
Heemstede – Een leuk verhaal 
komt deze week van een drietal 
meisjes uit de wijk Merlenhove:

“Wij, Veerle (11), Ellis (12) en Es-
mee (15) liepen donderdag 26 
augustus in Merlenhove richting 
het Beatrixplantsoen toen wij 
plotseling een eng en best groot 
beest zagen lopen. Het liep zij-
waarts en had scharen.
Veerle riep een automobilist om 
te komen kijken. Deze man zei 
dat het een zoetwaterkreeft was 
en dat die erg lekker smaken 

als ze vers zijn. Een bewoner 
kwam naar buiten om te zien 
wat er aan de hand was. Ook 
een vrouw kwam naar buiten en 
ging meteen terug om een bakje 
te halen. De automobilist deed 
het dier er in. Veerle wou het 
dier mee nemen naar het wa-
ter om daar vrij te laten. Ellis en 
ik dachten daar ander over, wij 
vonden dat veel te eng. Het dier 
is gered!
Wij vonden dit heel bijzon-
der, zo’n belevenis heb je niet 
vaak...”
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SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Bennebroek – De jury is er 
uit: de tuin van Wilma Cornel-
der aan de Jan van Galenlaan 7 
te Bennebroek wint de 1e prijs 
in de tuinenwedstrijd 2010. Het 
uitkiezen was geen gemakke-
lijke opgave want geen tuin is 
dezelfde en ieder die foto’s in-
stuurde is natuurlijk trots op zijn 
tuin. De heer William Dobbe van 
Tuincentrum De Oosteinde heeft 
echter de tuin van Wilma Cor-

nelder aangewezen als absolu-
te winnaar. “Een strak ontwerp 
met mooie kleurennuance”, al-
dus William Dobbe. Mevrouw 
Cornelder wint met haar inzen-
ding een waardebon van 100 
euro, te besteden in het goed-
gesorteerde tuinwinkelparadijs 
aan de Zandlaan op de grens 
van Bennebroek en Hillegom. 
Gefeliciteerd namens de redac-
tie van ‘de Heemsteder’.

ZIE WWW.WCH.NL

11 & 12 SEPTEMBER
WINKELCENTRUM HEEMSTEDE

FEESTWEEKEND

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

5.00
4 STUKS

Kalfsgehakt
schnitzels

Meiden redden zoetwaterkreeft
Feest in Heemstede:

•  11 sept:  opening  Binnenweg/
Raadhuisstraat

• 12 sept:  Najaarsmarkt
• 15 sept:  25 Jaar Weekmarkt

Lof van Tuincentrum De Oosteinde
De winnaar van de tuinenwedstrijd 2010
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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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(v.a. 13 t/m 19 augustus 2010)

Huwelijken:
E. van der Staaij & D. de Vries
M. Nijland & D.S. Kok

Geboorte:
Geen geboortes in deze 
periode.

Veteranencafé  
Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 7 
september opent Veteranencafé 
Heemstede haar deuren weer. 
Elke  eerste dinsdag van de 
maand wordt deze activiteit ge-
houden in Café de 1e Aanleg op 
de hoek van de Raadhuisstraat 
en Kerklaan. Veteranen zijn daar 
de bewuste dinsdagen vanaf 
16.00 uur van harte welkom.

83-jarige Jo verknocht aan de Van Slingelandtlaan

“Ik ben hier niet weg te slaan”

Huize Ruimzicht
Het gezin Schaap verhuisde in 
1936 van Amsterdam naar de 
Constantijn Huygenslaan 1  in 
Heemstede. Het pand ‘Huize 
Ruimzicht’ gedoopt, stond direct 
naast de brug over de Houtvaart 
bij het treinstation. Vader voer 
op de grote vaart en was op zee 
toen in mei 1940 de Tweede We-
reldoorlog uitbrak. Hij zou zijn 
gezin vijf jaar niet meer zien. 
De strategische ligging van 
‘Ruimzicht’  ontging de Duitsers 
tijdens de bezetting niet. De om-
geving werd opgewaardeerd tot 
‘sperrgebiet’.  Dat hield in dat je 
er na 18.00 uur niet op straat 
mocht vertonen. In de tuin werd 
een speciaal mitrailleursnest 
aangebracht door de bezetter. 
Dit alles weerhield de familie 
schaap niet om praktisch onder 
de neus van de Duitsers naar de 
illegale Engelse zender te luis-
teren en (Joodse) onderduikers 
in huis te nemen. Die waren er 
ook op de fatale nacht in okto-
ber 1941, toen er zes bommen 

neerkwamen in de wijk. Ze wa-
ren noodgedwongen afgewor-
pen door een Engels vliegtuig 
dat op weg was naar Schiphol.  
Voordat ze hun doel hadden be-
reikt, werden ze getroffen door 
luchtafweer. In totaal werden 13 
huizen vernietigd en drie men-
sen kwamen om. Het huis van 
de familie Schaap bleef, afge-
zien van de vele kapotte dak-
pannen, gespaard.

De sloop erin 
Helaas viel alsnog het doek voor 
de fraaie  villa ‘Huize Ruimzicht’ 
in oktober 1944. Met de invasie 
van de Geallieerde troepen be-
sloten de Duitsers tot een ver-
sterking van de zogenaamde 
‘Atlantikwal’. Uitgerekend op 
de plek aan de spoorlijn op de 
grens van Heemstede en Aer-
denhout moest een rij huizen 
wijken voor dit doel. Ook het ou-
derlijk huis van Jo Schaap moest 
tegen de vlakte. De bewoners 
werden gesommeerd te evacu-
eren. Mevrouw Schaap verzet-

Heemstede -  Op 24 augustus 1945 betrok de toen 18-jari-
ge Jo Schaap -  een nakomertje in een gezin van vier kinde-
ren - met haar moeder het pand aan de Van Slingelandtlaan 
30.  Afgelopen dinsdag woonde ze er dus op de kop af vijfen-
zestig jaar. Een jubileum dat niet stilletjes voorbij ging. Laat 
dat maar aan de buurt over. De bewoners van de Van Slinge-
landtlaan zorgden persoonlijk voor een feestje. Want Jo wil er 
niet meer weg, maar zij willen de krasse dame ook niet kwijt. 
De oorsprong van de verhuizing destijds naar de Van Slinge-
landtlaan voert terug naar een veelbewogen periode tijdens 
de Duitse bezetting.

te zich hevig tegen het bevel. 
Jo herinnert zich: “Mijn moeder 
bleef als laatste bewoner in het 
huis zitten. We sliepen zelfs op 
de grond. Stiekem hoopte ze dat 
ons huis gespaard zou worden. 
Via de illegale radio hoorden we 
immers dat de bevrijders op-
rukten naar het noorden.”  Het 
mocht niet baten. Amper tien 
jaar na de bouw van het huis 
aan de Constantijn Huygenslaan 
1 ging de sloophamer erin.
Na de bevrijding kreeg de fa-
milie Schaap een huis aan de 
Van Slingelandtlaan toegewe-
zen. Bij terugkeer van zee kreeg 
vader Schaap de schrik van zijn 
leven. Zijn oude buurt was 
weggevaagd en hij vreesde voor 
het lot van zijn gezin. Buurtge-
noten stelden hem gerust en 
verwezen hem naar het nieuwe 
adres. Daar werd hij na vijf on-
zekere jaren met zijn gezin her-
enigd.

De Van Slingelandtlaan
Buurtgenoten spelen nog steeds 
een belangrijke rol in het leven 
van oud-handenarbeid docente 
Jo Schaap. De Van Slingelandt-
laan is dan ook geen doorsnee 
straat. Alle bewoners van de in 
totaal eenentwintig huizen on-
derhouden een nauw contact. 
Door middel van een eigen web-
site en door de inzet van enke-
le actieve buurtgenoten. Zij ver-
welkomen nieuwe bewoners 
met een bloemetje, sturen ge-

boortekaartjes en begeleiden 
een overleden buurtgenoot naar 
de laatste rustplaats. “Maar niks 
klefs, hoor”, zegt Emilie Wester-
mann. “Wij zorgen ’n beetje voor 
elkaar, maar wij zitten beslist 
niet iedere dag bij elkaar op de 
koffie. Deze verbondenheid is er 
altijd geweest. Kort nadat wij uit 
hartje Amsterdam hier kwamen 
wonen, werd er een garage van 
een buurtgenoot geopend met 
een feestje voor alle bewoners. 
Waar zijn we in hemelsnaam be-
land, dachten wij. Het ging ten-
slotte om een doodgewone ga-
rage naast het huis!” 
Ook Elise Smit verhuisde negen-
tien jaar geleden van Amster-
dam naar de Van Slingelandt-
laan. “Wij stonden de dozen nog 
uit te pakken, toen we werden 
uitgenodigd voor een buurtfeest 
voor de volgende dag. Nou, we 
komen misschien even, want 
mijn man is morgen jarig, riep 
ik nog. De volgende ochtend 
stond de hele buurt hem in onze 
tuin gezamenlijk toe te zingen. 
Dat vonden we eigenlijk zo hart-
verwarmend.”
Beide buurvrouwen meldden 
zich op 24 augustus met bloe-
men, koffie en cake bij het huis 
van Jo Schaap. Later op de 
dag gevolgd door een feestelij-
ke lunch aan de Molenplas. “Ik 
woon hier nu vijfenzestig jaar, 
maar ik ga niet meer weg. Be-
grijp je dat?” 
Mirjam Goossens
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Uit het B&W persuur
Geen urgentieverklaring voor krakers
Heemstede - Het college stelt 
de raad voor om een roton-
de aan te leggen op de krui-
sing met de Kerklaan. B&W noe-
men een aantal voordelen van 
een rotonde ten opzichte van 
een kruising met verkeerslich-
ten. Het zou de veiligheid ver-
hogen voor fietsers, het maakt 
de gebruikers bewuster van de 
situatie, het ziet er beter uit en 
er valt flink te besparen op een 
verkeersregelinstallatie en op 
stroom. Daarnaast ziet het colle-
ge kans om meer parkeerplaat-
sen te realiseren omdat opstel-
stroken voor links of rechtsaf 
komen te vervallen.

Herinrichting parallelweg
Zandvoortselaan
Er wordt voorgesteld om de pa-
rallelweg, voor het winkelcen-
trum aan de Zandvoortselaan 
(tegenover het Vogelpark) op-
nieuw in te richten. Er zal aan 
een kant worden geparkeerd en 
fietsers kunnen in twee richtin-
gen gebruikmaken van de fiets-
strook. Een en ander conform de 
inrichting van de Binnenweg.

Nieuwbouw Overbos
De plannen voor de nieuwbouw 
van Het Overbos krijgen steeds 
meer vorm. Een bouwaanvraag 
zal spoedig aan de raad wor-
den gepresenteerd en vanaf dat 
moment is ook de inspraak mo-
gelijk. Omwonenden hebben in 
een eerder stadium al hun on-
genoegen kenbaar gemaakt en 
verwacht wordt dat zij volop ge-
bruik zullen maken van hun 

recht op inspraak. Het plan vol-
doet aan alle eisen van het be-
stemmingsplan en de ruimte-
lijke inpassing in het gebied. 
Zou Overbos al hun rechten la-
ten gelden dan kan het bouw-
volume alleen maar toenemen. 
De instelling neemt echter ge-
noegen met de plannen die nu 
voorliggen.

