
Heemstede - Op het landje van 
Bob Dorland verzamelen zich 
de kinderen voor de foto. Mar-
go Pouw van Casca geeft wat 
aanwijzingen en Mik van der 
Bor van de volkstuinvereniging 
Groenendaal maant de kinderen 
toch voorzichtig te zijn met de 
aanplant. Sinds april verbouwen 

dertig kinderen op een stukje 
grond aan de Leidsevaart vlak 
bij de Amstelbrug allerlei groen-
ten. Ter lering ende vermaak! 
Iedereen in Heemstede met 
groene vingers kent Mik van 
der Bor. Zij kreeg de laatste 
jaren vragen  om wat met kin-
deren te doen, maar via scholen 

lukte het niet. In Haarlem had 
Mik al wat ervaring opgedaan 
met schooltuinen. In Heemste-
de kwam Casca haar te hulp en 
begin april werden de eer-
ste stukjes van 6,5 bij 1 meter 
door de kinderen omgeploegd 
en ingezaaid met eigen zaad-
jes, plantjes van thuis en onbe-
kende groenten die al lang niet 
meer in de supermarkt verkocht 
worden. Ze kregen een teelt-
plan en vanuit dit plan werken 
ze. Kleine planten voor en de 
hogere wat naar achteren. Lek-
ker met de grond bezig zijn, 
vuile handen maken en de 
groenten horen groeien. Van 
april tot eind september. Soms 
helpen ouders inde avonduren 
een uurtje mee. De opkomst 
van de kinderen en hun ouders 
is heel goed, er zijn enthousias-
telingen die eerder van vakan-
tie teruggekomen zijn. Daarmee 
is het eerste jaar al een succes.  
Er zijn acht vrijwilligers die de 
kinderen begeleiden en daar is 
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Kinderen als groenteboeren bij Casca

Wedstrijd met één week verlengd

Mooiste tuin oase van rust

Heemstede – De mooiste tuin 
van deze week is van de familie 
Sijsenaar. Zij wonen op de Kees 
van Lentsingel 6 in Heemstede. 
“De tuin is onze hobby waar wij 
elke dag van genieten. Er zijn 5 
vijvers en 5 terrasjes. Een oase 
van rust, waar je de natuur el-
ke morgen ziet ontwaken”, aldus 

het mailtje bij de foto. De fami-
lie geniet met volle teugen van 
bloemen en planten maar ook 
van de libellen, kikkers, sala-
manders en vissen. De tuin heeft 
een apart gedeelte met druiven, 
frambozen, moerbei en kruiden 
en de hazelnoot. Het is dan wel 
de laatste week van augustus, 

‘de Heemsteder’ en Tuincentrum 
De Oosteinde plakken nog één 
week vast aan de tuinenwed-
strijd! U heeft dus nog een week 
extra de tijd om in te sturen: re-
dactie@heemsteder.nl of per 
post: Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Vergeet niet uw con-
tactgegevens te vermelden.

Casca blij mee. Voorlopig den-
ken ze niet aan uitbreiden, liever 
kwaliteit met dertig kinderen die 
nu leuk oogsten. Eind september 
gaat iedereen met de eigen ge-
kweekte herfstboerenkool, snij-
bieten en de specialiteit van Mik 
van der Bor, de Nieuw-Zeelandse 
spinazie als de vergeten groente, 
naar huis. Voor informatie kunt u 
terecht bij Margo Pouw van Cas-
ca aan de Herenweg.
Ton van den Brink

89 Km op Francklaan
Heemstede – Tijdens een con-
trole op de Cesar Francklaan 
signaleerde de politie een be-
stuurder die 89 km per uur reed, 
in de plaats van de toegestane 
50. Maandagmiddag 24 augus-
tus vond er een controle plaats 
op de genoemde laan.
In totaal passeerden tussen 
13.40 en 16.10 uur 1177 voertui-
gen de radar. 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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-mail-
adres. 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Afscheid Kapel
Heemstede - Al meer dan 
tachtig jaar is de Kapel Nieuw 
Vredenhof een centrum voor 
veel kerkgangers uit Heemste-
de en Haarlem-Zuid. Dit mar-
kante kerkgebouw van architect 
Korringa ligt aan de Van Olden-
barneveldtlaan in Haarlem te-
genover de sportvelden aan het 
eind van de randweg.
Velen van binnen en buiten 
de kerk hebben hier hoogte- 

en dieptepunten in hun leven 
gevierd en vormgegeven. Zon-
dag 30 augustus om 10.00 uur 
leidt Arie Molendijk de laatste 
dienst in deze Kapel. Daarmee 
komt een einde aan een lange 
geschiedenis, want vanaf dit na-
jaar komt de Protestantse Kerk 
in Heemstede bijeen in de Oude 
Kerk en Pinksterkerk in het cen-
trum van het dorp.
Iedereen, die herinneringen aan 
de Kapel wil delen is zondag van 
uitgenodigd.

Kapel 1917: foto kort na de bouw.

Gezond bewegen 
in De Pauwehof

Kunst langs het water
Regio - Op 2 september 2009 
tussen 16.00 tot 18.00 uur ex-
poseert de uit Zuid-Afrika af-
komstige Glynn Jones zijn bij-

zondere hedendaagse hou-
ten beelden en meubels. 
De expositie wordt gehouden 

in de inspirerende omgeving 
van restaurant Vork en Mes aan 
de Paviljoenlaan 1 te Hoofddorp. 
Glynn gebruikt hout dat verza-

meld is op verschillende 
prachtige duinen langs 
de Zuid-Afrikaanse kust. 
Hij wordt geïnspireerd 
door elk stuk hout en de 
puurheid van het land. 
Door dit proces wordt elk 
beeld uniek.

Sommige beelden zijn 
abstract, andere hebben 
elementen van fantasie 
en anderen zijn vogels. Er 
zijn beelden die aan het 
plafon hangen, beelden 
op doek en vrijstaande 
beelden. Benieuwd naar 
zijn bijzondere kunst?

Dan bent u van harte welkom. 
Zie ook: www.glynnjones.info

Heemstede - Wie fit wil blij-
ven kan het beste zo veel mo-
gelijk bewegen. Iedereen die re-
gel-matig beweegt, voelt zich 
niet alleen vitaler maar houdt de 
conditie op peil of verbetert die 
ook. Spieren en botten worden 
sterker en gewrichten blijven 
soepeler. Op een speelse manier 
wordt niet alleen het reactie- 
vermogen getraind, maar ook  
het gevoel voor evenwicht, het 
geheugen, de coördinatie en 
nog veel meer.
Bewegen is vaak het 
beste en goedkoopste medi-
cijn tegen lichamelijke klach-
ten! In het kader van Meer Be-
wegen voor Ouderen (MBvO) 
is er nog plaats bij de volgende 
activiteiten:
Gymnastiek 
Er worden geen topprestaties 
verwacht.  Allerlei oefeningen 
worden gedaan, meestal op mu-
ziek, staand of zittend op een 
stoel, waarbij alle spieren aan 
bod komen. Kom gerust vrijblij-
vend een keertje meedoen en 
neem uw vriend(in) of buur-
vrouw/man mee. Start vrijdag 4 
september van 09.30 – 10.15  of 
11.30 – 12.15 uur.

Jazzdansen 
Er wordt gedanst op heden-
daagse muziek. Ervaring is 

niet noodzakelijk. Dansplezier 
staat voorop. Door middel van 
(grond)oefeningen en dans-
combinaties wordt o.a. gewerkt 
aan houding, kracht, souplesse 
en coördinatievermogen. Proef-
les: maandag 21 september 
van 14.45 – 15.45 uur. Het zijn 
activiteiten in groepsverband, 
waarbij naast het bewegen ook 
het plezier en het contact met 
andere mensen een belangrijke 
rol speelt.

Na afloop wordt er 
gezellig met elkaar koffie/thee 
gedronken. MBvO in De Pauwe-
hof is een gezond, noodzakelijk 
maar vooral leuk onderhouds-
beurtje onder begeleiding van 
deskundige docenten.

