelden voor de
Open Eettafel bij de SWOB, Bennebroekerlaan 3a, telefoon 584
53 00 op werkdagen van 9.00 –
11.30 uur. Mocht u een dieet gebruiken, dan wordt daar rekening meegehouden.

In Bennebroek staat een serviceflat, ‘Huis te Bennebroek’, die de
mogelijkheid biedt aan ouderen
om zelfstandig te kunnen wonen,
maar die veel zorgen uit handen
neemt. Huis te Bennebroek biedt
uitzicht op het Bennebroekbos,
een beschermd natuurgebied,
staat aan de rand van het dorp, op
loopafstand van alle voorzieningen: winkels, postkantoor, bank,
een garage en zelfs een paar restaurants. Pal voor de deur stoppen buslijnen. Voor de bewoners
is de flat een cocon van warmte en veiligheid. Ongewenst bezoek komt niet verder dan de receptie. Binnen is het sfeervol en
gezellig. Huis te Bennebroek beschikt over twee-, drie- en vierkamerappartementen. Wonen in
een serviceflat is veel méér dan
het kopen van een appartement.
Naast de eenmalige koopsom en
entreegeld betaalt u elke maand
een bedrag aan servicekosten.
Deze kosten bestaan zoal uit:
het totale grote- en kleine onderhoud van het gebouw en de tuin,
het ophalen en afvoeren van het
huisvuil, het gebruik van warm-

Rolstoel gestolen
Bennebroek - Door de moeder
van een gehandicapte jongen
is aangifte gedaan van diefstal
van zijn rolstoel. Zij had de jongen op zondag 17 augustus omstreeks 14.45 uur opgehaald en
liet zijn rolstoel op het terrein van
de Geestgronden aan de Rijks-

en koud water en de verwarming,
de (meeste) verzekeringspremies, moderne communicatiemiddelen (o.a. alarminstallatie en
video-intercom), 24 uur per dag
ondersteuning, een huismeester,
zorgbemiddeling d.m.v. samenwerking met een professionele
zorgaanbieder en vele faciliteiten
(zoals een recreatie- en biljartzaal) Warme maaltijden, geleverd
door een externe professionele
keuken, kunnen facultatief besteld worden. Wanneer u een appartement koopt in `Huis te Bennebroek’ zult u ervaren dat wonen met comfort en respect voor
uw privacy bij ons sleutelbegrippen zijn. Er is een leeftijdsgrens
bepaald om een appartement te
mogen kopen, deze is 50 tot en
met 83 jaar. Op dit moment staan
er 10 appartementen te koop. Op
zaterdag 30 augustus aanstaande bent u van harte welkom tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Dan
is het mogelijk om deze appartementen zonder afspraak te bezichtigen. Zie de advertentie elders in de krant voor de deelnemende makelaars.

straatweg achter. Toen zij een
uur later terug kwam was de rolstoel verdwenen. Getuigen hebben kinderen bezig gezien met
een rolstoel in de Amaryllislaan
en de Hondsdraflaan. Een zoektocht in die straten en de omgeving leidde niet tot de vondst van
de stoel. De rolstoel is van het
merk Adapt, type Swing.

Nieuwe musical basisworkshop voor kinderen in Bennebroek

Na succes ‘Annie’ nieuwe kans voor talent!
Bennebroek - Na het succes
van de musical Annie begin dit
jaar, start Womens Workout in
samenwerking met MLX Musical Productions op vrijdag 5
september a.s. met een nieuwe
musical basisworkshop.
Deze workshop is speciaal bedoeld voor jongens en meisjes
van 8 tot en met 18 jaar die altijd
al hebben willen leren zingen,
dansen en toneelspelen. Gedurende 13 weken zullen de kinderen les krijgen in alle aspecten van de musical. De workshop zal worden afgesloten met
twee besloten (gratis) voorstellingen op 6 en 7 december voor
ouders, familie, vrienden en bekenden in het intieme theater ’t
Onderdak in Sassenheim. Deze
keer zal er voor een meer recente musical gekozen worden.