Uitvaartcentrum op 
de Begraafplaats
Hoewel er op websites al mel-
ding wordt gemaakt door de fir-
ma Dunweg (Hoofddorp) voor 
het inrichten van een uitvaart-
centrum op de gemeentelijke 
begraafplaats is het nog niet zo 
ver. Er zijn een paar schetsen in 
omloop en de gemeente heeft 
een intentieovereenkomst ge-
sloten. Dunweg onderzoekt nog 
de commerciële haalbaarheid 
op de lange termijn en de ge-
meente is betrokken bij het zoe-
ken naar een geschikte locatie 
op de begraafplaats.
Eerst aangewezen locatie is 
achter de al aanwezige woning. 
Eventueel wordt de woning be-
trokken bij de nieuwbouw. Er 
wordt ook gekeken naar vol-
doende +/- 30 parkeerplaatsen 
rond het nieuwe gebouw. Uit 
de intentieverklaring blijkt dat 
het gemeentebestuur de inten-
tie heeft om aan deze aanvraag 
mee te werken. Het gemeente-
bestuur hecht grote waarde aan 
een dergelijke voorziening bin-
nen de gemeente.
De bewoners uit de omgeving 
worden betrokken bij de plan-

nen en inspraak blijft mogelijk.

In beroep tegen illegale
bewoning Leidsevaart
De langslepende kwestie van de 
illegale bewoning van een bol-
lenschuur aan de Leidsevaart 
leek te zijn opgelost na een uit-
spraak van de rechter. De rech-
ter verplichtte de gemeen-
te ‘flankerend beleid’ te voeren. 
Dit kan van alles inhouden, maar 
de rechter liet zich niet uit over 
wat hij hiermee nu precies be-
doelde. De gemeente is in ge-
sprek gegaan met de bewoners 
en wilde meewerken om nieuw-
bouw mogelijk te maken. De ei-
genaresse van de grond en de 
loods wil hier echter niet aan 
meewerken en wil de bewoners 
van haar land hebben. Een aan-
tal bewoners woont in het door 
hen gekraakte pand op het ter-
rein en anderen wonen in cara-
vans.
Meewerken tot het verkrijgen 
van een urgentieverklaring, om 
zo in aanmerking te komen voor 
een woning wil het college niet. 
De gemeente staat op het stand-
punt dat urgentie voorbehou-
den blijft aan mensen die maat-
schappelijk echt in de proble-
men komen, zoals gescheiden 
moeders met kinderen die hun 
woning moeten verlaten. 
Er rest de gemeente niets anders 
dan in hoger beroep te gaan te-
gen de uitspraak van de rechter 
en te laten vaststellen of en zo 
ja welk flankerend beleid zij dan 
wel had moeten voeren. 
Eric van Westerloo

POLITIEKE HOEK 
Afscheidsdienst VVD-fractielid 

Pieterson (Bloemendaal)
Regio – Zaterdagavond 28 au-
gustus is de heer Hans Pieter-
son, VVD-fractielid in de ge-
meente Bloemendaal, overle-
den na een noodlottig ongeval 
op zee. Dat gebeurde tijdens 
een werkbezoek aan de Red-
dingsbrigade Bloemendaal. De 
boot, waar de 63-jarige Pieter-
son zich op bevond, sloeg om 
in het deel gelegen tussen de 
Kop van de Zeeweg en Parnas-
sia. Alle opvarenden, twee me-
dewerkers van de Reddings- 
brigade en vier raadsleden van 
de gemeente Bloemendaal, 

raakten te water, helaas over-
leefde de heer Pieterson on-
danks reanimatie het ongeluk 
niet. 
Voor hem vindt zaterdag 4 
september een Openbare af-
scheidsdienst plaats. Locatie 
is het gemeentehuis van Bloe-
mendaal, Bloemendaalseweg 
158. De ontvangst is 14.45 uur, 
de dienst begint om 15.00 uur. 
De uitvaart zal daarna in beslo-
ten kring plaatsvinden. In het 
gemeentehuis is een condole-
anceregister voor de heer Hans 
Pieterson geopend.

Aerobics en Bodyshape in een prettige sfeer
‘Bewegen op muziek’

Heemstede - ‘Bewegen op 
muziek’ start weer de eerste 
week van september op maan-
dag- en dinsdagavond in de 
gymzaal van de Haemsteder 
Barger VMBO-T.
De lessen zijn op aerobics ge-
baseerd, maar zonder inge-
wikkelde pasjes, wel intensief 

en op gevarieerde popmuziek. 
Vanaf dit seizoen worden Zum-
ba elementen toegevoegd op 
latin-muziek, wat heel stimu-
lerend werkt. In een prettige 
sfeer wordt verantwoord aan 
de conditie gewerkt, waarbij de 
docentes gebruik maken van 
hun fysiotherapeutische ach-

tergrond. De docentes werken 
samen, zodat cursisten een ge-
miste les kunnen inhalen.

Voor informatie kunt u tele- 
fonisch contact opnemen met:
I. Krijgsman (maandag), Tel.: 
06-46159242 of S. Veenhoven 
(dinsdag), Tel.: 5472460.

RCH gaat jubileumjaar tegemoet
Heemstede - Heel veel kinde-
ren hebben de afgelopen week 
het nieuwe kunstgrasveld van 
RCH uitgeprobeerd tijdens de 
open dag. Een heel team van 
enthousiaste trainers en vrij-
willigers liet de kinderen ken-
nismaken met de eerste begin-
selen van het voetbalspelletje. 
Het komende jaar gaat RCH van 
start met de voetbalschool. Spe-
ciaal hiervoor is trainer Marcel 
Tiemens, aangetrokken die als 
Technisch Jeugd Coördinator 
de leiding hiervoor op zich heeft 
genomen. 

Met het 100-jarig bestaan in het 
vooruitzicht (op 24 februari 2011 
start het jubileumjaar officieel) 
wordt dit jaar nog meer dan an-
ders terug gekeken op de ge-
schiedenis van RCH. 

RCH wil de jeugd naar een ho-
ger peil brengen; wie weet zal 
de vereniging dan misschien 
ooit weer landskampioen wor-
den... De basis is natuurlijk een 
plezierig voetbalklimaat schep-
pen.
Bij RCH zijn geen wachtlijsten, 
geen postcodebeleid en je kunt 

altijd zó beginnen, ook bij de se-
nioren of veteranen. 

De bekerwedstrijden zijn de-
ze week weer begonnen. Afge-
lopen zaterdag speelde de B1/
B2 combinatie (nog niet ieder-
een was terug van vakantie) te-
gen de B1 van VEW, een altijd 
lastig duel. RCH uit tegen VEW, 
dat eindigde in een mooie winst 
voor RCH van 3-5. 
Vanaf deze week worden er 
weer veel wedstrijden gespeeld 
op de velden aan de Sport-
parklaan. 

Nieuw Groenendaal klaar 
voor voetbalseizoen
Heemstede - Nieuw Groenen-
daal Fysiotherapie staat reeds 
jaren regionaal bekend als prak-
tijk waar sporters goed terecht 
kunnen voor diagnostiek en be-
handeling. Ook vanwege de lig-
ging tussen alle sportvelden aan 
de Sportparklaan weten vele ge-
blesseerde sporters de weg naar 
Nieuw Groenendaal gemakkelijk 
te vinden. Er zijn inmiddels vele 
samenwerkingsovereenkomsten 
met sportverenigingen in Heem-
stede en omgeving, bijvoor-
beeld met voetbalclubs Konink-
lijke HFC en Young Boys en hoc-
keyclub Alliance. Bij deze ver-
enigingen wordt wekelijks een 
spreekuur gehouden voor de le-
den en worden specifieke her-
steltrainingen gegeven na een 
blessure. Geblesseerde spor-
ters kunnen worden behandeld 
door de sportfysiotherapeuten 
van Nieuw Groenendaal, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van alle 
trainingsfaciliteiten. 
 
Om geblesseerde sporters nog 
beter van dienst te kunnen zijn, 
heeft Nieuw Groenendaal een 
uniek apparaat aangeschaft. Dit 
betreft de Game Ready en is een 
machine die via een aangeslo-
ten manchet tegelijkertijd koe-
ling geeft en compressie op het 
geblesseerde gewricht of de ge-
blesseerde spier. Deze com-

binatie van de belangrijkste 2 
elementen van de Rice-regel 
(rust, ijs, compressie, elevatie) 
is op unieke wijze verenigd in 
de Game Ready. Bij acute bles-
sures wordt op deze manier de 
ergste zwelling voorkomen en 
kan het geblesseerde lichaams-
deel weer sneller wordt belast, 
waardoor het functionele her-
stel wordt bespoedigd. En welke 
sporter wil dat nou niet?
 

Grote voetbalclubs als Ajax en 
AC Milan zijn inmiddels ferven-
te gebruikers van de Game Rea-
dy en ook schaatser Sven Kra-
mer heeft er onlangs een aange-
schaft om hem sneller te helpen 
herstellen van zijn zware trai-
ningsarbeid. Heeft u een blessu-
re die u wilt laten behandelen of 
wilt u meer informatie, belt u dan 
met Nieuw Groenendaal 023-
5280806 of stuur een email naar 
info@nieuwgroenendaal.nl.
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Kaasboerinnetje
beste notenspecialist?
Heemstede – Alex, eigenaar 
van het Kaasboerinnetje op de 
Binnenweg is al flink op weg om 
inderdaad de beste Notenspeci-
alist van Nederland te worden. 
In februari maakte hij de inter-
ne verbouwing van zijn winkel af 
en was zo verheugd over de po-
sitieve reacties van zijn klanten, 
dat hij de uitdaging van het Vak-
centrum Kaas en Delicatessen-
winkels Nederland aanging. Als 
halve finalist kreeg hij in mei de 
boodschap dat ook zijn winkel in 
september bezocht gaat worden 
door een onafhankelijke vakju-
ry.  Ze komen onaangekondigd, 
maar maken zich wel bekend. 
Uit die bezoeken worden drie 
finalisten geselecteerd. In no-
vember wordt er een feest ge-
organiseerd voor de hele bran-
che, daar wordt de uiteindelijke 
winnaar bekend gemaakt. Voor 
Alex is de uitverkiezing tot hal-
ve finalist alsof hij een hoofdprijs 
te pakken heeft. Toch al een er-
kenning dat hij op de goede weg 

is met zijn bijzondere notenbar 
die in Heemstede de enige is 
met zo`n uitgebreid assortiment. 
Leuk om op weg te zijn, waar de 
Heemsteedse bakker en slager 
al eerder  als eerste in het land 
scoorden. Een compliment ook 
aan de Binnenweg, waar geluk-
kig nog zoveel zaken te vinden 
zijn  waar de eigenaar achter de 
toonbank staat en veel van zijn 
klanten kent. 