Open Huis 9 september
De Pauwehof houdt Open Huis 
op woensdag 9 september van 
10.00 – 13.00 uur met o.a. ex-
posities van werk van cursisten, 
demonstratie Jazzdansen (11.15 
uur) en meezingen met het koor 
Sing-In (12.15 uur). Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
De Pauwehof is gelegen aan de 
Achterweg 19, te Heemstede 
(naast de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein). Informatie: 
tel.: 023 5286022, e-mail: pau-
wehof@wanadoo.nl

Democratie
democratie als ideaal
ieder zijn eigen taal

ieder zijn eigen wensen

Dichtstorten is een open podi-
um voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publice-
ren, dan kunt u dit e-mailen 
naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden ge-
plaatst.

Dichtstorten
leven als vrije mensen
ieder zijn eigen zegje

lopen over je eigen wegje
na verloop van tijd

overheerst steeds meer de nijd
macht en geld krijgen de

overhand
bepalen steeds meer rang en 

stand
saamhorigheid begint te tanen

anarchie steekt de kop op
veelvuldiger vloeien tranen

dan dooft het vuur en
is democratie verworden

tot dictatuur

Henk Schrijvers
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Heemstede – Een feest bij HBC 
lijkt een echt dorpsfeest als de 
jeugd uitloopt om de opening 
van het nieuwe kunstgrasveld 
mee te maken. Een lekker ijsje 
eten op het grasveld waar het 
verboden is voor de bijna alle 
grote mensen en meedoen met 
de ballonnenwedstrijd. Mini`s en 
junioren hadden wel vijfhonderd 
ballonnen met ‘rugnummers” 
mee, elk nummer was gekop-
peld aan het jeugdlid. Schoot 
nou de wethouder Sjaak Struijf 
uit zijn slof, was keeper Maar-
ten Paulus even afgeleid door 
al die kleurige ballen vlak voor 
zijn doel? De Wethouder mocht 
er best vier of vijf keer over doen 
om de penalty erin te schieten, 
maar met een flinke aanloop, 
een kleine schijnbeweging, ge-

lijk de eerste keer raak. Elke 
mislukte poging zou een bier-
tje opleveren voor de bestuurs-
leden! Het kunstgrasveld van 
HBC waar ze ruim twee jaar 
op gewacht hadden,was ge-
opend. In zijn toespraak had de 
wethouder nog gezegd dat het 
eigenlijk jammer was van het 
oude veld, waar je in november 
zo lekker vies, zwart en modde-
rig vandaan kon komen, hij had 
zo zijn herinneringen uit zijn 
eigen voetbalcarrière bij Meer-
vogels en in Rotterdam.

Maar het nieuwe kunstgras-
veld heeft een grote meerwaar-
de voor HBC. Altijd een bespeel-
baar veld, meer mogelijkheden 
voor de jeugd en volgens Kees 
Pijpers, de man die jaren de 

velden van RCH beheerde en 
nu “terug” is bij HBC, een kwa-
liteitsveld waar de nieuwste ont-
wikkelingen inzitten.  Assen-
delft van de Sportraad van HBC 
bedankte wethouder Struijf 
hartelijk voor zijn inzet om dit 
kunstveld te realiseren. De bal-
lonnen op weg naar hun ver-
re bestemmingen, we horen wel 
wie het verst gekomen is, nu 
eerst een ijsje en patat voor de 
jeugd,  spare ribs van sponsor 
Bob Divendal van Restaurant 
Cozy en alle dank voor sponsor 
Sport 2000 van Marco Voorham 
aan de Binnenweg.
Een dorpsfeest met veel ont-
moetingen met leden, oud le-
den, sponsors en vrienden van 
HBC. In het dorp Heemstede!
Ton van den Brink

Dorpsfeest bij opening 
kunstgasveld HBC

Open dag Haprotech Opleidingen
Regio - Op de open dag van 
Haprotech Opleidingen kun-
nen belangstellenden en even-
tueel gegadigden voor een las-
opleiding uitgebreid een kijk-
je komen nemen.  Deze dag zal 
plaatsvinden op zaterdag 5 sep-
tember van 11.00 tot 16.00 uur. 
Bezoekers kunnen een rondlei-
ding krijgen, een proefles vol-
gen en docenten staan klaar om 
vragen te beantwoorden. Het is 
mogelijk om met de nieuwste 
lashelm op in de lasboog mee te 
kijken, een gratis proefles mate-
riaalkunde of inleiding lastech-
niek te volgen. Bij Haprotech is 

het mogelijk om te kiezen uit di-
verse opleidingen, processen 
en niveaus. Alles is op de prak-
tijk gericht, de leerlingen gaan 
na het volgen van de opleiding 
als professional de arbeidsmarkt 
op met een erkend diploma. Aan 
het einde van de dag zal de be-
zoeker een goede indruk heb-
ben van de lasopleidingen, de 
docenten en de locatie. Ieder-
een is welkom en van harte uit-
genodigd. Haprotech Opleidin-
gen is te vinden aan de Roos-
wijkweg 191 en telefonisch be-
reikbaar via 0251 262900.
Zie ook: www.hetlashuis.nl

Oproepje Fotovak Engel
Heemstede - Een klant van fotovak Engel op de Binnenweg 151 
te Heemstede heeft abusievelijk 2 fotowerkzakjes van de toon-
bank meegenomen. Dat gebeurde afgelopen dinsdag 18 augus-
tus. Deze klant heeft zich helaas nog niet gemeld.
Het betreft:  Opdrachtzakje 611315; een schoolfoto uit 1935, 
zwart/wit 9x13 cm. Van de 2de groep v/d Maria Kleuterschool, 
toentertijd gelegen aan de Molenwerfslaan.
Klassezuster was de Eerwaarde Zuster Martenna.
Opdrachtzakje 611316; bevat 2 foto’s in kleur, 13x18 cm. Met 
Mickey Mouse te Disneyland. Op 1 foto 4 kinderen met Mickey 
en op de andere foto de ouders en 4 kinderen met Mickey.
Informatie: D.K. van der Graft (filiaalhouder), tel 023-5282862.

Weekplanner voor je huiswerk
Heemstede - Op woensdag 2 september start de woensdag-
middagclub weer.  Ook het nieuwe schooljaar is weer begonnen! 
Misschien heb je al huiswerk of ga je weer sporten? Dan is de 
weekplanner die we vandaag zelf gaan maken heel handig! 
De kinderen gaan een weekplanner maken met verwisselbare 
plaatjes. Zo is in één oogopslag te zien wat er elke dag op de 
planning staat. Kinderen die niet zo van knutselen houden kun-
nen meedoen met een bord- of kringspel of  – als het weer het 
toelaat – lekker buiten spelen. De woensdagmiddagclub is el-
ke woensdag van 13.30-15.15 uur bij Casca in het Honk, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. De woensdagmiddagclub kost per 
keer: 3,50 euro, een kaart voor 10x kost 30,00 euro. Graag de 
kinderen van tevoren aanmelden. Dit kan telefonisch: 023-548 
38 28 – 1. 

Ja lekker, Mexicaans!
Heemstede - In de jongerenruimte Plexat bij Casca is er 1x per 
maand de Cook – eat – meet & greet. Op vrijdag 4 september 
start de Cook – eat – meet & greet weer met een mexicaanse 
maaltijd. Lekker om nog een beetje in vakantiestemming te blij-
ven. Het is vet gezellig om op deze vrijdagavond met elkaar te 
koken en te eten! De Cook - eat - meet & greet is er voor tieners 
van 11 tot 14 jaar. Ze gaan lekker koken, samen eten, opruimen 
en mogen gratis blijven hangen bij ’t Is weer Vrijdag. Kosten 5,- 
euro. Geef je snel op: (023) 548 38 28, plexat@casca.nl. 
De Cook - eat - meet & greet  is bij Casca van 18.00 tot 20.00 uur 
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Seizoensopening ‘t Is weer Vrijdag 
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: dé vrijdagavond voor tieners bij 
Casca! Op vrijdag 4 september is de seizoensopening van ’t Is 
weer Vrijdag. Elke week is er op vrijdagavond een programma 
voor tieners, zoals: game-avonden, een bos- of ander spannend 
spel, karaoke, girls-night, voetballen, basketballen, air-hockey-
en, kletsen, poolen, een DVD kijken, dansen, gewoon een beet-
je chillen of waar je maar zin in hebt! 
‘t Is weer Vrijdag is in de jongerenruimte Plexat in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, van 20.00 tot 22.00 uur. De entree is he-
lemaal gratis! Kom je ook met je vrienden en vriendinnen voor 
heel veel avonden lol? Je kunt gewoon binnen komen lopen 
en hoeft je niet van tevoren aan te melden. De deur gaat open 
om 19.30 uur.Kijk ook eens op de speciale plexat hyves: plexat-
heemstede.hyves.nl. Daar vindt je wat er in Plexat te doen is en 
er staan ook filmpjes op die bij Plexat gemaakt zijn. Op www.
casca.nl zie je wat er elke week op het programma staat.