De cursus staat onder leiding
van een drietal docenten, allen
specialist op hun eigen vakgebied. Naast eigenaresse Tanya
Nieuwland, die verantwoordelijk is voor de productie en de
dans, zullen Milly Oosterberg
van MLX Musical Productions
uit Hillegom (regie en zang) en
Ismay van de Water (toneel) de
lessen verzorgen. Milly Oosterberg heeft al ruim 20 jaar ervaring met zang en heeft onder
andere de “Lion King” musicalopleiding bij Joop van der Ende gevolgd. Ismay van de Water is een talentvol student van
de Theaterschool Hofplein te
Rotterdam en heeft al diverse
hoofdrollen in toneelproducties
gespeeld.
De lessen worden vanaf 5 september 2008 op vrijdag gege-

ven in de sportzaal van de OBS
Sparrenbos in Bennebroek. Per
week krijgen de kinderen 2 uur
les, waarbij iedere week een
apart thema wordt behandeld.
In de 5e cursusweek zal er een
auditieronde volgen, waarna de
rollen voor de uitvoering worden verdeeld. Vanaf week 6 zal
er keihard gewerkt gaan worden
aan de voorbereidingen voor de
minimusical. Van de kinderen
wordt verwacht dat zij zelf voldoende tijd steken in het aanleren van de teksten en het script.
Welke musical zal worden opgevoerd zal voor de kinderen als
verrassing worden gepresenteerd.
De kosten van de totale cursus
bedragen 225,- euro. Naast de
lessen een generale repetitie en
twee uitvoeringen in het theater

Sfeerimpressie van de eerste musical basisworkshop, waarbij de
musical Annie is opgevoerd.
krijgen de kinderen hiervoor nog
een CD met de muziek, de teksten van de liedjes en een script.
Voor meer informatie over deze
cursus en de wijze van aanmelding kunt u terecht op de web-

site van Womens Workout (www.
womens-workout.nl) of kunt u
bellen met Tanya Nieuwland op
06-13868207. Het aantal plaatsen voor deze cursus is beperkt,
dus wees er snel bij.
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Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Andere procedure rond
bestemmingsplan
De gemeente is verplicht om voor haar
grondgebied bestemmingsplannen vast te
stellen. Die plannen schrijven (dwingend)
voor hoe de grond gebruikt mag worden, of
erop gebouwd mag worden en wat er dan
gebouwd mag worden. De procedure bij
het vaststellen van een bestemmingsplan
en momenten waarop u uw mening kenbaar kunt maken (inspraakmogelijkheden)
zijn daarbij in de wet vastgelegd.
De gemeente werkt aan actualisering van
de
bestaande
bestemmingsplannen.
Daarbij worden de 40 ‘kleinere’ bestemmingsplannen teruggebracht tot acht grotere bestemmingsplannen. Een van de bestemmingsplannen die nu wordt voorbereid
is die voor het gebied ‘Manpadslaangebied’.
Hierop is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening
(beiden van kracht sinds 1 juli 2008) van
toepassing. Gevolg van deze nieuwe wet is

dat de procedure rondom de bestemmingsplannen is veranderd.

Gewijzigde procedure
De ontwikkeling van een bestemmingsplan
is een langdurig proces en kent een aantal
fases. Om de doorlooptijd te verkorten en
daarbij de mogelijkheden voor inspraak te
behouden, is een belangrijke procedurewijziging doorgevoerd.
De fase van het voorontwerpbestemmingsplan is vervallen. Dit geldt ook voor de mogelijkheid om in deze fase te reageren op
het bestemmingsplan.
In plaats hiervan moet de gemeente u nu
vooraf informeren als er nieuwe beleidsvoornemens zijn voor een gebied waarvoor
een nieuw bestemmingsplan komt. U wordt
bovendien uitgenodigd uw mening hierover
te geven. U heeft dus vooraf, nog voordat
er een bestemmingsplan ligt, de mogelijkheid om de gedachtevorming over de invul-

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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ling van een gebied in Heemstede te beïnvloeden. Op het moment dat de eerste
variant van het bestemmingsplan, het zogenaamde
ontwerpbestemmingsplan,
wordt behandeld door de commissie
Ruimte (oordeelvormend orgaan van de
gemeenteraad) kan uw mening dan worden meegewogen in de besluitvorming.
Maar ook hierna kunt u natuurlijk gedurende het vervolgtraject op verschillende momenten nog uw mening geven.