H’eerlijk van de boer
In de winkel ziet u de lekker-
ste kaasjes, salades, belegde 
broodjes en wijnen. Links bij 
de ingang de meest uitgebrei-
de notenbar van Heemstede, die 
de komende maanden in de be-
langstelling staat van heel Ne-
derland en vooral van de Heem-
steedse klant. Van H’eerlijk van 
de boer betrekt Alex kazen op 
ambachtelijke wijze bereid en 
gemaakt van rauwe melk,  kwa-
litatief hoogwaardig exclusief 
en traditioneel, met een smaak 

en leeftijd om op tafel te zetten. 
Alex maakt regelmatig kaasrei-
zen en ontdekt nog wel eens bij-
zondere kazen, zoals vroeg in dit 
jaar de Grot-Emmentaler die pit-
tiger van smaak is en de Gruyè-
res die in grotten zijn gerijpt  en 
een pikante smaak hebben. Ka-
zen van de grazige Zwitserse al-
penweiden. Bijzonder uit Frank-
rijk is zijn Fourme d`Ambert, 
geen fabriekskaas, maar ook zo 
van de boerderij, het proberen 
waard. Misschien wel het be-
kendste geitenkaasje uit Frank-
rijk is de Crottin Anjouin Chevre, 
misschien ook wel het kleinste, 
en fijnste met die witte tot ivoor-
kleurige kleur, fris van smaak en 
lekker in de salade of met wat 
honing.
Kaaskenners en kaasliefhebbers 
weten waar Alex de kaas haalt, 
zij halen het daar ook. Noten-
kenners weten het nu ook! Op 
de Binnenweg 27 bij het Kaas-
boerinnetje. 
Ton van den Brink  

Heemstede - De weergo-
den waren Volkstuinvereniging 
Groenendaal gunstig gezind tij-
dens de Open Dag op zaterdag 
28 augustus j.l. Een heerlijk zon-
netje scheen over het tuincom-
plex aan de Manpadslaan in 
Heemstede. En er was volop be-
langstelling, zowel van leden als 
niet-leden. 
Veel bezoekers maakten van de 
gelegenheid gebruik om een 
wandeling te maken over de tui-
nen om zo met eigen ogen de 
zelfgekweekte groenten, fruit en 
bloemen te aanschouwen; een 
lust voor het oog. Bij de oogst-
showtafel lagen diverse pro-
ducten, soms in aparte vorm of 

kleur, die reden tot gespreks-
stof gaven. Imker Pim en aard-
beikweker Erwin hebben ieder-
een weer een stukje wijzer ge-
maakt op het gebied van honing 
en aardbeien. Verder was er een 
demonstratie over het gebruik 
van zonnepanelen voor stroom-
opwekking op bijvoorbeeld een 
volkstuin. Tenslotte kon ieder-
een zich laven aan vers gemaak-
te pompoensoep, zelfgemaak-
te taarten, bramenijs gemaakt 
met bramen van de volkstuin en 
wijn gemaakt met druiven van 
de volkstuin.
Volkstuinvereniging Groenen-
daal kan terugkijken op een ge-
slaagde Open Dag.

Geslaagde Open Dag
bij Volkstuinverening Groenendaal

Landelijke primeur:
Eerste examens Lifeguard 
bij Reddingsbrigade
Heemstede – Afgelopen za-
terdag zijn bij de Heemsteed-
se Reddingsbrigade drie leden 
geslaagd voor het diploma Life-
guard. Dit is een onderdeel van 
de nieuwe opleiding waterhulp-
verlening van Reddingsbrigade 
Nederland. Het was zelfs voor 
het eerst dat dit examen werd 
afgenomen. Ronald van den 
Berg (40) en Joost Boerboom 
(24) haalden hun Lifeguard 
pool, Bas Randsdorp (17) haal-
de zijn junior Lifeguard pool. Al-
le drie de kandidaten deden hun 
praktijk examen aan de rand van 
het bad, onder het kritische oog 
van hun collega instructeurs, 
examinatoren van Reddingsbri-
gade Nederland en natuurlijk 
een hoop kinderen en hun ou-
ders. Aan het eind van het exa-
men vond er een gesimuleerd 
plaats ongeval waarbij de kan-
didaten eerste hulp verleenden 

en het wedstrijdbad ontruim-
den. Na de evaluatie, verklaar-
den de examinatoren erg onder 
de indruk te zijn van het niveau 
van de kandidaten. Vooral junior 
Lifeguard Bas kreeg veel lof. De 
opleidingen van de Heemsteed-
se Reddingsbrigade (HRB) vin-
den plaats in zwembad Groe-
nendaal te Heemstede en vanuit 
het clubhuis aan de Ringvaart 
op het Sportpark. Voor meer in-
formatie hierover kunt u terecht 
op de website: www.heemsteed-
sereddingsbrigade.nl

Kerkdiensten PKN
Heemstede – Protestantse 
Gemeente Heemstede orga-
niseert zondag 5 september 
diensten.

Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Pie-
ter Terpstra, bevestiging ambts-
dragers, met crèche en kinder-
kring.
Kennemerduin en Oude kerk: 
geen dienst.

Collectanten Nierstichting 
gezocht!

Heemstede - In de week van 
20 t/m 25 september vindt 
weer de jaarlijkse collecte voor 
de Nierstichting plaats. Veel 
enthousiaste vrijwilligers gaan 
dan op pad om geld op te ha-
len voor dit goede doel. 
In Heemstede is een aan-
tal nieuwe collectanten nodig, 
soms ook door ziekte of vakan-
tie van de huidige collectanten. 
Het zou heel jammer zijn als er 

in sommige straten niet kan 
worden gecollecteerd.
Indien u een paar uurtjes vrij 
kunt maken om in uw buurt 
voor de Nierstichting te collec-
teren, zou dat bijzonder op prijs 
worden gesteld. 
U kunt contact opnemen met 
Wil Berendsen, email mhbe-
rendsen@planet.nl of telefoon 
023-5362941, of met Mick Flie-
ringa, telefoon 023-5286651.
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Praktijk voor natuurgeneeskunde helpt
Heemstede – Als reguliere on-
derzoeken niets vinden, de me-
dische wereld niets vindt, je het 
gevoel hebt tegen een muur aan 
te lopen, kan natuurgeneeskun-
de de aard van de klachten on-
derzoeken. De Heemsteedse Di-
ane Dijt is gespecialiseerd in 
het  opsporen van de aard van 
de klachten. Die kunnen zijn van 
lichamelijke aard zoals te hoge 
spierspanning, een verkeerde 
wervelstand, blessures, vertil-
len. Of van chemische aard zo-
als allergieën, slechte of niet ge-
schikte voeding, darmklachten, 
te kort aan vitaminen, minera-
len. Of van emotionele aard zo-
als traumatische ervaring, span-
ning, verdriet, burnout, migraine 
of hoofdpijn. De spieren vertel-
len het verhaal van je lichaam, 
want die zijn verbonden met de 
wervelkolom waar alle zenu-
wen bijeenkomen die weer ver-
bonden zijn met de hersenen 
en de organen. Het testen van 
spieren met behulp van test-
buizen kan het antwoord geven 
op de klachten en met gemid-
deld vijf consulten de klachten 
verhelpen. In de praktijk wordt 
gewerkt met Kinesiologie, een 

moeilijk woord maar een vorm 
van natuurgeneeskunde die is 
ontwikkeld door artsen die zich 
inzetten voor de integratie van 
westerse en klassieke genees-
wijzen. De klassieke genees-
wijzen zijn de Chinese en Indi-
ase geneeskunde met hun al-
oude kennis van der natuur. Een 
methode die pijnloos is, vriende-
lijk en niet belastend, zeker voor 
kinderen. 

Resultaat
Als Diane eenmaal weet wat de 
spieren vertellen, kan ze met die 
informatie aan de slag. Zoals 
met  een meisje van negen jaar 
die allergisch was voor koemelk, 
gluten, pinda`s, katten en hon-
den. Hoe gaat zo`n meisje naar 
een verjaardagspartijtje waar ze 
niks mag nemen omdat ze niet 
weet of er voor haar enge pro-
ducten inzitten? In fabrieken 
waar voeding gemaakt wordt 
zijn meestal sporen van pinda`s 
te vinden. Niemand ziet het, 
merkt het, weet het, maar voor 
dat meisje een ramp die dodelijk 
kan aflopen. Met zeven consul-
ten en ondersteuning van ortho-
moleculaire middelen (optima-

le concentraties van voedings-
stoffen zoals vitamines en mine-
ralen en natuurlijke middelen),  
mag ze nu naar elk partijtje en 
mag haar hond mee, die ze nu 
inmiddels ook heeft. Haar moe-
der is inmiddels ook door een 
behandeling van haar migraine 
afgeholpen die ze van alle stress 
had gekregen. Orthomolecu-
laire middelen zijn niet hetzelf-
de als homeopathische midde-
len, het zijn natuurlijke middelen 
zonder de chemische middelen 
die meestal bijwerkingen kun-
nen hebben. 
De consulten worden door een 
groot aantal zorgverzekeraars 
vergoed vanuit de aanvullen-
de verzekeringen. Een behan-
deling werkt in de meeste ge-
vallen snel,  is niet belastend en 
heel goed geschikt voor kinde-
ren, voor volwassenen en oude-
ren. Een manier om misschien 
een andere wijze van uw klach-
ten af te komen.

De natuurgeneeskunde prak-
tijk van Diane Dijt is gevestigd 
aan de Van de Spiegellaan 14, 
Heemstede, tel. 06-51011487.
Ton van den Brink

Honkbal
RCH treedt Wet van Vreeken 
met voeten tegen TTT
Heemstede - Als de defensie 
het laat afweten mag je normaal 
verwachten dat de aanval er een 
schepje boven op gaat gooien 
om de opgelopen achterstand 
ongedaan te maken. Maar bij 
honkbal is er maar weinig nor-
maal. Volgens Ronald Vreeken 
(vice-voorzitter van RCH-Pingu-
ins) functioneert een slagploeg 
alleen maar optimaal achter een 
vertrouwenwekkende defensie. 
Toen dus de Tex Town Tigers na 
een grand slam homerun in de 
1e en een solo homerun in de 
2e inning met 5-0 voor stonden, 
was de wedstrijd volgens de Wet 
van Vreeken gelopen. Maar wat 
er daarna gebeurde spotte met 
alle honkbalwetten. De plot-
wisselingen volgden elkaar in 
rap tempo op en de uiteindelij-
ke 13-10 overwinning van RCH-
Pinguïns moet dan ook maar 
als de uitzondering worden be-
schouwd die de regel bevestigt. 
De Wet van Vreeken blijft (voor-
lopig) overeind.
  