Jeugdnieuws Casca

Heemstede - Onder de titel 
‘In de voetsporen van Jona’ 
wordt op 30 augustus in de 
Doopsgezinde kerk aan de Post-
laan het verleden in het heden 
gebracht.
Deze dienst begint om 10.30 
uur. Voor deze gelegenheid is 
de kerkzaal getransformeerd in 

een hippe horecagelegenheid, 
gerund door een echtpaar dat u 
met een kopje koffie ontvangt. 
In een vorige bijeenkomst was 
het de herberg waar de profeet 
Jona de waard een achterstalli-
ge rekening betaalde. De laatste 
is naderhand in de voetsporen 
van Jona getreden.

Dienst Doopsgezinde kerk
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In een prettige sfeer 
‘Bewegen op muziek’

Heemstede - ‘Bewegen op muziek’ start weer de eerste 
week van september op maandag- en dinsdagavond in de 
gymzaal van de Haemsteder Barger  VMBO-T. De lessen 
zijn op aerobics gebaseerd, maar zonder ingewikkelde pas-
jes, wel intensief  en op gevarieerde popmuziek. Vandaar 
de naam ‘Bewegen op muziek’. In een prettige sfeer wordt 
verantwoord aan de conditie gewerkt, waarbij de docentes 
gebruik maken van hun fysiotherapeutische  achtergrond. 
De docentes werken samen zodat cursisten een gemiste 
les kunnen inhalen.
Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met: 
I. Krijgsman (maandag), Tel.: 06-46159242 of  S. Veen- 
hoven (dinsdag), Tel.: 5472460. 

Spoorwegkwartier veegt vloer aan 
met voorgenomen bouwplannen
Heemstede - Nagenoeg alle bewoners van het Spoorweg-
kwartier in Heemstede verzetten zich hevig tegen de voor-
genomen bouwplannen op de plek waar nu  het ‘Touchdown 
Center’ is gevestigd, op de hoek van de Westelijke Rand-
weg en de Leidsevaart. “Wethouder Nieuwenburg (gemeen-
te Haarlem) heeft de omwonenden genegeerd en de raads-
commissie omzeild.” Aldus Frank Berkelmans, voorzitter van 
de bewonersvereniging Spoorwegkwartier. 

Ruim 90% van de bewoners van het Spoorwegkwartier heeft be-
zwaar gemaakt tegen de bouwplannen die ter visie lagen. Veel 
te grootschalig, zo oordelen zij.  De bouwplannen leiden tot een 
onacceptabele groei van het aantal bewoners van de wijk met ern-
stige gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Op 30 
punten wordt wezenlijke kritiek geleverd: “Natuurlijk wegen voor 
ons de inhoudelijke bezwaren het zwaarst, maar procedureel gaat 
er zoveel fout dat je kunt spreken van onbehoorlijk bestuur” zegt 
Berkelmans.

Zo heeft de Haarlemse wethouder Nieuwenburg verzuimd de 
gemeenteraad te informeren over de plannen die betrekking heb-
ben op de structuurvisie 2020 en de plannen niet voorgelegd aan 
de Commissie Ontwikkeling. Ook de handmatige antidatering van 
de bouwaanvraag van ontwikkelaar Huib Bakker Bouw is dubi-
eus. Hierdoor valt de aanvraag plotseling onder het oude, soepeler 
regime en wordt de procedure van de nieuwe Wet Ruimtelijke 
Ordening ontlopen.

De bouwplannen worden ondersteund met verkeerskundig onder-
zoek, waaruit zou moeten blijken dat de bewoners rustig kunnen 
slapen. Er zal geen sprake zijn van verkeerstoename van betekenis, 
aldus de rapportage. Niets is echter minder waar. In de rapportage 
worden zulke aantoonbaar grove fouten gemaakt, dat een simpele 
berekening leert dat het verschil in verkeersproductie niet de offici-
eel berekende 8% zal zijn maar meer dan een verdubbeling: 120%! 
Ook het aantal parkeerplekken blijkt ruim onvoldoende te zijn. De 
gemeente Haarlem lijkt de conclusies van het rapport klakkeloos te 
hebben geaccepteerd wat vraagtekens oproept over de kritische 
blik van de gemeente. “Het feit dat HBB al veel heeft gebouwd 
in Haarlem en daar de komende jaren nog eens bijna 700 wonin-
gen aan wil toevoegen betekent natuurlijk niet dat alles wat zij aan-
bieden zomaar kan worden doorgevoerd” zegt Berkelmans. “Deze 
samenwerking verloopt wel heel soepel”.   

Ook de gemeente Heemstede laat het er niet bij zitten en heeft 
bezwaar aangetekend tegen de voorliggende bouwplannen. Dat 
geldt ook voor aanpalende bewonersverenigingen en het Coornhert 
Lyceum.

Ander punt van kritiek is de te hoge bouw. Met ruim 25 meter 
zal het grootschalige woonblok ruim uittorenen boven de andere 
bebouwing in de buurt. De omwonenden hebben de wethouder 
verzocht om de plannen alsnog te bespreken in de gemeenteraad.

Bewonersvereniging Spoorwegkwartier
Sander Bouten
Spoorzichtlaan 6, 2106 AV Heemstede

INGEZONDEN

Heemstede - Deze zomer 
wordt in de Jan van Goyenstraat 
voor de derde keer de Antiek 
Brocante markt georganiseerd. 
Aanstaande zaterdag 29 augus-
tus staat de straat weer in het 
teken van brocante en antiek. 
U kunt de markt bezoeken van 
10.00 tot 17.00 uur.

Door de grote verscheidenheid 
aan kramen met glaswerk, kris-
tal, houtbeslagen doosjes, mooi 
linnengoed, oud zilver, maar 
ook kleine meubels, gestoffeer-
de stoelen,  kasten, tuin decora-
ties en haard attributen, is deze 
markt al een begrip in Heemste-
de geworden.
De live muziek en Franse chan-
sons, die er de hele dag ten ge-
hore gebracht zullen worden, 
dragen zeker bij aan de goede 
sfeer. Kortom, een dag, die je 
absoluut niet wilt missen! 
Door het grote succes van de 
voorafgaande jaren is het aantal 
kramen gegroeid tot 45 kramen.
De markt gaat door naar de Wil-
lem van der Veldekade. Deze 
straat is die dag voor het ver-
keer gesloten.
De kramen die in de Jan van 
Goyenstraat staan, worden op 
de stoepen geplaatst, dus de 
straat zal voor het verkeer ge-
woon open zijn. De Jan van 
Goyenstraat is een gezellige 
winkelstraat, die zich voor dit 
soort evenementen altijd uitste-
kend leent. Kijk ook op: www.
janvangoyenstraat.nl

Zaterdag 29 augustus:

Antiek Brocante markt 
Jan van Goyenstraat

Cursussen Inzicht en Bewustwording
Heemstede - Iedereen die 
nieuwsgierig is of een nieuwe 
uitdaging zoekt of zich (meer) 
wil verdiepen in zichzelf en/of 
anderen zal zeker iets vinden in 
één van de cursussen Inzicht en 
Bewustwording, die starten van-
af 2 september bij Casca. 
Nieuw zijn bijvoorbeeld Je leven 
schrijven, voor iedereen – mét en 
zonder schrijfervaring -  die van 
schrijven houdt met het eigen 
leven als inspiratie. In de Spiri-
tuele Gespreksgroep, wordt in 
een ontspannen sfeer ingegaan 
op de vraag: Wie ben ik?  Kiezen 
voor nieuwe Energie geeft sleu-
tels en inzichten om de Nieu-
we Energie steeds meer in uw 
eigen leven te integreren en in 
de Kracht van het Nu leert u hoe 
u met hernieuwd, anders den-
ken uw leven positief kunt beïn-
vloeden, gebaseerd op het boek 
van Eckart Tolle. 
Bij Gedachtenstromen en Re-
actiepatronen leert u bewuster 

omgaan met uw gedachten om 
een positieve stroom in gang te 
zetten. 
Mediteren kan bij Mindfullness-
meditatie of het Zingen van 
Mantra’s. Zoeken naar je eigen 
ik bij de Spirituele Gespreks-
groep of de cursus Persoonlij-
ke Ontwikkeling. Leren om an-
ders met eten, emoties en uitda-
gingen om te gaan bij de Trai-
ning ‘Je eetbuien de Baas’. Ook 
het stellen van levensvragen aan 
de hand van Tarot kaarten kan in 
verschillende cursussen Tarot.
De meest bekende manier van 
werken met energie en het over-
brengen ervan via de handen 
leert u bij Energiewerk en mag-
netiseren. 
Creatief bezig zijn kan ook hel-
pen inzicht te geven in uw leven: 
uw gevoelens in kleur en vorm 
op papier overbrengen kan bij 
Meditatief Tekenen en Schilde-
ren. 
Al deze cursussen zijn gericht op 

persoonlijke ontwikkeling, duur-
zaam omgaan met uw energie, 
met veel minder moeite veel 
meer kunnen doen, u bent nooit 
te oud om het te leren!

Alle cursussen over Inzicht en 
Bewustwording staan uitgebreid 
beschreven in de jaarbrochure 
van Casca die in juni huis-aan-
huis verspreid is. Mocht u de-
ze niet hebben ontvangen, dan 
kunt u de brochure altijd even 
ophalen bij één van de Casca 
locaties: de Luifel, Herenweg 96, 
het Honk, Molenwerfslaan 11, 
de Princehof, Glipperweg 57, of 
de bibliotheek of het Raadhuis. 
Ook op de website kunt u alle 
informatie vinden of aanmelden: 
www.casca.nl.

Bel voor meer informatie of voor 
aanmelden naar Casca. Dat kan 
van maandag t/m vrijdag van  
9.00-12.00 uur: telefoon 023 - 
548 38 28 -1. 
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Ze doen het in Central Park 
en nu ook in De Hout

In New York volgde Esther van 
Diepen  een opleiding Life-coa-
ching aan de New York Univer-
sity. Tijdens haar dagelijkse trai-
ningsrondje in Central Park viel 
het muntje. Esther: “Je ziet er 
werkelijk iedereen lopen. Ook 
zwangeren rennen met hun bol-
le buiken over het joggingpar-
cours. Het sprak me gezien mijn 
sportieve achtergrond enorm 
aan. Aan de universiteit leerde ik 
om mensen te coachen, vooral 
op het sociaal-emotionele vlak. 
Dat houdt in: veel praten. Maar 
het lichamelijke aspect is net zo 
belangrijk. 
Daar, op dat moment ontstond 
het idee om beiden te combine-
ren. Je gaat tenslotte veel ge-
makkelijker met de dagelijkse 
uitdagingen om als je lekker in 
je vel zit.”
Van Diepen ontdekte dat Ame-
rikanen vaker bezig zijn met het 
behoud van een gezond lijf tij-
dens de zwangerschap dan in 
Nederland. Speciale maandbla-
den voor de zwangere vrouw 

wijzen op het voordeel van goe-
de voeding en van vormbehoud. 
Omdat vrouwen tijdens hun 
zwangerschap gewoon door-
werken is er ook een econo-
misch belang. 
 “Heel veel theoretische ken-
nis, maar een georganiseerde 
work-out voor aanstaande moe-
ders was er nog niet. Daar lag 
mijn kans. Ik had snel een groep 
vrouwen mee in Central Park. 
Want dat het de buitenlucht ging 
worden stond voor mij vast.”

Sporten tot de bevalling 
Bij terugkeer in Nederland – 
Esther was inmiddels zwanger 
van haar derde – pikte ze de 
draad direct op. Op aanraden 
van vriendinnen startte ze met 
een groepje vrouwen in het Am-
sterdamse bos en in het Vondel-
park.
Sinds de ondernemende coach 
in Heemstede woont heeft zij 
haar werkgebied uitgebreid met 
de Haarlemse Hout. Inmiddels 
heeft ze vier trainers in dienst en 

Heemstede – Esther van Diepen woonde enkele jaren gele-
den in New York. Zwanger van haar tweede kind vroeg zij zich 
af waarom er zo weinig te vinden was voor aanstaande moe-
ders op het gebied van fitness. Ja, een beetje puffen in duffe 
gymzalen, wat je zogenaamd moet voorbereiden op de beval-
ling. Niet bepaald  ‘the thing’ voor Esther die gewend was om 
te sporten in de buitenlucht: wielrennen, schaatsen en hard-
lopen. Van Diepen (31) ging er serieus werk van maken. Met 
als resultaat dat de Heemsteedse met aanstaande moeders 
tegenwoordig te vinden is in het Amsterdamse Bos, het Von-
delpark en de Haarlemse Hout. Maar daar zal het niet bij blij-
ven; de ambitieuze eigenares van ‘Mom in Balance’ heeft sno-
de plannen om haar succesformule landelijk uit te breiden. 
Daarnaast adviseert ze bedrijven hoe ze zwangere werkne-
mers kunnen begeleiden. Zowel voor, tijdens en na het zwan-
gerschapsverlof. En haar boek ligt al bij de uitgever.

is ‘Mom in Balance’ ook in Den 
Haag actief. Een work-out houdt 
in: wandelen,lichte cardio-oefe-
ningen, stretchen, spierverster-
kende oefeningen en interval-
training. 
Van Diepen: “De wetenschap dat 
je ver in de zwangerschap kunt 
blijven sporten, soms tot vlak 
voor de bevalling,  is voor veel 
vrouwen een verademing. Zo-
lang het goed voelt, is er geen 
bezwaar. In de Verenigde Staten 
is veel medisch onderzoek ge-
daan op dat gebied.” 
Momenteel werkt van Diepen 
aan een praktisch handboek 
over sporten tijdens de zwanger-

Heemstede - Steeds meer dieren vinden de weg naar mijn 
nieuwe vijver. Deze libelles zie ik heel veel en zijn altijd op 
zoek naar planten om hun eitjes op af te zetten. Hier rus-
ten ze op het kastje dat ik aan het timmeren was voor de 
tijdschakelaar van het waterornament. Maar er zijn meer 
libelle soorten langs geweest en ik hoop dat de larves 
straks genoeg te eten hebben: die zijn namelijk erg vraat-
zuchtig. Als ze wat groter zijn beginnen ze aan kikkervis-
jes...”, schrijft Jet van Vrede. Ook een mooie inzending voor 
deze fotorubriek? Mail: redactie@heemsteder.nl

Libelles

Waarachtig prachtig!

schap. Daarin behandelt ze ieder 
trimester en de oefeningen die 
daarbij horen. In het boek geven 
een diëtiste en een gynaecoloog 
bruikbaar advies ten aanzien van 
de zwangerschap. 
“Volgens de gynaecoloog wordt 
er in de praktijk niet meer gecon-
troleerd op het gewicht van de 
zwangere vrouw. Omdat dit een 
te grote belasting zou zijn, la-
ten ze dat maar achterwege. Dat 
vind ik zo jammer. Ik heb vrien-
dinnen die 30 kilo aankwamen. 
Zie dat er maar weer eens af te 
krijgen na de bevalling. Tel daar-
bij op dat de gemiddelde leeftijd 
tijdens de eerste zwangerschap 
in deze regio al 34 jaar is. Dan 
is een zwangerschap lichamelijk 
een stuk zwaarder.”

Bevallen en doorgaan
Rest de vraag hoe al deze fitte 
jonge moeders na de bevalling 

hun conditie op peil houden. Es-
ther: “Veel vrouwen willen door-
gaan, dus voor hen zijn specia-
le groepen gevormd. Veel te leuk 
om lekker door te sporten. Bo-
vendien zijn er hechte vriend-
schappen ontstaan en is het uit-
wisselen van ervaringen tussen 
de nieuwe mama’s heel waar-
devol.”
Hoewel ze nu zelf drie maanden 
in verwachting is van haar vier-
de kind, piekert Esther er niet 
over op de bank te gaan hangen. 
“Sporten is voor mij echt een uit-
laadklep. Het geeft me energie 
en ik heb gemerkt veel andere 
mensen ook. Ik heb  het gewoon 
nodig om dit drukke leven vol te 
houden.”