Manpadslaangebied
Op de volgende pagina leest u welke ruimtelijke ideeën de gemeente voor het
‘Manpadslaangebied’ heeft en hoe u hierop
kunt reageren. Het bestemmingsplan wordt
uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld. Dit zal naar verwachting gebeuren in
het voorjaar van 2009.

Terinzagelegging en advies
De nieuwe wet schrijft voor dat wij u ook moeten informeren of stukken ter inzage worden gelegd, en of een advies wordt gevraagd aan een
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onafhankelijke instantie. Voor het bestemmingsplan Manpadslaangebied liggen nu nog geen
stukken ter inzage. Omdat dit bestemmingsplan zich in de voorbereidende fase bevindt,
en we eventuele reacties van belanghebbenden nog moeten verwerken, zijn nog geen
stukken voor het ontwerpbestemmingsplan
beschikbaar. Over het Manpadslaangebied
vindt u wel veel achtergrondinformatie op www.
heemstede.nl > Nieuws > Plannen en projecten > Manpadslaangebied.
Ook wordt er geen advies aan een onafhankelijke instantie gevraagd. Voor het Manpadslaangebied is zo’n onafhankelijke instantie niet
beschikbaar.

Reageren
U kunt uw mening (zienswijze) over de
beleidsvoornemens voor het Manpadslaangebied tot 25 september 2008 indienen
bij het college van B&W, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Voor meer informatie of
vragen kunt u ook contact opnemen met
Gerard Klaassen, tel. (023) 548 57 65.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Bestemmingsplan • Agenda
Manpadslaangebied
• Bouwplannen
• Kunstwerk raadhuis
• Bestemmingsplan
onthuld
• Agressieve
‘verkopers’ rookmelders actief

• Verwijdering
fietswrakken

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Bestemmingsplan
Manpadslaangebied
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Wat gebeurt waar
in Heemstede?

De belangrijkste ontwikkelingen
De gemeenteraad en het college van B&W willen het Manpadslaangebied groen(er)
inrichten. De huidige bestemming van het Manpadslaangebied is vastgelegd in het
bestemmingsplan ‘Landgoederen en groene gebieden’, maar een apart plan voor dit
terrein is in de maak. Daarbij is het streven het gebied in te richten als natuurgebied met
‘extensief recreatief medegebruik’. Dit betekent dat het gebied toegankelijk wordt voor
bezoekers/recreanten, maar dat vanuit het oogpunt van natuurbeheer beperkte recreatieve voorzieningen opgenomen worden (bijvoorbeeld een beperkt aantal paden).

Wat vooraf ging
In het Manpadslaangebied domineert de tuinbouw. Uit onderzoek blijkt dat de meeste
tuinbouwbedrijven economisch niet goed functioneren. De gemeente besloot te gaan
kijken naar kansen om het gebied duurzaam te verbeteren. Daarbij was de insteek om
de ideeën voor de inrichting te laten komen van de direct betrokkenen bij het gebied.
Daarom is eind 2005 een werkgroep ingesteld van bewoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. De werkgroep leverde onder begeleiding van een
externe, onafhankelijke voorzitter in 2006 een lijst van wensen en randvoorwaarden
voor de herontwikkeling van het gebied. Zoals afgesproken met de commissie Ruimte
zou het college van B&W aan de hand van deze lijst twee inrichtingsvarianten opstellen.
Eén variant zonder nieuwe bebouwing en één variant met enige bebouwing om hiermee de gewenste ‘groene’ ontwikkeling van het gebied financieel mogelijk te maken.
De twee ontwikkelingsvarianten werden echter nog niet opgesteld. Reden hiervoor is
dat mogelijk een andere financieringsbron kan worden gevonden om het Manpadslaangebied groen in te richten, zonder enige bebouwing. Het college acht dit in lijn
met de wens van (de meerderheid van) de werkgroep.