Met maar liefst 5 supporters 
(de ouders van Marcel Timmer, 
vriendin Suzanne Smit van Chris 
Mowday, clubicoon Ciska Geuts-
kens en schrijver dezes) was de 
Racing naar het natte Enschede 
getogen om zich aan zijn laat-
ste kansen op het kampioen-
schap van de Overgangsklas-
se vast te klampen. In de weten-
schap dat er geen reliever be-
schikbaar was en 9 innings veel 
krachten van een werper ver-
gen, begon Marcel Timmer iets 
te rustig aan zijn heuvelwerk. Na 
2 honkslagen en een veldfout 
waren de honken volgelopen en 
mepte 2e honkman Onno Bars-
ke de bal voor 4 punten over het 
hek. De volgende homerun, één 
slagbeurt later, kwam op naam 
van de Enschedese 1e honk-
man Lindton de Lima, die ge-
lukkig geen teamgenoten mee-
nam voor zijn ererondje over de 
honken. In de 3e Heemsteedse 
inning kon eindelijk iets terug-
gedaan worden, toen Mick van 
Vliet na een infield hit en wat ge-
knoei in de verdediging van TTT, 

de achterstand tot 5-1 kon te-
rugbrengen. Vanachter de back-
stop gesteund door zijn moeder, 
die elke door de scheidsrechter 
gecallde wijdbal voor slag aan-
zag, hield Marcel Timmer in de 
3e en 4e inning de honken vrij 
van Enschedese tijgers. Daar-
uit putte de Heemsteedse aan-
val moed. Op honkslagen van 
Chris Mowday, Mark Smit, Alex 
Santucci en Giovanni Valmont, 
werd in de 5e inning 4 maal ge-
scoord en stond het zowaar 5-5. 
Maar de vreugde was van korte 
duur, want in de gelijkmakende 
helft van die inning toucheerde 
de thuisploeg voor de 6e maal 
de thuisplaat : 6-5.
Vanaf de 7e inning werd het 
een ware heksenketel, toen bei-
de pitchers vermoeidheid gin-
gen vertonen. Na 3 honkslagen 
en 2 vrije lopen leidde RCH met 
7-6, maar het antwoord van TTT 
loog er niet om : 4 honkslagen, 
goed voor 3 runs en 9-7 op het 
scorebord. De thuisploeg ging 
zijn relievers aanspreken, maar 
voor Marcel Timmer, die er in-
tussen 118 pitches op had zit-
ten, was geen vervanging be-
schikbaar. Toch doorstond hij 
ook de 8e inning zonder scha-
de en zag hij tot zijn opluchting 
hoe zijn teamgenoten in de laat-
ste slagbeurt er als gekken te-
genaan gingen. 6 Honkslagen, 
waaronder de 4e in deze wed-
strijd van zowel Giovanni Val-
mont als Mark Smit, brachten 6 
RCH’ers over de thuisplaat. Het 
tegenpunt,  waardoor het 10-13 
in Heemsteeds voordeel werd, 
deed geen pijn meer, maar de in 
ijs verpakte arm van Marcel Tim-
mer, goed voor 143 worpen(!), 
des te meer. 

De wedstrijd van zondag, tegen 
UVV, werd vanwege de regen 
uitgesteld, met de volgende 
stand als gevolg :
1. UVV 21-32  
2. RCH   21-27
3. DSS   22-24
4. PSV 21-18
5. TTT 22-16
6. Hawks  21-11

Softbal
Degradatiespook waart boven RCH-Pinguins
Heemstede - Met een bijna 
volledige selectie (alleen An-
nemarie van ’t Klooster ontbrak 
wegens een blessure) lukte het 
RCH-Pinguïns opnieuw niet een 
voorsprong vast te houden. De 
routiniers van DSS-3 wachtten 
rustig de momenten van zwakte 
in de defensie van de Racing af 
om in één enkele inning beslis-
send toe te slaan.
Al met al wordt de positie op de 
ranglijst er voor de Heemsteed-
sen niet beter op. Van de 4 wed-
strijden, die er nog te gaan zijn, 
moeten er in ieder geval 2 ge-
wonnen worden om degrada-
tie te ontlopen. Maar dan zal het 
team op zijn sterkst het veld in 
moeten.

DSS gaat nog steeds voor het 
kampioenschap en dat lieten zij 

van meet af aan duidelijk blijken. 
Op de allereerste worp van pit-
cher Daniëlle Kuipers werd de 
bal direct het midveld in gesla-
gen, waarna een opofferings-
stootslag en een nieuwe honk-
slag de 0-1 betekenden. Met 
volle honken kwam RCH-Pingu-
ins die inning goed weg en dat-
zelfde gold voor de 2e inning 
met 3 achterblijvers en geen 
punten. Zo kon het gebeuren 
dat de Heemsteedse thuisploeg 
in de gelijkmakende helft van de 
2e inning verrassend de leiding 
kon nemen via honkslagen van 
Kim Westerveld en Bianca Claas-
sen en een slecht verwerkte op-
offeringsstootslag van Mariska 
v.d. Kruijf. Zelfs na de gelijkma-
kende run in de 3e inning leek 
een goed resultaat voor RCH/P 
nog steeds mogelijk, maar toen 

kwam er weer zo’n welhaast tra-
ditioneel slechte inning, waarin 
alles mis ging wat maar mis kon 
gaan : 4 honkslagen, 2 x 4 wijd, 
2 veldfouten en een wilde worp, 
alles bij elkaar goed voor 5 runs 
en een onoverbrugbare 2-7 ach-
terstand. 
In de 5e inning, met voor RCH 
Sandra Assendelft weer eens op 
de heuvel, werd niet meer ge-
scoord en maakte de regen het 
spelen van een 6e en 7e inning 
overbodig. 

De stand 
1. Alcmaria-3 13-20 (89-  37)
2. Olympia-3 14-20 (63-  42)
3. DSS-3 13-18 (74-  41)
4. Kinheim-2 13-12 (71-  57)
5. Herons-2 15-10 (46-  81)
6. Kinheim-1 14-  9 (55-105)
7. RCH-Pinguïns 14-  7 (53-  88)

NVVH-Vrouwennetwerk Heemstede
Heemstede - Het nieuwe sei-
zoen van NVVH-Vrouwennet-
werk Heemstede heeft het the-
ma ‘Koninklijk’ vanwege het 95-
jarig bestaan in 2011. Het sei-
zoen wordt geopend met een 
vrolijke middag en wel op dins-
dag 7 september a.s. om 14.00 
uur. Mevrouw D. Zimmer-Koop-
sen uit Ermelo is te gast de-
ze middag. Zij heeft vele jaren 
als ambtenaar van de Burgerlij-
ke Stand in haar woonplaats ge-
werkt. In een wervelende pre-
sentatie, boordevol humor, ver-
telt zij deze middag met vele 
anekdotes over haar werk. Lo-
catie: de Herberg, Westerhout-

park 46, Haarlem. Iedereen is 
welkom, u betaalt 2,50 euro en 
kan kennismaken met de ver-
eniging.
Woensdag 22 september staat 
een bezoek aan de Koninklijke 
Porceleyne Fles in Delft op het 
programma.
De fietsclub is deze maand nog 
zeer actief bezig met o.a. de 
Beeckesteynroute, de Ooijpol-
derroute en de Floriaderoute.
Zin om mee te fietsen? Voor meer 
informatie, tel. 023-5337737.

Wilt u meer informatie over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging: 
bel dan even 023-5477486.



Heemstede - Iedereen kent 
het Brandwondencentrum Be-
verwijk. Veel mensen weten niet 
dat de plastisch chirurgen, hier 
werkzaam, zich ook gespecia-
liseerd hebben in cosmetische, 
reconstructieve en handchirur-
gie.
Door de uitgebreide ervaring 
met de behandeling van brand-
wondenpatiënten bestaat een 
bijzondere kennis van de huid 
en littekenvorming.

Exclusief 
STAUDT littekencrème is ont-
wikkeld door plastisch chirurg 
dokter Staudt in samenwerking 
met collega’s uit het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk. De 
crème is te koop bij een aantal 
zorgvuldig geselecteerde apo-
theken. Mocht u in Heemstede 
en omgeving wonen dan kunt 
u bij Apotheek Groenendaal 

terecht. Het deskundige team 
staan klaar om u te adviseren. 

Kom daarom langs bij apotheek 

Groenendaal: telefoon 023-
5293686, Valkenburgerlaan 50 
te Heemstede. Er is voldoende 
parkeergelegenheid.

pagina 10 de Heemsteder - 1 september 2010

Fireplace, ook voor mooie woonaccessoires
Het is weer tijd voor de open haard
Heemstede – In het mooie, ou-
de pand aan Blekersvaartweg 
14 is Fireplace gevestigd. U kent 
vast deze firma wel die haarden 
en schouwen in alle soorten en 
maten in huis heeft. ‘Huis’, want 
wie binnenwandelt bij Fireplace 
waant zich in een grote, sfeer-
volle huiskamer. Er zijn diverse 
knusse hoekjes met ieder een 
andere open haard of schouw. U 
vindt hier voor elke smaak een 
haard. Of u nu gaat voor een 
strak interieur of liever van lan-
delijk of klassiek houdt, er is ge-
heid een passende open haard 
te vinden. Woont u op een flat? 
Zelfs dan zijn er mogelijkhe-
den om van de warme sfeer die 
onmiskenbaar uitgaat van een 
open haard te genieten. Want 
Fireplace heeft ook elektrische 
haarden. Informeer er gerust 
naar. 

Wie wil overgaan tot de aan-
schaf van een (nieuwe) open 
haard, beslist meestal niet 1,2,3. 
Je wilt er toch één die precies 
naar je zin is en die goed past 
in het huis en moet bij uw inte-

rieur. Daarom is kijken belang-
rijk, weer terugkomen om dan 
uiteindelijk je keuze te maken. 
De deur van Fireplace staat al-
tijd open voor mensen die eerst 
eens op hun gemak willen rond-

kijken. Als de interesse uitgaat 
naar een bepaalde open haard 
of schouw, krijg je bij Firepla-
ce deskundig advies. Overigens 
komt er altijd eerst iemand kij-
ken van Fireplace voordat u de 

aanschaf gaat doen. Het plaat-
sen van een haard moet zorg-
vuldig gebeuren. Gelukkig heeft 
Fireplace wat dat betreft heel 
wat jaren ervaring, 27 weltever-
staan! 

Fireplace vernieuwt telkens de 
collectie. Zo zijn er nu de nieuw-
ste trends op gebied van haar-
den- en schouwen te bewon-
deren. Kijk ook eens naar de 
woonaccessoires zoals lampen, 
stoelen en haard-accessoires. 
Ze komen veelal uit Frankrijk 
of Engeland en maken de sfeer 
compleet.
Fireplace verkoopt zowel prefab 
schouwen als ambachtelijk ver-
vaardigde haarden uitgevoerd in 
bijvoorbeeld marmer of natuur-
steen. Daarnaast zijn er hout- 
en gasgestookte en elektrische 
haarden.

Openingstijden: maandag van 
13-17 uur. Dins-, donder- en vrij-
dag tussen 10-17 uur. Zaterdag 
van 10 tot 16 uur. Ook ‘s avonds 
op afspraak. Woensdag geslo-
ten. Telefoon: 023-5293015. 

Inwonende thuishulp 
hoeft niet duur te zijn

Het is de bedoeling dat de au 
pair+’ers bij hun cliënten in-
wonen, zo hebben zij altijd 
een vertrouwd gezicht om 
zich heen. Primair bieden de 
zorgassistenten ondersteuning 
bij de uitvoering van de dage-
lijkse zaken als aan- en uitkle-
den, wassen, schoonmaken, 
boodschappen doen en eten 
klaarmaken. FlexiCura kan 
deze dienst betaalbaar aan-
bieden. FlexiCura hoopt hier-
mee het voor met name oude-
ren, die afhankelijker van hulp 
van buiten worden,(financieel) 
mogelijk te maken om langer 
thuis te blijven wonen. 
 