Voor informatie: www.momin-
balance.nl of telefonisch: 06-
45773009
Mirjam Goossens

Nieuw in (de omgeving van) Haarlem: 
cursus dansmeditatie
Regio - Door te bewegen in een 
gelukzalig ontspannen toestand 
komen; dat is wat je doet als je 
deelneemt aan de cursus dans-
meditatie. Diverse vormen van 
actieve meditatie komen tijdens 
de 14 weken tot aan de kerst-
vakantie aan bod. Om kennis 
te maken kun je met de gratis 
proefles op maandag 7 septem-
ber meedoen. 
Waarom dansmeditatie? Docen-
te Jorien Lamers: “Er is in onze 
gehaaste maatschappij behoefte 
aan meditatie. Toch vinden veel 
mensen zitmeditatie erg moei-
lijk. We zijn in het gestreste wes-
ten gewend voortdurend bezig 
te zijn. Er zijn zoveel dingen die 
we moeten doen. Zittend medi-
teren kan dan een grote opga-
ve zijn. Het klinkt misschien te-
genstrijdig maar er zijn juist ac-
tiviteiten waardoor je gemakke-
lijker in die gewenste meditatie-
ve toestand kunt komen. Denk 
bijvoorbeeld aan hoe verslavend 

hardlopen voor sommige men-
sen is. 

Al in de oudheid en in iedere 
cultuur is dansen - bewegen op 
muziek - een manier om te ont-
spannen en je te verbinden. Ie-
dereen kan dansen, het is uni-
verseel en het zit in de mens. 
Door te dansen en onszelf mid-
dels beweging te uiten, komen 
we tot de stilte en het geluks-
gevoel waar zo’n behoefte aan 
is. Hoe het werkt? Tijdens de 
cursus worden stencils uitge-
deeld over de diverse onderwer-
pen zodat je begrijpt waar de les 
over gaat. Maar het belangrijk-
ste is dat je de vreugde en de 
vrijheid zelf zult ervaren door de 
dynamische meditatiemethoden 
te doen.” Je kunt je vrijblijvend 
opgeven voor de gratis proefles 
door een bericht te sturen naar 
jorien@clooster.nl 
Zie ook: www.yogaadviesop-
maat.nl  

Straatfeest Toussaintlaan
Heemstede - Op zaterdag 29 
augustus is er voor het eerst 
sinds vele jaren weer een straat-
feest in de Bosboom Toussaint-
laan.

Rondom de Muziekschool aan 
de Bosboom Toussaintlaan zul-
len veel buurtbewoners uit de 
Nic. Beetslaan en de Bosb. Tous-
saintlaan gaan genieten van een 

bbq, lekkere drankjes, spelletjes 
en natuurlijk het contact met el-
kaar.
Rond 18.30 uur is er een bijzon-
der optreden van Living Histo-
ry, de historische toneelgroep 
die zal ingaan op de geschiede-
nis van befaamde buurtgenoten. 
Natuurlijk komen Adriaan Pauw 
en Nicolaas Beets langs in hun 
optreden.

Kunst in Het Overbos
Heemstede - Miriam van der Valk exposeert in Het Over-
bos een aantal van haar aquarellen, etsen, acryl- en olieverf-
schilderijen. De schilderijen zijn tot 9 oktober te bezichtigen. 
U bent dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur van harte welkom. 
Het Overbos is te vinden aan de Burg. Van Lennepweg 35, 
Heemstede. 
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RCH Pinguins verstoort 
kampioensdroom OG 2

RCH/P trok direct fel van leer. 
Sandra Assendelft opende met 
een honkslag, kwam op groun-
ders van Nina Dijkstra en Kim 
Westerveld op het 3e honk en 
thuis door een honkslag van An-
nemarie van ’t Klooster.
Ook de 2e run, in de 3e inning, 
kwam op naam van Sandra, na 4 
wijd, een doorgeschoten bal, een 
grounder van Nina en een honk-
slag van Kim. En toen in de 4e 
inning Eva Verduijn en Anneloes 
de Wit de stand op 4-0 brachten, 
waarbij ook nog eens Marieke 
Wijfjes en Marit Hartog op het 3e 
honk sneuvelden en 2 loopsters 
op de honken achterbleven, leek 
niets de 4e competitiezege op rij 
in de weg te staan. 
Maar dat liep anders. Starting 
pitcher Sandra Assendelft, die 
ondanks een blessure in de 1e 3 
innings slechts 12 slagvrouwen 
in de ogen had gekeken, open-
de de 4e slagbeurt met geraakt 
werper, haar eerste in vele ja-
ren. Het werd het begin van een 
reeks problemen, want er volg-
den 3 ferme honkslagen, goed 
voor 2 runs en nog steeds, bij 
nul nullen, volle honken. Nina 
Dijkstra, die eerder die middag 
al 4 innings had geworpen met 
de junioren tegen Kinheim, werd 
naar de heuvel gedirigeerd, 
maar moest toezien hoe haar in-
field, zelfs bij volle honken, het 
antwoord schuldig bleef op een 

serie van 3 stootslagen. Toen de 
kruitdampen waren opgetrok-
ken, leidde Kinheim met 6-4. 
In de 5e en 6e inning hield Ni-
na goed stand, maar omdat haar 
inmiddels nieuwe opponente op 
de Haarlemse heuvel hetzelfde 
deed, leek de eindstand bij het 
begin van de 7e (laatste) slag-
beurt bereikt. Maar er zat nog 
een toegift in. Bij 2 ‘man’ uit en 
het 1e en 2e honk bezet, leek Ma-
rit Hartog met 3 slag de 3e nul 
te worden, maar de bal schoot 
door en de honken liepen vol. 
Toen vervolgens op een honk-
slag van Anneloes de Wit ge-
scoord werd door Annemarie 
van ’t Klooster en Marieke Wijf-
jes, leek RCH Pinguïns met 6-
6 alsnog een punt in de wacht 
te slepen. Maar er was nog een 
gelijkmakende slagbeurt. De 1e 
2 slagvrouwen werden vlot aan 
de kant gezet, maar toen volg-
den alsnog 2 honkslagen met 
tussendoor een gestolen honk, 
liep Kinheim het 7e punt binnen 
en was het direct einde wed-
strijd, met de volgende ranglijst 
als resultaat:

1. Olympia Haarlem-3 14-22 (70-55)
2. Onze Gezellen-2 13-17 (67-36)
3 Kinheim-1 13-15 (73-64)
4. DSS-3 13-14 (65-47)
5. RCH Pinguïns 13-12 (60-56) 
6. Kinheim-2 13-  8 (48-57)
7. Spaarnwoude-2 13-  4 (39-107)

Heemstede - Voor RCH Pinguïns staat er niet veel meer op 
het spel in deze competitie, maar voor opponent Onze Gezel-
len-2 des te meer. Leek OG lange tijd onbedreigd op het kam-
pioenschap en promotie naar de 3e klasse af te stevenen, na 
de wedstrijd tegen RCH drong het besef door dat het kampi-
oenschap wel eens ten prooi zou kunnen vallen aan de routi-
niers van Olympia-3. Een lichtpuntje voor de Gezellen is dat 
Olympia niet wenst te promoveren, omdat in de 3e klasse lan-
ge reisafstanden en dubbels in het weekend afgewerkt moe-
ten worden. Maar voor de 2e plaats zal OG ook nog moeten 
knokken, want Kinheim-1 zit op het vinkentouw.

VEW (bijna) klaar voor competitiestart
Heemstede - Afgelopen zaterdag werd het 
kunstgrasveld bevolkt door de VEW- jeugd. De 
geplande Open Dag viel in het water want de 
berichten waren te laat bij enkele plaatselijke 
kranten. Nu werd er een meerkamp gehouden in 
verschillende leeftijdgroepen onder leiding van 
de leiders/trainers. Diverse selectie spelers waren 
de broodnodige assistenten.
Het kunstgrasveld/trainingsveld ligt er prima bij. 
Het enige wat nog ontbreekt zijn de hekken en 
die worden deze week gezet.