Beleidsvoornemens
Los van het zoeken naar een andere financieringsbron, werkt de gemeente aan een
bestemmingsplan om de groene inrichting formeel te regelen en te voorkomen dat een
andere invulling van het gebied mogelijk wordt gemaakt. In het ontwerpbestemmingsplan, dat naar verwachting in december 2008 in de commissie Ruimte wordt behandeld, wordt voor elk onderdeel van het gebied de bestemming vastgelegd. Hoewel de
details op dit moment nog niet bekend zijn, kunnen we wel de belangrijkste uitgangspunten (beleidsvoornemens) schetsen waarover u uw mening/zienswijze kunt geven:
- Agrarische percelen (onbebouwd en bebouwd met kassen en andere agrarische
bouwwerken) in eigendom van projectontwikkelaars krijgen de bestemming: natuurgebied met extensief recreatief medegebruik. Oftewel: ze worden als groen gebied
ingericht en worden (beperkt) toegankelijk voor bezoekers.
- De percelen Herenweg 29 a-r (bedrijfsverzamelgebouw) en Manpadslaan 4a (handelskwekerij) behouden hun huidige functie van bedrijfs- en agrarische doeleinden.
Maar er wordt een collegebevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen om de
huidige bestemmingen te wijzigen tot natuur met extensief (zeer beperkt) recreatief
medegebruik. Dit betekent dat deze terreinen vooralsnog hun huidige functie behouden,
maar dat het college van B&W bij een verandering in de situatie (bijv. bij vertrek van
de huidige eigenaar) deze percelen een groene bestemming kan geven.
- De volkstuinen (of nutstuinen) behouden hun huidige functie.
- De overige aanwezige (voormalige agrarische) woningen, tuinen en bijbehorende
gronden behouden hun bestemming zoals nu is vastgelegd in het bestemmingsplan
Landgoederen en groene gebieden.

Taxatiegegevens
van uw woning
bekijken?
www.heemstede.nl

Verhuizing
doorgeven?
www.heemstede.nl

Vergaderingen,
bijeenkomsten &
evenementen
Inloopavond beschoeiing Ringvaart
Dr. Schaepmanlaan,
28 augustus 19.30-21.00 uur, raadhuis
Inloopochtend burgemeester,
5 september, 10.00-12.00 uur, raadhuis
Commissie Ruimte,
8 september, 20.00 uur, raadhuis
Commissie Samenleving,
9 september, 20.00 uur, raadhuis
Commissie Middelen,
10 september, 20.00 uur, raadhuis
Gemeenteraad,
25 september, 20.00 uur, raadhuis
Veteranencafé,
dinsdag 2 september 16.00-18.00 uur,
café De eerste aanleg
Jubileumfeest 50 jaar
Volkstuinvereniging Groenendaal,
zaterdag 13 september van 15.00 tot
18.00 uur. Locatie tuincomplex,
Herenweg 35 A
Tentoonstelling ‘Bosranden’,
17 juli tot en met 15 november,
Bezoekerscentrum Groenendaal
Excursies in park bij Huis te Manpad
o.l.v. gids. Van 1 juni-5 oktober:
zaterdag 10.00 uur. Start bij poort,
deelname gratis, aanmelden niet nodig.
Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst of
evenement in deze rubriek laten opnemen?
Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kledinginzamelingsacties
31 augustus t/m 6 september
- KWF Kankerbestrijding
7 t/m 13 september
- Prinses Beatrix Fonds
14 t/m 20 september
- Nierstichting Nederland
21 t/m 27 september
- Fonds verstandelijk gehandicapten
28 september t/m 4 oktober
- Dierenbescherming
september
- kledinginzameling ReShare BV
(Leger des Heils)

Werk aan de weg
Van Merlenlaan: aanleg fietspad. Tot
begin september is het gedeelte tussen
de W.A. de Tellolaan en Herenweg
afgesloten voor autoverkeer.
Herinrichting Zandvoortselaan tussen
de Vondelkade en de Leidsevaart
(hoofdrijbaan inmiddels weer open).
Uitvoering: t/m oktober 2008.
Herinrichting César Francklaan tussen
Schouwbroekerbrug en Händellaan.
Uitvoering van 8 september tot eind 2008.
Herinrichting Glipperweg tussen de
Kemphaanlaan en Bennebroek.
Uitvoering vanaf november 2008.