Onderzoek
Om te kijken of er voldoen-
de vraag is naar deze nieuwe 
dienst, doet FlexiCura momen-

teel onderzoek onder de be-
staande cliënten. Ook wordt 
geïnventariseerd wat de aan-
vullende wensen kunnen zijn 
waar cliënten tegenaan lopen. 
In de herfst gaan de eerste au 
pair+’ers aan de slag.
 
Wat doet FlexiCura?
FlexiCura is een klein bureau 
voor thuiszorg met een breed 
dienstenpakket.  Voor deskun-
dige huishoudelijke en/of per-
soonlijke verzorging, verple-
ging, nacht- en 24-uurszorg, 
begeleiding, ondersteuning, 
PGB-advies en luxe dienst-
verlening kunnen cliënten hier 
terecht. Voor iedere vraag is 
er bij FlexiCura een passen-
de oplossing. Direct zorgvul-
dig geregeld en tegen concur-
rerende tarieven.  

Regio - Vele ouderen wensen zo lang mogelijk en zo zelf-
standig mogelijk thuis te blijven wonen. Daarom heeft 
thuiszorgorganisatie FlexiCura dé oplossing. Liefst nog dit 
jaar realiseert zij au pair+: de inwonende thuishulp. Voor 
maar 80 euro per dag. Op dit moment doet FlexiCura on-
derzoek naar de animo voor dit plan.

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

Italië
Dat alles zo waarlijk mooi kan zijn

Rome, Ligurië en Turijn
ik wil je Italië laten zien

en haar ten huwelijk vragen misschien...

Uit de bundel “Ontgrenzing”

Belangrijk
Jij zocht blijkbaar belangen

en werd een belangrijke vriend
je bespeelde mijn verlangen
totdat je belang was gediend

Geen oprechte belangstelling
 `slechts´ een opwelling

en de daaropvolgende keer
hechtte jij aan vriendschap

geen belang meer

Bart Jonker

Dichtstorten
Exclusief verkrijgbaar bij Apotheek Groenendaal:

Staudt litteken crème: ontwikkeld 
door plastisch chirurgen

De geelschouderspanner komt in 
Leyduin voor (foto: Ger Tik).

De mysterieuze wereld van de nachtvlinders
Heemstede - Beleef een bij-
zondere nazomeravond op land-
goed Leyduin. ’s Nachts is het 
in de natuur een drukte van 
belang. Allerlei insecten zoe-
ken dan naar voedsel.  Op za-
terdag 4 september van 20.45 – 
22.15 uur laat boswachter Nico  
Dekker van Landschap Noord-
Holland zien dat op landgoed 
Leyduin veel nachtvlinders le-
ven. Hij doet dat samen met 
collega Ron Dam. 

Ze lokken de nachtvlinders 
met een speciale lamp en een 
lokstof. Ze kunnen geuren van 
grote afstand opmerken en zijn 
te zien op een groot laken. U 
kunt ze mooi bekijken.

Weet u dat er wereldwijd ruim 
120.000 soorten nachtvlin-
ders bestaan, terwijl er ‘slechts’ 
25.000 soorten dagvlinders zijn? 
De diertjes hebben in tegen-
stelling tot dagvlinders meestal 

minder uitbundige kleuren maar 
er zitten prachtige exemplaren 
tussen! 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel.088-0064455. De kosten be-
dragen 6,50 euro, Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-

padslaan 1 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. Het 
ligt 2 km ten zuiden van NS stati-
on Heemstede/Aerdenhout, aan 
de westzijde van de Leidsevaart. 
Wij raden u af uw navigatiesy-
steem te gebruiken. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl
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Heemstede – Tussen de marktkramen op de brocantemarkt op de Jan van Goyenstraat klin-
ken zondagmiddag de chansons van Edith Piaf en Charles Trenet en staat de bordeaux onder 
handbereik. Het trio Pastis, geïnspireerd door hun “tours de France” en met “joie de vivre” in het 
bloed, brengt graag de passie voor deze muziek over op hun publiek. Regen en wind, het deert 
niet, alleen lastig om je hoed op te houden. Het publiek geniet en vergeet dat de volgende bui  
onderweg is. De regen en wind is geen spelbreker op de brocantemarkt in de Jan van Goyen-
straat. De dappere brocante-en antiekhandelaren zijn beducht op de windvlagen, Hanneke van 
Kado&Zo bezorgt ze een heerlijke Franse lunch met rode wijn en de bezoekers zijn echt geïnte-
resseerd. Een pracht promotie van het winkelcentrum Jan van Goyenstraat.
Nieuw is de stand van tandarts Cees Oorthuis. Hij verzamelt openhaard attributen, heeft er ple-
zier in om zo nu en dan ook uit zijn verzameling te verkopen en toonde een 500 jaar oud, maar 
nog puntgaaf  haardstel in Hendrik II  stijl. Daarnaast  blaaspijpen om het vuur levendig te hou-
den. Bijzondere houten blaaspijpen uit Frankrijk en 17e eeuwse stalen pijpen, de lopen van mus-
ketgeweren. De gesmede pijpen zijn meer dan honderd jaar oud. Zo heeft iedere kraam zijn 
eigen verhaal met spullen die meestal al meerder eigenaren hebben gehad en nog aan een nieuw 
leven willen beginnen. Geschiedenis in glas, porselein, meubelen in edele houtsoorten, smeed-
werk, zilver en tin in huishoudelijke voorwerpen, zilver en goud in  oude sierraden. Veelal heeft 
de standhouder met een passie voor zijn specialisme in de antiekwereld er nog een prachtig 
verhaal bij. Dat maakt een bezoek aan een brocante-markt altijd tot een belevenis en zeker die 
op de Jan van Goyenstraat, waar de Teisterband met dezelfde passie muziek maakt.
Met vijftig mannen die blaasmuziek spelen uit liefhebberij uit het folk-, marsen-, dixieland-, 
latin- en jazzrepertoire. Daar sta je bij stil!
Ton van den Brink
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Ondanks verlies leerzame 
middag voor Kon. HFC
Regio - Omhoogkijken is altijd 
goed als je ambities hebt. Za-
terdagmiddag trad de Kon. HFC 
aan in Noordwijk tegen de ge-
lijknamige vereniging, uitko-
mend in de hoofdklasse zater-
dag. De ambiance op het rond 
het veld geeft het gevoel van 
een heuse voetbaltempel. Een 
onovertroffen aantal reclame-
borden omzomen het qua afme-
tingen maximale speelveld.
Een kleine 600 bezoekers zagen 
in aanvang een kat en muisspel 
waarbij Noordwijk als de kat 
fungeerde.
Zonder de geblesseerde Roy 

Verkaaik, Norman en Luyten be-
stond het HFC centrum uit Car-
los Opuku en Jochem Linenho-
vis met Yener op rechts en de 
jonge Koen Duijtshoff op links. 
Voor Duijtshoff was het zijn eer-
ste echte grote test, maar hij 
kan niet terugzien op een geluk-
kige wedstrijd. Al in de 4e mi-
nuut wordt Duijtshoff simpel uit-
gespeeld. Als dan de afgeme-
ten voorzet van Setfan Mertens 
door de sterke spits Joost Leo-
nard achter van Rossum is ge-
kopt wordt duidelijk dat HFC 
een zware middag krijgt. De 
HFC verdedigers stonden er-

bij en keken er naar. Alle acties 
van Noorwijk verliepen sneller 
en preciezer er zat meer snel-
heid in en de omschakeling van 
de verdediging naar de aanval. 
Nog binnen het kwartier bereik-
te Noordwijk al een comfortabe-
le voorsprong van 2-0. Ditmaal 
was het Sefan Mertens die van 
Rossum met een zuivere inzet 
kansloos liet.
HFC was van de eerste schrik 
bekomen en bood beter partij. 
De door een blessure nog niet 
eerder opgestelde spits Roy Vis-
ser toonde aan het niveau aan 
te kunnen. In zijn acties liet hij 

inzicht, werklust en een goe-
de balcontrole zien. Ook Ha-
kim Ajnaoua en de jonge Wou-
ter Haarmans deden het voorin 
zeker niet slecht. De eerste kans 
voor HFC ontstond na 20 minu-
ten spelen toen Tim Kuyt een 
diepe pass gaf op Haarmans die 
zijn verdediger te snel af was en 
zijn voorzet door Boy Visser zag 
inschieten. De Noordwijk doel-
man Michel van Kasteren kon 
nog net een doelpunt voorko-
men.
Noordwijk nam wat gas terug en 
zocht de momenten om met vijf 
aanvallers het doel van HFC te 

zoeken. Weer waren zowel Mer-
tens en Leonard betrokken bij 
uitgespeelde kansen. Oog in 
oog met Leonard kon Van Ros-
sum nog redding brengen. Vlak 
voor rust verhoogde Noord-
wijk de score naar 3-0 door een 
doelpunt van Mohammed Faou-
zi na een vrije trap. 
Ook dit doelpunt mocht de HFC 
verdediging zich aanrekenen.
Aan de andere kant verdween 
een schot van Tuncay Yener 
maar net naast het doel van 
Noorwijk. En kon doelman Van 
Kasteren een hard schot van Fa-
bian Munsterman nog net over 
de lat werken.
Na rust spaarde HFC trainer Pie-
ter Mulders spits Boy Visser en 
bracht Steve Beverley in.
Hij posteerde Rutger De Vries 
achter in het centrum waardoor 
Jochem Lindenhovius naar het 
middenveld verhuisde. Het duo 
Opoku/De Vries bracht meer 
rust. De totaal niet in de wed-
strijd zittende Duijtshoff werd 
vervangen door Geert Luyten.
De coach van Noorwijk haal-
de zijn gouden spitsenduo uit 
het veld waardoor de aanval van 
Noordwijk beduidend zwakker 
werd.
HFC kwam op 3-1 door een rush 
van Carlos Opoku die met een 
zuivere pass Beverley wist te be-
reiken die vanuit de draai Van 
Kasteren  kansloos liet.  
De rest van de wedstrijd bleek 
een formaliteit. Het niet geven 
van rugdekking door de HFC 
verdedigers had tot gevolg dat 
Rick van der Vlugt zomaar kon 
doorlopen. Zijn voorzet op de 
vrijstaande Bram Meurs bracht 
de eindstand op 4-1.
Aanstaande zondag 5 septem-
ber het eerste duel in de com-
petitie. Om 14:00 uur de thuis-
wedstrijd tegen VVIJ, de kampi-
oen van het afgelopen seizoen.
Eric van Westerloo

Volleybal bij GSV Heemstede weer van start
Heemstede - De zomervakan-
tie zit er weer op en het nieu-
we seizoen gaat ook voor de 
Heemsteedse volleyballers weer 
van start. GSV Heemstede is 
zeer actief in het opleiden, be-
geleiden en vormen van goede 
jeugdteams die in een gezelli-
ge sfeer de mooie volleybalsport 
beoefenen.
De eerste grondbeginselen wor-
den bijgebracht in het Cool 
Moves Volley (CMV).  Hierbij le-
ren de kinderen op een speel-
se en ontspannen manier de ba-
sisvormen van de volleybaltech-
nieken
aan. Het CMV is bedoeld voor 
kinderen van 6-12 jaar en wordt 
op verschillende niveaus beoe-
fend. Onder deskundige en be-
zielende leiding van Sjaak en 