Over twee weken begint de competitie en tot die 
tijd worden er bekerwedstrijden gespeeld.
26 aug.  VEW-1- KHFC-1   19.30 uur
              Hillegom-2- VEW-2   19.00 uur
29 aug.  VVC-2- VEW-2       12.00 uur
02 sept. Velsen-1- VEW-1    19.30 uur
05 sept.  AFC-1- VEW-1          14.45 uur Start competitie
 AFC-4- VEW-2       12.15 uur

De VEW-jeugd begint ook met een bekerronde:
29 aug.  VEW-b- BSM-b     10.30 uur
      VEW-c- RCH-c      12.15 uur
 Sizo-d- VEW-d     10.00 uur
 Zw’burg-e-VEW-e    08.30 uur
 VEW-e2- Hoofdd.-e   09.30 uur
 VEW-f1- BSM-f        08.30 uur
01 sept. RCH-b- VEW-b  19.00 uur
 Young Boys-c- VEW-c  19.00 uur
 VEW-d- V’zang-d     18.30 uur
02 sept.  Bl’dsaal-e- VEW-e2    18.30 uur
 RCH-f-VEW-f           18.30 uur.
Informatie over VEW jeugd bij bestuursleden: 
Gerben Jukema 06-18804236, Henny van Rooyen 
023-5336239 en Onno Stoltenborg 023-6537856.
De Klaverjascompetitie gaat ook weer beginnen. 
Elke tweede vrijdag van de maand wordt er ge-
speeld in het clubhuis. Vrijdag 11 september  aan-
vang 20.00 uur start de eerste ronde.  Informatie 
te verkrijgen bij Iwan Biesot 06-50244529. 

Fietsclub ‘Versnelling’ 
20 jaar bij WHO
Heemstede- Iedere maandag 
om tien uur starten ongeveer 
tien dames op de fiets om met 
elkaar Zuid-Kennmerland te 
ontdekken. Twintig jaar geleden 
begon mevrouw Groenendijk na 
een initiatief van Nel van Riet-
schoten, de toenmalige direc-
teur van Welzijn Ouderen Heem-
stede, die in april 1989 een va-
kantiebeurs voor ouderen intro-
duceerde. Van april tot eind ok-
tober wordt er gefietst, de wind 
bepaalt waar de tocht naar toe 
gaat. Altijd beginnen met tegen-
wind, dan kom je gemakkelijker 
thuis, dat is de enige leidraad die 
Jannie Esser volgt. Zij nam ge-
leidelijk de koppositie over om-
dat zij overal de weg weet. De 
vijf dames die in deze vakantie-
periode toch nog elke maandag 
present zijn, beamen dat Jannie 

de meest onmogelijke fietspa-
den en paadjes weet te vinden. 
Zo leert het kleine tiental da-
mes, waaruit de fietsclub thans 
bestaat, de mooie en afwisse-
lende omgeving goed kennen 
en trappen ze gemakkelijk 25 tot 
45 kilometer weg. Zoals afgelo-
pen maandag met zuidenwind 
naar Langevelderslag. Ongeveer 
langs het zweefvliegveld, maar 
met Jannie op kop weet je maar 
nooit hoe je daar uiteindelijk 
komt. Jannie is Haarlemse, maar 
al 49 jaar woonachtig in Heem-
stede, kent ons dorp als geen 
ander. Jannie weet altijd wel 
een onbekend muizenpaadje te 
vinden die elke fietstocht weer 
spannend maakt. Voor Jannie 
een brok therapie, maar dat kan 
je van meer dames zeggen. Met 
een meegenomen broodje en 

drankje ergens een mooi plek-
je zoeken, picknicken en als het 
mee zit tussentijds nog ergens 
een ijsje snoepen, dat is genie-
ten, dan kan je er weer de hele 
week tegenaan. Vanuit de groep 
van twaalf leden is een vakan-
tiegroepje van zes ontstaan die 
de mooiste fietsprovincies ont-
dekt. Huisje huren, zelf de aard-
appels schillen en met een heu-
se afwasploeg zorgen ze overal 
zelf voor. Gelderland en Brabant 
zijn hun favoriete provincies. De 
fietsclub `Versnelling` telt nu 
acht dames, het mogen er best 
weer twaalf worden. Welzijn Ou-
deren Heemstede biedt de leden 
van de fietsclub op 1 september 
een feestelijke lunch aan. Voor 
informatie kunt WOH bellen, 023 
5288510.
Ton van den Brink

Mindfulness trainingen 
bij Villa Uitzicht

Regio – Villa Uitzicht is een 
bedrijf voor leven en werken 
met hart en ziel. Er worden 
overdag en ’s avonds diver-
se mindfulnesstrainingen 
gegeven.

De 8-weekse training met 
stiltedag, Mindfulness voor 
professionals, Mindful Fo-
cussing voor bedrijven, 
Mindfulness voor kinderen 
en scholen.
Vanaf oktober wordt er ook 
een mindfulness training 
specifiek voor mensen met 
depressie, stress- en angst-
klachten gegeven én Mind-
fulness. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij voor de Mind-

fulness trainingen die wor-
den verzorgd in Villa Uit-
zicht te Hillegom. Het zijn 
trainingen op maandag-
avond, start 21 september, 
dinsdagmiddag start 27 ok-
tober, donderdagmiddag-en 
avond start 10 september 
en vrijdagochtend start 11 
september.

Ook mindfulness voor men-
sen met depressie en angst-
klachten en Mindful Paren-
ting. Kijk voor meer infor-
matie en aanmelding, ook 
voor workshops en coa-
ching, op www.villauitzicht.
nl of bel Trees van Hennik, 
06-23218704.



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Start kleurplatenwedstrijd 
Op voeten en fi etsen naar school

Deze week start de kleurplatenwedstrijd ‘Op voeten en fi etsen naar school’! De 

gemeente schrijft de wedstrijd uit onder de eerste groepen van de basisschool. 

Daarnaast krijgt iedere school een aantal Dick Bruna voorleesboekjes 'Stoeprand stop' en 

enkele vertelplaten van Dick Bruna.  

De wethouder maakt donderdag 17 september de winnaars van de kleurwedstrijd 

bekend. De gemeente wil zo aandacht besteden aan de landelijke actiedag 'Op voeten 

en fi etsen naar school', die wordt georganiseerd op 17 september. Op deze dag worden 

alle ouders en kinderen in heel Nederland opgeroepen om zoveel mogelijk lopend of op 

de fi ets naar school te gaan. Op deze manier wordt de directe schoolomgeving prettiger 

en veiliger, in ieder geval voor één dag.
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Nieuwe brug Van den Eijndekade:

Verzin een naam en win 
een diner voor 2!
Heemstede krijgt er een nieuwe brug bij. De brug komt over de nieuwe vaart, die vanaf 
de haven richting Wipperplein gaat lopen en de Van den Eijndekade kruist. De brug 
heeft nog geen naam en daarvoor vragen wij uw hulp. Wordt uw naam uitverkoren 
door de jury? Dan verdient u een diner voor twee in een Heemsteeds restaurant naar 
keuze! Daarnaast wordt de winnaar als speciale gast uitgenodigd bij de opening van 
de brug in de zomer van 2010.

Nieuwe woonwijk
De nieuwe brug in de Van den Eijndekade 

maakt deel uit van het bouwplan Watertoren 

(of: ‘Privilege’). Deze nieuwe woonwijk krijgt 

steeds meer vorm. Binnen het project wor-

den 215 huur- en koopwoningen gebouwd 

op het terrein omsloten door de Cruquius-

weg, de Heemsteedse Dreef, de Van den 

Eijndekade en de Nijverheidsweg. Fase 1 

bestond uit drie gebouwen met 59 huur-

appartementen (Park Noord) en een artsen/

fysiopraktijk die in 2007 zijn opgeleverd. 

Fase 2 wordt in oktober 2009 afgerond. 

Dan worden de drie gebouwen in ‘Park 

Zuid’ opgeleverd. Ook is dan het gebouw 

‘Schip’ gereed, met 28 luxe appartementen 

die komen te liggen aan de nieuwe vaart 

die nu gegraven wordt. 

Vervolg op pagina 2.

•  Slotact ‘Open Kaart’: 

Percussiegroep ABSURDO! 