Grote projecten
Herinrichting Binnenweg & bestemmingsplan Centrum: realisatie 2008-2010.
Bouwplan Watertoren/Privilege
Heemstede: realisatie 215 appartementen in vier fases in de periode 2005-2010.
Omgeving station Heemstede-Aerdenhout:
realisatie woonwijk Vogelpark periode
2007-2009.
Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein:
realisatie 139 woningen in parkachtig
gebied aan het Spaarne in periode
2008-2010.
Park Meermond: realisatie nieuw
natuurgebied op voormalige vuilstort aan
de Cruquiusweg in periode 2005-2009
(recreatiepad Spaarne/Ringvaart gaat
open als Park Meermond gereed is).
Renovatie Provinciënwijk: uitvoering
renovatieplan en andere deelplannen
begin 2008.
Manpadslaangebied: inrichten als
natuurgebied met extensief recreatief
gebruik. Start bestemmingsplanprocedure 4e kwartaal 2008.
Kijk op de gemeentelijke website voor uitgebreide informatie over deze projecten
(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen
en projecten).
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Kunstwerk
raadhuis onthuld
Wethouders Van de Stadt en Struijf onthulden vorige week woensdag samen het
nieuwe kunstwerk voor het raadhuis. Het
kunstwerk is ontworpen door Carel Lanters.
Hij maakte een multifunctioneel kunstwerk,
want het doet tevens dienst als bankje. In
het kunstwerk zijn de griffioenen uit het
wapen van Heemstede verwerkt.

H E E M S T E D E

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 4 september
2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar tegen deelname aan een inburgeringsexamen - niet openbaar 20.30 uur bezwaar tegen een aanvraag om een startkrediet op grond van het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen - niet openbaar 21.00 uur bezwaren tegen de verleende vergunning voor het bouwen van een appartementencomplex met parkeergarage aan de Pelikaanlaan - openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Ontwerpbesluit Monumentenvergunning
2008.220

het terugbrengen van de voorgevel- - Raadhuisstraat 27 A
kozijnen in de oorspronkelijke staat

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt vanaf 28-08-2008
gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente
kenbaar maken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer M. Jansen van de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan
Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.156

plaatsen bouwbord t.b.v. renovatie- - Hoek Provinciënlaan/Overijssellaan
werkzaamheden provinciënwijk

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 28-08-2008 gedurende 6 weken van 08.30 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het
Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere
informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Agressieve ‘verkopers’ rookmelders actief
De gemeente Heemstede waarschuwt voor verkopers die onder de naam van het
bedrijf Signaal Preventie team Amsterdam bij huizen rookmelders verkopen.
De brandweer Heemstede heeft hierover al enkele verontruste telefoontjes van
inwoners binnengekregen.
De verkopers proberen op een agressieve manier producten zoals rookmelders en
blusdekens te verkopen. De gemeente raadt iedereen af om op de verkoopacties in
te gaan. De verkopers gaan als volgt te werk: mensen krijgen eerst een brief in de bus
met een verhaal over brandpreventie en de volgende dag staat er iemand bij hen op
de stoep die producten wil verkopen en mensen daarbij echt overrompelt. Eerder
waren de verkopers al actief in Beverwijk en de Zaanstreek.
In de brief wordt de suggestie gewekt dat er een link is met de gemeente. Wij wijzen u
erop dat de gemeente Heemstede op geen enkele wijze betrokken is bij de activiteiten
van deze verkopers.
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Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams

De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen.
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straatverlichting,
straatmeubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare
groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage
van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan:
Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).