Mirjam Griffioen zijn op donder-
dag 9 september van 16.15 uur 
tot 17.15 uur de eerste trainingen 
in Sporthal Groenendaal. Om 
kennis te kunnen maken met 
deze mooie vorm van teamsport 
kan er twee keer gratis meege-
traind worden. Aanmelden voor-
af is wenselijk. Dat kan bij Sjaak 
Griffioen 023-5242778.
Voor de jeugd vanaf 12 jaar en 
voor de senioren zijn de eerste 
trainingen op dinsdag 7 sep-
tember. Ook in Sporthal  Groe-
nendaal.  De jeugd traint van 18 
tot 19.30 uur en de senioren van 
19.30 tot 21 uur.
GSV Heemstede heeft jeugd-
teams op verschillende niveaus 
die in competitieverband hun 
krachten meten met diverse ver-
enigingen in de regio. Het is bo-

vendien mogelijk om recreatief 
de trainingen te volgen. Ook hier 
is de mogelijkheid om als ken-
nismaking twee maal gratis mee 
te trainen. Hiervoor aanmelden 
kan ook bij Sjaak Griffioen.
De vereniging heeft 3 dames 
teams en 4 heren teams die 
in competitieverband spelen. 
Daarnaast kan op dinsdagavond 
recreatief getraind worden. De-
ze training is zowel voor dames 
als heren. Voor recreanten is er 
bovendien de mogelijkheid om 
aan een recreantencompetitie 
mee te doen.
Alle inlichtingen kunnen worden 
ingewonnen worden bij: Leo van 
der Prijt telefoon 023-5287039  
en Esther Weijers telefoon 023-
5478055 en de website www.
GSV-Heemstede.nl.

Bekerzaterdag levert VEW 
maar één punt op
Heemstede - Vrijdag 27 au-
gustus hielden de leiders van 
de D-1 junioren een ‘Kick off’ 
in het clubhuis. Ouders en spe-
lers werden door Frans en Hans 
wegwijs gemaakt in de regels 
van de KNVB. Onder het genot 
van een kopje koffie en een lek-
kere vlaaipunt werden alle pro-
blemen bespreekbaar gemaakt.
Zaterdag om 10.30 uur was het 
de beurt aan de D-junioren. 
Voor bijna alle spelers werd het 
de eerste wedstrijd op een heel 
veld. En wat voor  een wedstrijd. 
Tegenstander Vogelenzang-D1 
was een geduchte tegenstander. 
VEW ging de rust in met een 1-
0 voorsprong. Na de thee zette 
V’zang binnen een kwartier de 
puntjes op de i, 1-2. Deze stand 
bleef  tot vijf minuten voor tijd op 
het bord staan, VEW maakte na 
een snelle aanval nog verdiend 
gelijk, 2-2.

Hierna was de beurt aan de B-
junioren. Buurman RCH kwam 
op bezoek. Een selectie van VEW 
kon tot de rust aardig meeko-
men, 2-3. Na de thee namen de 
gasten het heft in handen, 3-5.

Het programma:
Woensdag 1 september: 
Sp’woude-b- VEW-b         19.00 uur
DSK-d- VEW-d                  18.45 uur.
Start competitie!
Zaterdag 04 september:
VEW-1- Alliance-1               14.30 uur
VEW-2- V’dam                    12.00 uur

Bekerwedstrijden:
VEW-b- Zandvoort-b            12.30 uur
Z’voort-d- VEW-d                 10.30 uur

VEW-agenda: 10 september- 
eerste ronde Klaverjaskampi-
oenschap. Aanvang 20.00 uur.
11 september- start verkoop 
Grote Club actie.

HBC G geeft visitekaartje af!!
Bij Overbos werd voor het eerst een G-voetbal toernooi georgani-
seerd. Aan HBC de eer daaraan mee te doen. Nog maar 1 training 
achter de rug, maar in het kader van oefenwedstrijden pastte dit 
toch wel in de voorbereiding. En in een nieuw seizoen, met de no-
dige veranderingen, moet je toch weer kijken hoe we de competi-
tie in kunnen. Maar liefst zes spelers hebben om uiteenlopende re-
denen HBC verlaten. Dus moest er flink gepuzzeld worden voor het 
team het veld in kon. Maar de basis staat! WESLEY in de goal, RICK 
en SEBASTIAAN achterin. Dat moet verdedigend voldoende zeker-
heid geven. Vandaag aangevuld met FRANK werd in 5 wedstrijden 
geen enkel doelpunt weggegeven. Klasse. Van de beoogde mid-
denvelders was dit keer alleen LIBAN aanwezig. Geassisteerd door 
JORDI en JESSE liep ook dat als een trein. JEROEN en DAVY zijn 
onze afmakers. Ze waren vandaag niet de enige, maar hebben  wel 
hun deel gehad in het forse totaal van 19 stuks. Het toernooi kreeg 
nog meer glans doordat HFC, Aalsmeer en Overbos in HBC ook hun 
meerdere moesten erkennen bij het penalty schieten. Voor een per-
soonlijk succesje zorgde RICK nog met de snelheidsmeter. Al met 
al zijn we goed begonnen aan een nieuw seizoen. Straks met Jur, 
Michael en Abdessalam er nog bij moeten we toch zeker resulta-
ten kunnen halen. 
Leo Holdorp
HBC G-voetbal

INGEZONDEN

Doe mee aan de 
Woensdagmiddagclub

Heemstede - Voetbal, hoc-
key, dansen, muziekles, je gaat 
er misschien wel iedere week 
heen. Het is handig om hier 
voor het nieuwe schooljaar een 
geheugensteuntje voor te heb-
ben.
Op woensdag 8 september en 
woensdag 15 september gaan 
de kinderen hiervoor een me-
mobord maken, zodat er geen 
activiteit meer vergeten wordt. 
Je kunt een bord maken met 
een koe in een weiland of een 
zee met vissen. Kinderen die 
niet zo van knutselen houden 
kunnen ook meedoen met een 

bordspel of kringspel of lekker 
buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is 
(bijna) elke week van 13.30-
15.15 uur bij Casca in het acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Kinderen kunnen hier voor-
al veel knutselen, maar ook 
meedoen met een spel of lek-
ker buiten spelen. Kosten per 
keer zijn: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro. 
Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.
Meer info: www.casca.nl. 



pagina 16 de Heemsteder - 1 september 2010

Heemstede – De nieuwe trends 
in de wintermode 2010-2011 
werden dinsdag duidelijk bij de 
modeshow van Van Vuuren. Veel 
publiek tijdens de drie shows 
waar Petra van Vuuren haar visie 
op de nieuw accenten en kleu-
ren gaf als de mannequins voor-
bijkwamen. Welke naam zou die 
nieuwe kleur nu krijgen, Flie-
der? We weten nu dat Flieder  
prachtig past bij grijs, zwart en 
bruin, de kleuren van de komen-
de winter die u overigens wel 
dient op te fleuren met mauve, 
rood, blauw vooral en natuur-
lijk Flieder!  Gauw gaan kijken! 
Het nieuwe merk Comma heeft 
een sterke start gemaakt bij al-
le modezaken van Van Vuuren, 
als een welkome aanvulling spe-
ciaal voor het jeugdige publiek. 
Met veel collectiewisselingen 
altijd actueel en steeds bijzon-
der. Inventief in de belijning 
met bijvoorbeeld op de mouw 
van de blazer een klein tussen-
stukje voor een iets hoger ac-
cent. 
Resultaat een geheel nieuw jas-
je. Bij de bonnetterie, gebreide 
kleding,  is het de geraffineerd 
gerimpelde taille die vlot afkleed. 
De vele grijstinten maken het 
gemakkelijk om zelf met kleur te 
spelen. De tuniek blijft deze win-
ter heel actueel, Taifun heeft een 
bijzondere kleur blauw in haar 
programma. In rood met zwarte 
dessins zagen we folklore invloe-
den, wel vrolijk in donkere dagen. 
Claudia Sträter heeft slangen-
prints in rokjes, blouses, shirts 
in soepele stoffen die u eens 
moet passen met zwart of brui-
ne jasjes of lange vesten. 
Betty Barclay pakt uit met veel 
bonnetterie, lange vesten in ro-
dekoolpaars, te passen bij een  
trekking, geen legging, geen 
pantalon, eigenlijk een hele 
strakke pantalon.  Bij zo`n trek-
king past altijd iets langs als een 
tuniek, lang vest of jurkje. Die-
renprints komt je overal tegen, 
zelfs in shawls, maar vooral in 
dunne transparante tunieken, en 
tricot vesten, maar ook in wollen 
rokjes. Het tricot vest in zwart - 
grijs dierenprint met een biesje 
van koraal en paars is nu al bijna 
uitverkocht, maar is nabesteld en 
komt beslist nog. Janny, bedrijfs-
leidster van Van Vuuren aan de 
Binnenweg 113 gaat nog even 
door met combineren. 
Het zwart - wit - grijs van Frank 
Walder met lavendelkleurig jasje, 
een wel heel aparte paarsach-
tige kleur. Met de modeshows 
van dinsdag is bij Van Vuuren nu 
al een nieuw modeseizoen van 
start gegaan. Alle aandacht nu 
voor de gemakkelijke en comfor-
tabele kleding met accenten als 
het puntvest, de tricot jurkjes en 
de trekkings. Met de basis zwart, 
taupe, grijs en bruin, waar u best 
kleur aan mag toevoegen.

De najaars - en wintermode, zo 
toonden de mannequins dins-
dag,  is al volop aanwezig in 
Heemstede. Nu komen kijken 
betekent ook de eerste keus bij 
Van Vuuren aan de Binnenweg 
113.
Ton van den Brink  



Heemstede - Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds organiseren door het 
hele land meer dan 200 Buurt Brain-
storms om buren, in aanloop naar Bu-
rendag, actief te inspireren tot goe-
de ideeën voor de buurt. Bewoners 
van de Blekersvaartweg te Heemste-
de komen op donderdag 9 september 
bij elkaar voor een Buurt Brainstorm. 
Deze Buurt Brainstorm vindt plaats bij 
Albert Heijn aan de Blekersvaartweg 57 
om 15.30 uur.
Kijk ook op: www.burendag.nl
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Ik weet niet wat ik moet 
schrijven …
Als je hebt gehoord dat een 
familielid, vriend of bekende 
is overleden wil je iets doen. 
Bijvoorbeeld iets van je la-
ten horen. Maar wat zeg je 
of schrijf je dan? Een voor-
gedrukt kaartje met teksten 
als “Met innige deelneming” 
spreekt niet iedereen aan. Er 
zijn ook kaartjes met stem-
mige bezinningsteksten of 
met mooie afbeeldingen die 
kunnen troosten. Mensen 
worden echter het meest 
aangesproken door een per-
soonlijk woord. Kaarten met 
een eigen tekst worden vaak 
gekoesterd en jarenlang be-
waard.
Een man die zijn vrouw na 
een ziekte had verloren heeft 
jarenlang een kaartje in zijn 
portefeuille gedragen, een 
kaartje met een persoonlijke 
tekst die hem had geraakt. Er 
stond op: “Kees, ik weet niet 
wat ik je moet schrijven”. 
Woorden vinden om te zeg-
gen wat je voelt is een moei-
lijke opgave. Een suggestie 
kan zijn te verwoorden wat 
het verlies je doet, hoe het 
je raakt. Je kunt specifieke 
kwaliteiten van de overlede-
ne benoemen en waarom je 
hem of haar waardeerde. Het 
beschrijven van een herinne-
ring, een anekdote kan een 
glimlach bij de rouwenden 
oproepen. Je kunt eindigen 
met een zin die betrokken-
heid weergeeft, bijvoorbeeld: 
“Ik denk in deze dagen aan 
jou.”