•  Whale City Sound komt naar 

Heemstede

•  Bestemmingsplan Woonwijken 

Noordwest 

•  Bromfi etscertifi caat? Omruilen 

voor 1 oktober!

In deze HeemstedeNieuws:

‘Schip’, het gebouw dat direct aan de vaart 

ligt, nadert zijn voltooiing. Onder het gebouw 

komt een parkeergarage.

Op maandag 31 augustus meert het 
grote schip ‘De Watervlo’ af in de haven 
van Heemstede. Wethouder Sjaak Struijf 
zal ‘De Watervlo’ om 14.00 uur welkom 
heten. Een week lang kunnen kinderen 
en volwassenen aan boord van dit 50 
meter (!) lange schip kennismaken met 
alle facetten van water. 

Natuur- en milieueducatie
Natuur en milieu vormen belangrijke waar-

den in onze fysieke leefomgeving. De 

gemeente vindt het belangrijk om dit onder 

de aandacht te brengen bij Heemsteedse 

scholen en haar inwoners. Vorig jaar heeft 

de gemeente de basisscholen al op excursie 

laten gaan naar het waterleidingduin-

gebied. En twee jaar geleden ging de energie-

bus langs de basisscholen om het belang 

van duurzame energie en energiebesparing 

uit te leggen.

Voor basisscholen en inwoners 
Heemstede
Dit jaar zal het schip de Watervlo van 31 

augustus tot en met 4 september aanmeren 

in de haven van Heemstede. Aan boord 

van dit 50 meter lange schip kunnen kinde-

ren en volwassenen op een interactieve 

manier alle facetten van water ondervin-

den. Er is zelfs een laboratorium aanwezig 

om allerlei leuke proefjes met water te 

doen. Groepen 3 en 4 van een aantal basis-

scholen zullen het schip bezoeken. Verder 

is er ‘open schip’ voor alle inwoners op ma. 

31/8 15.00 - 18.00 uur, wo. 2/9 en vr. 4/9 

13.00 - 16.00 uur. De gemeente nodigt 

iedereen uit om een bezoek aan het schip 

te brengen. Graag zoveel mogelijk met de 

fi ets. Uiteraard bent u ook van harte welkom 

op maandag 31 augustus, als wethouder 

Sjaak Struif om 14.00 uur het schip welkom 

zal heten.

Zonne-energie 
Op een aantal basisscholen zal ook het 

project Picosol van start gaan. Gast-

docenten zullen de leerlingen iets vertellen 

over zonne-energie en de toepassing hier-

van in derde wereldlanden. De leerlingen 

zelf mogen een werkstuk maken dat met 

zonne-energie te maken heeft.

Schip ‘De Watervlo’ 
in Heemstede
Welkom aan boord!
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Heemstede biedt een breed scala aan 
activiteiten op Open Monumentendag 
2009. Het landelijke thema is ‘Op de kaart’, 
in Heemstede spelen we ‘Open Kaart’. 
Een open huis festival met aandacht 
voor de monumenten, historie, kunst en 
cultuur. Ontdek wat er op 12 september 
tussen 10.30 en 16.30 uur in en om het 
raadhuis te doen, horen en zien is! Kijk 
hiervoor op www.heemstede.nl

Absurdo
15.30 - 16.30 uur: 
Plein voor het raadhuis
U wilt zomerse klanken horen? Een stil 

verlangen naar zwoele nachten en dansen 

op exotische ritmes? Niet meer denken 

aan werk en dagelijkse beslommeringen, 

maar swingen op klanken van Braziliaans 

slagwerk........ De Braziliaanse percussie-

groep Absurdo brengt iedereen direct in 

zomerse sferen. Tijdens het optreden, met 

daarin dans, absurde acts en keiharde rit-

mes, kan niemand stil blijven staan.

Deze energieke sambagroep bestaat 

momenteel uit 14 enthousiaste, jonge en 

dynamische musici (ook wel Absurdianen 

genoemd). Allen hebben een slagwerk-

opleiding genoten aan één van de conser-

vatoria in Nederland. Waar zij normaal de 

klassieke werken van Bach tot Xenakis 

spelen, hebben zij de pauken, bekkens en 

xylofoons ingeruild voor de percussie uit 

Brazilië. In deze sambagroep komen zij los 

van het klassieke ambacht en gebruiken 

hun technieken om de samba-groove tot 

leven te brengen.

Dit alles samen met onze Heemsteedse 

Harmonie St Michaël onder leiding van 

dirigent Gerhart is een garantie voor een 

bijzondere afsluiting van de open dag. 

Slotact ‘Open Kaart’:
Percussiegroep ABSURDO!

Het Barbershop Showkoor Whale City Sound uit Zaandam komt naar Heemstede. 

Barbershop is een gemakkelijk in het gehoor liggende manier van close harmony singing. 

Er wordt vierstemmig gezongen zonder muzikale begeleiding (a capella).

Ruim zeventig mannen - variërend in de leeftijd van 16 jaar tot 65+ - zingen speciale 

arrangementen die worden ondersteund door een dynamische choreografi e. Het 

repertoire loopt uiteen van de klassieke barbershopsongs tot ballads en up-tempo songs en 

evergreens van onder andere The Beatles. Martijn Hoeksema is de dirigent van Whale City 

Sound.Whale City Sound beweegt zich op de top van Barbershop Singing en is zes keer 

achtereenvolgend kampioen van Nederland, de laatste keer in 2008 in Lelystad. Nationale 

bekendheid kreeg het koor onder meer in 2007 door het succesvolle televisieoptreden bij 

Korenslag, gepresenteerd door Henny Huisman, dat door de EO-televisie werd uitgezonden.

Whale City Sound komt 
naar Heemstede
12.30 - 13.00 uur: Plein voor het raadhuis
14.00- 14.30 uur: Kerk ‘De kleine vermaning’ Postlaan 16, Heemstede

Vervolg van pagina 1.
Dit water staat in directe verbinding met 

het Spaarne. Aan de andere kant van de 

vaart, direct aan de Heemsteedse Dreef, 

wordt vanaf 2010 fase 3 gerealiseerd: plan-

deel ‘Raster’, met circa 90 koopwoningen 

(appartementen en eengezinshuizen) en 

kantoren. Fase 4 start in 2011. Dan wordt 

het plandeel ‘Accent’ gerealiseerd: circa 17 

koopappartementen, die direct aan de 

vaart en bij de nieuwe brug komen. 

Prijsvraag
De gemeente nodigt u van harte uit mee te 

denken over een naam voor de brug over 

de nieuwe vaart. Voor de bedenker van 

de winnende naam is er een mooie prijs: 

een diner voor twee bij een Heemsteeds 

restaurant naar keuze ter waarde van maxi-

maal € 200,--. U kunt uw naamsuggesties 

tot 1 november 2009 sturen naar: 

Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling 

Communicatie, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. U mag zoveel namen insturen 

als u wilt. Een deskundige jury kiest in 

november de winnende naam. De jury 

bestaat uit mevrouw M. Scharloo, directeur 

Teylers Museum in Haarlem, de heer 

H. van Noorden, directeur Thunnissen, een 

leerling van College Hageveld, en staat 

onder voorzitterschap van Pieter van de 

Stadt, wethouder Ruimtelijke Ordening. De 

uitslag wordt bekendgemaakt in november 

2009.

In de gemeenteraad van september zal het 

bestemmingsplan Woonwijken Noordwest 

op de agenda staan. In dit bestemmings-

plan is vastgelegd wat de planologische 

mogelijkheden zijn voor de komende 10 

jaar. Bijvoorbeeld welke functies er zijn toe-

gestaan en wat er gebouwd mag worden. 

In de vergadering van 7 september zal de 

commissie Ruimte inhoudelijk over het plan 

discussiëren. U bent van harte welkom bij 

deze openbare vergadering en als u dat 

wilt, kunt u het woord voeren over dit 

onderwerp. Neem hiervoor contact op 

met de griffie: raadsgriffier@heemstede.nl, 

tel. (023) 548 56 46.  Als de commissie 

Ruimte instemt met het voorstel dan zal 

de gemeenteraad op 24 september het 

plan vaststellen. Op www.heemstede.nl 

kunt u de versie van het bestemmingsplan 

inzien zoals deze door het college van 

burgemeester en wethouders aan de 

gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Bestemmingsplan 
Woonwijken Noordwest
7 september in commissie Ruimte

Bouwaanvragen 
bij u in de buurt?

www.heemstede.nl

De fi rma Rijnland Plattegronden verzorgt de plattegrond van Heemstede. Eens in de 
twee jaar wordt de gemeenteplattegrond vernieuwd. De nieuwe plattegrond is net uit en 
wordt volgende week (week 36) huis aan huis verspreid in Heemstede. Alle huishoudens 
ontvangen een plattegrond (met uitzondering van de adressen met een Ja/nee- of nee/
nee-sticker op de brievenbus).