Bouwplannen

Agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften

-

Aanvragen bouwvergunning
2007.351

2008.161
2008.221
2008.222
2008.223
2008.225

het verhogen van de nok van het
woonhuis en plaatsen dakkapel
op het voor- en achterdakvlak
het uitbreiden van de
Haemstede Barger VMBO
het vernieuwen van bergingen
het plaatsen van een dakkapel
op het voor- en zijgeveldakvlak
het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
het plaatsen van een dakkapel
op het voor- en achterdakvlak

- Von Brucken Focklaan 41

- Koediefslaan 73
- Limburglaan 1-1a,
Brabantlaan 2 t/m 16a
- Kraanvogellaan 10
- Linge 46
- Reigerlaan 31

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 21 augustus 2008)
2008.210

het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak

- Burgemeester van Lennepweg 48

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 27 augustus 2008)
2008.177

het uitbreiden van de
Crayenesterschool

- Crayenestersingel 37

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Aanvragen Provinciënwijk aangevuld
Op 16 juli 2008 hebben wij de ontvangst van onderstaande aanvragen bouwvergunning
gepubliceerd:
2008.184
het renoveren van 44 woningen
- Gelderlandlaan 2 t/m 34, 17 t/m 29,
sectie B 9089, B 9087; Brabantlaan 1
t/m 13, 17, sectie B 9091, B 9087;
Utrechtlaan 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 33
sectie B 9089, B 9091; Zeelandlaan 3,
5, 29, 31 sectie B 9091
2008.185
het renoveren van 42 woningen
- Gelderlandlaan 1 t/m 15 sectie B 9087;
Utrechtlaan 7 t/m 29, 8 t/m 28 sectie B
9089, B 9091; Zeelandlaan 7 t/m 27
sectie B 9091, B 9048
2008.186
het vernieuwen van de bergingen - Gelderlandlaan 1 t/m 29, 2 t/m 34
van 86 woningen
sectie B 9089, B 9087; Brabantlaan 1
t/m 13, 17 sectie B 9091, B 9087;
Utrechtlaan 3 t/m 33, 4 t/m 32 sectie
B 9089, B 9091; Zeelandlaan 3 t/m
31 sectie B 9091
Voor genoemde aanvragen zijn veel mensen langsgekomen. De aanvragen waren echter
niet volledig. De aanvrager heeft de aanvragen inmiddels aangevuld met nieuwe tekeningen
voor zowel de bestaande als de nieuwe situatie. De nieuwe tekeningen kunnen worden ingezien.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 augustus 2008 gedurende
6 weken ter inzage in het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit
bezwaar maken.

Informatie over grote projecten?

Op donderdag 28 augustus gaat de gemeente
in samenwerking met de politie fietswrakken
verwijderen die zich in de directe omgeving
van het station Heemstede-Aerdenhout
bevinden. Het is op grond van artikel 5.1.11,
lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening verboden om fietsen of bromfietsen,
die rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en in verwaarloosde toestand
verkeren, op de weg te laten staan.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1.
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

jaar gefokte dieren mogen
zowel de fokkers als het publiek bij de keuring aanwezig
zijn, en natuurlijk vragen stellen aan de deskundige keurmeesters. De jongdierenshow
is de eerste tentoonstelling na
het fokseizoen, waar de fokker kan zien of de door hem of
haar gefokte jonge dieren voldoen aan de raskenmerken.
Voor de fraaiste dieren zijn enkele prijzen beschikbaar gesteld
door Tuincentrum De Oosteinde.

blijven waarna de fokkers de
dieren weer naar huis brengen.
Iedereen is van harte welkom
om de dieren te bekijken en om
wellicht een idee te krijgen van
de vele verschillende rassen en
kleuren alvorens men zelf eventueel tot aanschaf overgaat.
Leden van de drie verenigingen
kunnen informatie geven over
de verschillende dieren en het
houden ervan.
Voor de jeugd is er een knuffelhoek aanwezig, waar jonge konijnen kunnen worden geaaid.

De keuring zal om ongeveer 9.30
uur beginnen, waarna de dieren
tot 16.00 uur tentoongesteld

Tuincentrum De Oosteinde vindt
u aan de Zandlaan 22 te Hillegom.

de kapper, de fysiotherapie en
het winkeltje. Een bezoek aan
de kapel of een warme maaltijd
is ook mogelijk.
Het dagcentrum is open van
maandag tot en met vrijdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Zowel met als zonder CIZ-indicatie
kunt u er terecht.
Wilt u meer weten over het dag-

Verwijderde fietswrakken zullen gedurende
drie maanden worden opgeslagen bij De
Meerlanden aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van de kosten die
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor vragen kan men contact opnemen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer (023) 548 58 68.