Wat te doen?
Veel mensen voelen zich ont-
hand als ze te maken krijgen 
met een familielid, vriend of 
kennis die in rouw is. Wat 
doe ik wel, wat doe ik niet? 
De vraag “Hoe gaat het met 
je?” wordt uit betrokkenheid 
gesteld, maar is door de rou-
wende niet altijd te beant-
woorden. Soms vind je dat 
fijn, soms helemaal niet. Toch 
is het belangrijk aandacht 

te geven, in welke vorm 
dan ook: met een gebaar, 
een kaartje, een telefoontje. 
Het belangrijkste is: luiste-
ren. Dat is moeilijker dan je 
denkt. Dat komt onder meer 
omdat je denkt dat je niet 
helpt als je niet antwoordt 
of geen wijze woorden kan 
zeggen. Probeer te luisteren 
zonder te oordelen. Richt de 
aandacht op de ander door 
oogcontact, door een toege-
wende lichaamshouding en 
een gezichtsuitdrukking die 
aanmoediging uitdrukt. Laat 
de ander uitspreken, ook 
al heeft hij er moeite mee 
woorden te vinden. Probeer 
geen onvoltooide zinnen op 
een eigen manier in te vullen. 
Stilte kan sprekend zijn. 
Er ‘zijn’ is soms het meest 
gewaardeerd. Vooral als de 
eerste periode van aandacht 
voorbij is. Na enkele weken 
tot maanden wordt het stil-
ler rond degene die rouwt en 
juist dan is er behoefte aan 
contact. 
Praktische hulp wordt vaak 
op prijs gesteld. Een warme 
maaltijd meebrengen, iets 
met de kinderen gaan doen, 
de tuin bijhouden. Dit kun je 
zeggen als een uitgesproken 
of onuitgesproken vraag of 
het oké is. Een boekje geven 
over omgaan met verdriet en 
rouw is een ander gebaar dat 
vaak wordt gewaardeerd.

Deze tekst is ontleend aan 
twee boeken van Manu Keir-
se: Vingerafdruk van verdriet 
en Helpen bij verlies en ver-
driet.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Rouwverwerking (3)

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

Buurt Brainstorm 
inspireert Heemstede

Gemeentetuin (2)
Heemstede – Daags na het versturen van de ingezonden brief plus 
foto’s naar deze krant èn de gemeente over een overwoekerd stuk 
gemeentegrond, krijgt de inzender van de brief, F. Belt, iemand aan 
de deur... “Er staat een medewerker van de firma Mense voor de 
deur. In zijn hand de bewuste brief. “Meneer, wat kunnen we voor u 

doen?” Vijf mannen pakken de 
hedra en wilde geraniums aan 
en er ontstaat een mooi schoon 
pad achter de liguster heg van 
de heer Belt.  “Geweldig! Dank!” 
Aldus een blije Heemstedenaar.

118 Boetes
Heemstede – Tussen 08.30 
en 12.00 uur, op dinsdag 24 
augustus, heeft de politie een 
snelheidscontrole gehouden 
op de Herenweg.

Van de 2.303 gecontroleer-
de voertuigen bleken 118 be-
stuurders met te hoge snel-
heid te hebben gereden.

De hoogstgemeten snelheid 
bedroeg 76 km/uur, waar een 
maximum snelheid geldt van 
50 km/uur.

Weg met de vakantiekilo’s bij T-line
Nieuwe cursus verantwoord 
afvallen in 10 weken
Regio - Voor de meesten zit de 
zomervakantie er nu echt op. 
Souvenir van die zorgeloze we-
ken? Dat kunnen wel eens wat 
extra kilootjes zijn. 
Bij T-line in Cruquius gaan ze 
die uitdaging met ex-vakantie-
gangers graag aan. 
Met de cursus verantwoord af-
vallen in 10 weken bent u zo 
weer die overtollige kilo’s weer 
kwijt en bent u weer snel op het 
oude gewicht.
Dinsdag 7 september start al-
weer een nieuwe cursus met 
daarin een uur sporten en des-
kundige begeleiding op voe-
dingsgebied met daarin weke-
lijkse metingen om uw vooruit-
gang in kaart te brengen.
Margot is gewichtsconsulen-
te en doet alweer de 7e cursus 
bij T-line en met succes: “Ik leer 

de deelnemers hoe zij door een 
gezond eetpatroon, een goed 
eetgedrag en regelmatige be-
weging, gewicht kunnen verlie-
zen en daarna op een gezond 
gewicht kunnen blijven. Verder 
leer ik ze tijdens de cursus hoe 
ze kunnen variëren in een goed 
dagmenu, de juiste keuzes ma-
ken en wat te doen bij bijzonde-
re gelegenheden als vakanties, 
verjaardagen en feestdagen.”
Henriette is 45 jaar: “Mijn condi-
tie is belabberd en ik ben veel te 
zwaar. Ik wil graag afvallen maar 
ik moet het wel op mijn eigen 
tempo en niveau kunnen doen.”

Tanja is 39 jaar en doet al voor 
de 2e keer mee: “Ik ben vorige 
cursus een vele kilo’s kwijt ge-
raakt maar ben in de vakantie 
toch weer een aantal kilo’s aan-

gekomen. De cursus is voor mij 
de stok achter de deur.”
Kees is 59 jaar en heeft een 
buikje: “Ik ben veel buiten aan 
het wandelen en het fietsen 
maar het buikje raak ik niet 
kwijt. Ik probeer door mijn voe-
dingpatroon om een paar kilo 
kwijt te raken. Deze cursus gaat 
mij daarbij helpen.”
De cursus is voor leden en voor 
niet-leden. De kosten voor 10 
weken zijn 140,- euro voor niet-
leden en 65,- euro voor leden. 
Na de cursus kunnen niet-leden 
voordelig lid worden van de fit-
ness.  
Wilt u meer informatie? Kijk dan 
op onze website www.t-line.nl. 
Wilt u direct inschrijven of heeft 
u andere vragen stel deze gerust 
via info@t-line.nl. Bellen kan ui-
teraard ook: 023-5282018. 

Zaterdag 4 september, kom ook kijken!
Open Dag Brede School De Molenwerf
Heemstede - Een brede school 
is meer dan alleen school. Het 
is een plek waar kinderopvang, 
onderwijs, ontspanning, maar 
ook ontwikkeling en opvoeding 
hand in hand gaan. Er zijn cultu-
rele, muzikale en sportieve acti-
viteiten ook na schooltijd.
In Brede School ‘De Molen-
werf’ aan de Molenwerfslaan 
in Heemstede gaan kinderop-
vang, onderwijs en welzijn sa-
men: kinderdagverblijf Piere-
wiet, de Valkenburgerschool en 
Casca BSO.

Zaterdag 4 september is van 
10.30 tot 13.30 uur een Open 
Dag.
Deze feestelijke dag is één groot 
verjaardagfeest: Kinderdagver-
blijf Pierewiet bestaat 15 jaar, 

de Valkenburgschool 85 jaar en 
Casca BSO 10 jaar!
Tijdens deze Open Dag zijn er 
rondleidingen door de Brede 
School, er is een film met activi-
teiten van de Brede School (ook 
van de Zomerfeestweek – de-
ze week – in Pierewiet), er komt 
een clown en kinderen kunnen 
knutselen, bouwen, springen op 

een springkussen en zich laten 
schminken. Natuurlijk is er voor 
alle bezoekers iets te drinken 
met wat lekkers. 
Iedereen die geïnteresseerd is, 
is van harte welkom!
Zaterdag 4 september dus van 
10.30-13.30 uur, Brede School 
De Molenwerf, Molenwerfslaan 
9, Heemstede.

Wandelen in de Waterleidingduinen
Bennebroek - Iedere eerste 
maandag van de maand om 
10.00 uur wandelt Welzijn Bloe-
mendaal in de Waterleidingdui-
nen, ingang Panneland. Het tem-
po is rustig. Na afloop wordt er 
met elkaar koffie gedronken. In-
dien vervoer nodig is neem dan 

contact op met  locatie Zuid. Tel: 
023 584 5300. Kosten: duinkaart. 
Iedere zaterdag en iedere eer-
ste dinsdag van de maand vanaf 
10.00 uur Nordic Walking in de 
Waterleidingduinen ingang Pan-
neland. Kosten: duinkaart. Info: 
023 584 5300.
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Miljonaire in Tanzania
Heemstede – Met een cheque 
van tweeduizend euro op zak 
kan de Heemsteedse vrijwillig-
ster Jantine Ronde zich in Tan-
zania miljonaire in Tanzaniaanse 
shillingen wanen. Dinsdag ont-
ving zij de cheque van Zr. Ber-
tina Bongers in Huize Bosbeek. 
Met die drie miljoen shillingen 
gaat Jantine in november in 
Tanzania de noodzakelijke klam-
boes kopen voor het kleinschali-
ge weeshuis dat enkel jaren ge-
leden is opgericht door de  Bro-
thers of Jesus the Good Shep-
herd, die ze enkel jaren geleden 
bij een ander project in Tanza-
nia had leren kennen. In Hedaru 
vangen zij nu  twintig wezen met 
aids op. De kinderen tussen 2 
en 13 jaar krijgen daar eenvou-
dige opvang, eten, slapen, scho-
ling en leren meewerken op het 
land. Maar ze moeten wel ge-
zond blijven, dan is een klam-
boe van levensbelang. Om die te 
kunnen kopen in Tanzania was 
Jantine de gelukkige keuze van 
Bosbeek die een deel van de op-
brengst van de fancy fair hier-
voor bestemde. Naast de klam-
boes die de gevreesde malaria 

weg moet houden van de kinde-
ren kan zij nu ook nog school-
spullen aanschaffen en bouw-
materialen kopen voor de uit-
breiding die nu al hard nodig is. 
De klamboes en schoolspullen 
kopen is niet even naar de win-
kel gaan, maar vraagt wel wat 
meer in Tanzania om de centjes 
zo goed mogelijk te besteden. 
Zr. Bertina was zelf in Tanzania 
in de jaren zeventig van de vorig 
eeuw, zij was door de congrega-
tie van de Voorzienigheid even 
uitgeleend aan de Witte Paters 
die in Tanzania opleidingscen-
tra beheerden waar hele gezin-
nen werden opgeleid om in de 
diverse parochies in de verschil-
lende stammen te werken in het 
onderwijs, ziekenverzorging en 
scholing in de landbouw. Daar 
eten ze nu niet alleen het hoofd-
voedsel maïs, maar eten ze nu 
ook wortelen en koolsoorten die 
ze zelf verbouwen en daarmee 
zelfverzorgend zijn onder leiding 
van eigen opgeleide paters. Echt 
ontwikkelingswerk dat werkt!  