Verspreiding plattegrond Heemstede
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Het college van burgemeester en wethouders

van Heemstede maakt het volgende bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college heeft een kennisgeving ontvangen op grond 

van artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Kok Lexmond b.v. voor 

het gebruik van een mobiele puinbreker op de locatie Van den Eijndekade te Heemstede. 

De vrijkomende hoeveelheid materiaal bedraagt ca. 2.000 ton steen- en betonpuin. De 

werkzaamheden vinden plaats in de periode van 2 september tot 2 december 2009 en beslaan 

2 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. De mobiele breker zal dusdanig worden opgesteld dat 

de door de werkzaamheden veroorzaakte geluidsbelasting LA,rt gedurende een aaneen-

gesloten periode van 2 werkdagen, ten hoogste 75 dB(A) op de gevel van een woning of 

geluidsgevoelige bestemming zal bedragen. De bronsterkte van de puinbreekinstallatie 

bedraagt ca. 112 dB(A).
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

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

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoog-

te van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens 

openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze 

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

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 maat-

schappelijke 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 

langs komen. 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.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken en recreëren 
in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket (producten en diensten), 
uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en 
informatie over projecten in Heemstede.

Bromfietscertificaat? 
Omruilen voor 1 oktober!
Heeft u een bromfi etscertifi caat? Dan kunt u deze tot 1 oktober 
2009 omwisselen voor een bromfi etsrijbewijs. Na deze datum is 

omwisseling niet meer mogelijk. Om dan voor een bromfi etsrij-

bewijs in aanmerking te komen moet u (opnieuw) theorie-

examen doen. Kom daarom vóór 1 oktober naar het gemeente-

huis om uw bromfi etscertifi caat om te ruilen. Neem hiervoor uw 

bromfi etscertifi caat, een recente goedgelijkende pasfoto met 

neutrale blik en een legitimatiebewijs mee. Het rijbewijs is na vijf 

werkdagen klaar. Als u naast uw bromfi etscertifi caat ook een rijbewijs met de categorieën A 

en/of B heeft, dan hoeft u uw bromfi etscertifi caat niet om te wisselen. In dat geval is uw 

rijbewijs ook geldig om een bromfi ets, snorfi ets of brommobiel te besturen.

Aanleiding
Tegelijk met het nieuwe rijbewijs op creditcardformaat werd op 1 oktober 2006 in Nederland 

het bromfi etsrijbewijs ingevoerd. Houders van het bromfi etscertifi caat kregen 3 jaar de tijd 

om dit certifi caat om te ruilen voor een rijbewijs. Die periode is op 1 oktober 2009 verstreken.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Bekendmaking Wet milieubeheer

Winkelgebied Binnenweg
- Tot medio oktober 2009: reconstructie 

fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Juliana-

laan). Over de gehele breedte wordt de 

bestrating en het straatmeubilair vervan-

gen. Tot ongeveer 11 september 2009 is 

de Binnenweg tussen de Berkenlaan/

Lindenlaan tot en met de Kastanjelaan 

afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers 

(met de fi ets aan de hand) kunnen over 

loopschotten langs het werkgebied. 

- In het gebied tussen Zandvaartkade en 

Berkenlaan worden op diverse plaatsen 

kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 

Verkeer kan hinder hiervan ondervinden.

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de 

Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden via bebording aan-

gegeven. Uitgebreide informatie over het 

project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u 

via www.heemstede.nl

Herenweg, oversteek Adriaan 
Pauwlaan - Laan van Rozenburg
Vanaf 25 augustus tot half september 2009 

worden werkzaamheden uitgevoerd op de 

Herenweg, ter hoogte van de Adriaan 

Pauwlaan en Laan van Rozenburg. De 

fi etsoversteekplaats op de middengeleider 

wordt aangepast. Fietsers en auto’s moeten 

rekening houden met aanzienlijke verkeers-

hinder.

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den 

Eijndekade eenrichtingsverkeer.  Autoverkeer 

kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de 

Van den Eijndekade inrijden. Voor vracht-

wagens geldt een inrijverbod. Een omlei-

dingsroute wordt met borden aangegeven. 

Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in 

twee richtingen van de weg gebruik maken

Werk aan de weg 
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Aanvraag sloopvergunning
2009.929 het verwijderen van asbest - Molenwerfslaan 10

De bovenstaande aanvraag ligt op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en 

op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 24 augustus 2009)
2009.162 het vernieuwen van een kozijn - Valkenburgerplein 1-1

 in de keuken

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 21 augustus 2009)
2009.150 het plaatsen van lichtreclame - Binnenweg 108

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 24 augustus 2009)
2009.172 het vernieuwen van de voorpui - Binnenweg 52

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 

uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 3 september 
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart passagier en 

bestuurder - niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerplaats en gehandi-

captenparkeerkaart passagier - niet openbaar -     
21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een bouwvergunning en een ontheffing voor 

het uitbreiden van een woning aan de Dinkellaan 39 - openbaar -    

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

telefoon (023) 548 56 07.

Bouwplannen Verwijdering fi etswrakken
Op woensdag 9 september 2009 gaat de gemeente in samenwerking met de politie fi ets-

wrakken 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 fi etsen of bromfi etsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud 

en in verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De Meerlanden 

aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 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 telefoon-

nummer (023) 548 56 30.
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Heemstede – Op zaterdag 29 augustus or-
ganiseren drie verenigingen een ‘jongdie-
renshow’ bij Tuincentrum De Oosteinde in 
het filiaal Hillegom, op de rand van Benne-
broek. Het zijn ‘de Eendracht’ Heemstede, 
NPKV Noordwijk en Ons Aller Belang uit 
Nieuw-Vennep. Het evenement duurt van 
9.00 tot 16.00 uur.

Drie regionale Pluimvee- en Konijnenfokkersver-
enigingen organiseren weer hun jaarlijkse jong-
dierenshow. Het is dit jaar voor de tiende maal 
dat deze eendagsshow gehouden wordt het 
tuincentrum te Hillegom. De leden van de ver-
enigingen uit Heemstede, Noordwijk en Nieuw-
Vennep zullen ruim tweehonderd konijnen, 
(dwerg)-hoenders sierduiven en cavia’s inzen-
den. Deze dieren zullen vertegenwoordigd zijn 
in een groot aantal rassen en kleuren.

Tijdens de keuring van de dit jaar gefokte dieren 
mogen zowel de fokkers als het publiek bij de 

keuring aanwezig zijn, en natuurlijk vragen stel-
len aan de deskundige keurmeesters. De jong-
dierenshow 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 Tuin-
centrum De Oosteinde. 

De keuring zal om ongeveer 9.30 uur beginnen, 
waarna de dieren tot 16.00 uur tentoongesteld 
blijven.
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 infor-
matie geven over de verschillende dieren en het 
houden ervan.

Voor de jeugd is er een knuffelhoek aanwezig, 
waar ze jonge konijnen kunnen aaien.

Jongdierenshow bij ‘De Oosteinde’

Kade borrel!
Heemstede - Buren van de P.C. Boutenskade en het 1e deel van de 
Alberdingk Thijmlaan hadden afgelopen zaterdag hun buurtborrel. 
Ieder had wat meegenomen, dus voor elk wat wils. Hapjes en drank-
jes ruim voorradig. Oude buurtjes hernieuwden hun contacten, zelfs 
een stel dat maar twee weken de sleutel had  maakten graag van 
de gelegenheid gebuik eens met iedereen te kunnen babbelen en 
zich voor te stellen. Het weer werkte natuurlijk ook prima mee om de
geanimeerde stemming te verhogen. Met dank aan het organisatie-
talent (P.C. Boutenskade 4).