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

Dagcentrum met activiteiten in Het Overbos

Heemstede - Het Overbos
heeft voor ouderen die zelfstandig wonen en het belangrijk vinden om onder de mensen te komen en actief te blijven een dagcentrum geopend.
In het dagcentrum kunt u kiezen
uit een aanbod van activiteiten.
Makkelijk is dat u ook gebruik
kunt maken van andere voorzieningen van Het Overbos, zoals
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U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Jongdierenshow bij De Oosteinde
Heemstede - Zaterdag 30
augustus wordt een jongdierenshow gehouden bij Tuincentrum De Oosteinde. Drie
regionale Pluimvee- en Konijnenfokkersverenigingen organiseren deze jaarlijkse jongdierenshow. Het is dit jaar voor
de tiende maal dat dit evenement gehouden. De leden van
de verenigingen uit Heemstede, Noordwijk en Nieuw-Vennep zullen bijna 300 konijnen,
(dwerg)hoenders, sierduiven en
cavia’s inzenden. Deze dieren
zullen vertegenwoordigd zijn
in een groot aantal rassen en
kleuren.
Tijdens de keuring van de dit

A U G U S T U S

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken

gedaan, wordt de vergunning niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist (verzonden
21-8-2008).

www.heemstede.nl
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Verwijdering fietswrakken

Kapvergunning
Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 3 coniferen op de percelen
Korhoenlaan 17-19, kadastraal bekend
gemeente Heemstede, sectie C. nr. 03802.
Aan de vergunning is het volgende bijzondere voorschrift verbonden: de vergunning
is pas van kracht met ingang van de dag
na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn
een verzoek om voorlopige voorziening is

-

centrum? Neemt u dan contact
op met Het Overbos (telefoon
023 892 8900).
U kunt ook via Bureau Zorgbemiddeling van Sint Jacob een afspraak maken met één van de
zorgadviseurs bij u thuis (telefoon: 023 892 2980 of email naar
bureauzorgbemiddeling@sintjacob.nl).

Literaire lezing door
Nelleke Noordervliet
Heemstede - De boeken van schrijver Nelleke Noordervliet zijn
vaak genomineerd voor en bekroond met literaire prijzen. In 1987
debuteerde ze met Tine, een roman over de eerste vrouw van
Multatuli. Op woensdagavond 3 september vertelt ze over haar
twee boeken Snijpunt en Altijd Roomboter. Over sterke mensen,
over religie en humanisme, over levens in de maalstroom der gebeurtenissen. In Snijpunt komen Nora en Guido, ooit verbonden
in een huwelijk, en dochter Franca tot een beslissende confrontatie in Italië. Twee generaties in een veranderende wereld; drie personen op een snijpunt van hun leven. Een portret van Nelleke’s
overgrootmoeder ‘ouwe oma’ Teljeur, die op 97-jarige leeftijd overleed, komt tot leven in een mengeling van memoires, geschiedschrijving, fictie en essay in haar boek Altijd Roomboter. Nelleke
was gastschrijver aan universiteiten van Groningen, Leiden, Delft
en Berlijn en aan de Sorbonne in Parijs. Deze avond is georganiseerd samen met Boekhandel Blokker. Aanvang: 20.00 uur in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, entree: 10,- euro, reserveren
noodzakelijk. Kaartverkoop bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 en
bij boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede.

Cook - meet - eat & greet voor jongeren

Heemstede - Een keer per maand op vrijdagavond met elkaar koken en eten is heel gezellig! Bij Cook – meet - eat & greet kunnen
jongeren van 11 tot 14 jaar lekker koken, samen eten, opruimen en
gratis blijven hangen bij ’t Is weer Vrijdag. De Cook – eat – meet &
greet start op vrijdag 5 september van 18.00 tot 20.00 uur en kost 2
euro per avond. Aansluitend aan de eerste Cook – meet - eat & greet
is er een filmavond in Plexat.