Buiten bewegen
Voor de rest van de opbrengst 

van de fancy fair blijft het thema 
‘buiten & bewegen’. Het zijn zit-
toestellen voor beweging met de 
armen of de benen. De fitness-
apparaten worden nu in de bin-
nentuin geïnstalleerd (met dank 
aan het Nationaal Fonds Oude-
renhulp) in de fitnesstuin die bij-
na klaar is. Een tweedehands pi-
ano voor de somatische ver-
pleegafdeling kon met de op-
brengst aangeschaft worden en 
met het WII apparaat wordt al 
hard getraind om binnen te blij-
ven bewegen al is het voor de 
TV. Vorig jaar werd een rolstoel-
transporter aangeschaft, een 
hele goeie keuze want deze bij-
zondere fiets wordt dagelijks ge-
bruikt. De rolstoel met passagier 
gaat voorop de fiets met de tra-
pondersteuning kan de vrijwilli-
ger, veelal Jos Schabbink, leuke 
tochtjes maken in de omgeving 
van Bosbeek.
Met de opbrengst van de jaar-
lijkse fancy fair kan net dat ex-
tra gedaan worden dat niet in de 
basisvoorziening van de AWBZ 
zit. Ontspanning en dat werkt 
ook!
Ton van den Brink

Merks Autoschade maakt 
gratis uw autoruit schoon
Heemstede – Vervelend, die 
langdurige en hevige regenval 
in de anders zo zomerse maand 
augustus. Je zou denken dat met 
dat vele hemelwater autoruiten 
schoon zouden spoelen.
Niet wanneer je een flyer op het 
glas achter de ruitenwisser vindt! 
Dat overkwam een aantal men-
sen in Heemstede. Zij troffen dit 
weekend een blauwe flyer aan 
van Express Car Repair en Profile 
Tyrecenter (Merks Autoschade). 
Door de regenval was het papier 
flink vast gaan plakken tegen de 
voorruit. Bij het afhalen van de 
flyer bleven er papierresten aan 
het glas kleven. 
Merks Autoschade kreeg klach-
ten en betreurt de zaak! Het 
Heemsteedse bedrijf maakt niet 
alleen excuses maar biedt aan 
de ruiten gratis schoon te ma-
ken van deze gedupeerde auto-
bezitters. Daarnaast ontvangen 

deze mensen een nieuwe ac-
tie-flyer en een waardebon van 
20 euro als vergoeding. U vindt 
Merks de Nijverheidsweg 24. 
Tel. 023-5282454,
www.merksautoschade.nl

Regio – Nencies, speciaalzaak 
op gebied van lingerie, kou-
sen en badmode is aanstaande 
zondag 5 september geopend. 
U bent van harte welkom tus-
sen 12.00 en 17.00 uur. 
Nencies is de zaak op gebied 
van mooie, exclusieve linge-
rie en badkleding. In de winkel 
aan de Gierstraat 77 in Haar-
lem vindt u lingerie, bikini’s en 
badpakken te kust en te keur. 
Alleen van goede merken, uit-
gevoerd in prachtige materi-
alen en schitterend van snit. 
Badmode verandert met de 
trends mee en de nieuwe col-
lecties verrassen elke keer 

weer. En omdat u vast ook wel 
eens zwemt buiten de zomer-
maanden of heerlijk naar een 
warm oord op vakantie gaat tij-
dens de winter, biedt Nencies 
het gehele jaar door een assor-
timent van badkleding aan met 
bijpassende accessoires als 
een pareo. 
Van kleine tot grotere maat: el-
ke vrouw slaagt bij Nencies als 
het gaat om fijne lingerie. On-
misbaar in elk seizoen. Kom 
genieten van de nieuwste sets. 
Zondag dus een extra koop-
dag!
Kijk ook op: www.nencies.nl of 
bel: 023-5315537.

Koopzondag 5 september bij Nencies

Heemstede - Op 8 september begint een workshop voor 
(ex)kankerpatiënten. In vijf woensdagavonden wordt dui-
delijk hoe de met kanker gepaard gaande emoties zich 
hebben vastgezet en hoe dit met simpele oefeningen kan 
worden aangepakt.

Workshop voor 
(ex)kankerpatiënten

Nadat je de diagnose “kan-
ker” te horen hebt gekregen, 
kom je in een stroom van on-
derzoeken en behandelingen 
terecht. Van de ene op de an-
dere dag verandert je wereld 
volkomen. Voor de (existenti-
ele) crisis waar je als patiënt 
mee te maken krijgt is weinig 
ruimte. Je emoties worden op-
zij gezet, want je moet door. 
Hierdoor raak je uit balans, 
wat zich vaak uit in klachten, 
die niet direct met de kan-
ker of de behandeling te ma-
ken hebben. Klachten als on-
verwachte huilbuien en voort-
durende spierspanning, waar-
door (hoofd-, rug-) pijn ont-
staat zijn bekende vormen. 
Plotseling doodmoe zijn of 
vaak last hebben van “kleine” 
kwaaltjes, zoals verkoudheid 
zijn ook signalen hiervan.
In deze workshop word je je 
bewust waar de emoties zich 
hebben vastgezet en hoe je 
deze blokkades met eenvou-
dige oefeningen kunt aanpak-
ken. In een veilige, ontspan-

nen omgeving, gaan ongeveer 
acht deelnemers hiermee aan 
het werk. Thema’s die aan de 
orde komen zijn boosheid, ver-
trouwen, angst, energie. In de 
workshop is er ruimte om uit 
te zoeken waar je verder aan 
wil werken en welke vorm het 
beste bij je past. De workshop 
is aanvullend op de reguliere 
behandeling en richt zich pri-
mair op de verbetering van de 
kwaliteit van leven. De work-
shop wordt gegeven door Ma-
rianne Mascini en Hans Hop-
man. Marianne is yogadocen-
te en heeft een specialisatie 
H-yoga. Zij is voorzitter van de 
Vereniging van Yogadocenten 
Nederland (VYN).
Hans is na zijn carrière een 
praktijk voor stressgerelateer-
de klachten begonnen en is 
bestuurslid van de Stichting 
Sara Nederland, die de oplei-
ding en begeleiding van H-yo-
ga docenten verzorgd.
Informatie en aanmelden bij 
hanshopman@xs4all.nl of in-
fo@yogaheemstede.nl 

Mix-It Disco
Heemstede - Mix-It is dé dans-
avond bij Casca. Bij de Mix-It 
Disco wordt niet alleen de mu-
ziek goed gemixed, ook het pu-
bliek van deze avond is een mix 
tussen mensen mét en mensen 

zonder verstandelijke beperking. 
Op zaterdag 18 september is ie-
dereen van harte welkom van 
19.30 tot 22.00 uur in de Prince-
hof, Glipperweg 57 (hoek Prin-
senlaan), Heemstede. Entree: 6,- 
euro (inclusief 2 frisdrankjes). 
Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via: www.casca.nl.



Grote Krocht 41, Zandvoort. 
Deborah J. Carter zingt met 
het Trio Johan Clement. (Jo-
han Clement- piano, Eric Tim-
mermans- contrabas en Frits 
Landesbergen- slagwerk). 
Aanvang: 14.30 uur en de toe-
gang bedraagt 15,- euro. Info: 
www.jazzinzandvoort.nl 

• Bekijken van de gewel-
ven, koepel en de torens 
van de St. Bavo Kathedraal 
aan de Leidsevaart tijdens 
gewelventocht. Leidsevaart 
146, Haarlem, ingang Botte-
manneplein.
Kaartverkoop vanaf 13.00 uur 
in de kerk. De gewelventoch-
ten beginnen om 13.30 uur.
De laatste beklimming start 
om 15.00 uur. Entree is 3,50 
euro.
 
T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023-5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl 

• Om 16.00 uur in de Waag, 
Haarlem opening exposi-
tie ‘De Smaak van de 19e 
eeuw’. Diverse kunstenaars. 
(openingstijden: van 13.00 tot 
17.00 uur) Voor verdere infor-
matie: www.kzod.nl

T/m dinsdag 28 september
• Fernande Daniëls uit 
Heemstede exposeert jazz-
schilderijen bij ‘Tipitina’, 
Schagchelstraat 12, Haarlem. 
023-5321222. (18 t/m 22 aug. 
samenvallend met Haarlem 
Jazz).

Woensdag 15 september 
• Groot dictee bibliotheek 
Duinrand (en expositie over 
de Leidsevaart.) Aanvang is 
20.00 uur. In de vestiging Hil-
legom om 20.30 uur. Test uw 
kennis van de Nederland-
se taal aan de hand van een 
tekst over de regio en win een 
boekenbon.
Aanmelden via:  www.duin-
rand.nl.
(Hillegom via www.harddrave-
rijvereniginghillegom.nl)

T/m donderdag 14 oktober
• Schilderijen met gedich-
ten van Marth Lubben in 
de Bibliotheek Haarlem-
Noord, Planetenlaan 170 te 
Haarlem. Meer info op de site 
van de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken www.sbhaarlem.nl. 
Gratis toegankelijk.  

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 2, 
Haarlem.
Tentoonstelling spitst zich te 
op laatste twee jaar van het le-
ven van de kunstenaar, waar-
in hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in St. 
Rémy, Frankrijk.
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Heemstede
Woensdag 1 t/m
donderdag 30 september
• 10 Beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de gehele re-
gio exposeren in het laat 19e 
eeuwse Raadhuis te Heemste-
de waarvan de bouwstijl ge-
baseerd is op de Nederland-
se raadhuizen aanvang 18e 
eeuw. Expositie in het kader 
van Open Monumentenda-
gen met thema ‘de smaak 
van de 19e eeuw’.
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Regio
Donderdag 2 september
• Wandeling Schalkwijk, om 
14.00 uur.  Startplaats Toekan-
weg, parkeerplaats van ho-
tel Zuid. Strippen-of O.V.kaart 
mee. Aanmelden noodzakelijk. 
Telefoon 06-16410803 of email 
gildewandelingen@gmail.com

Donderdag 2 t/m
zondag 26 september
• Indian Summer; de kleu-
ren van India. Divers werk 
door diverse kunstenaars in 
het Kunst centrum Haarlem. 
Info: 023-53227895.  

Zaterdag 4 september 
• Jaarmarkt met 150 kraam-
pjes rond het Kerkplein in 
Bloemendaal. Van 9.30 tot 
17.00 uur. Ook Kindervrijmarkt 
voor en door Bloemendaalse 
schoolkinderen.

• Om 15.00 uur: Orgelcon-
cert in Kathedrale Basi-
liek St. Bavo - Leidsevaart 
146 Haarlem. Andreas War-
ler (Steinfeld D) speelt werken 
van: Bach, Ciurlionis, Damja-
cob, Decerf, Franck, Giroud, 
Rick en Claussmann.
Toegang vrij, collecte na af-
loop.

Dinsdag 7 september 
• Veteranencafé Heemste-
de in Café de 1e Aanleg op de 
hoek van de Raadhuisstraat 
en Kerklaan. Vanaf 16.00 uur.

Dinsdag 7 t/m
zondag 12 september 
• Festival Zango op De Grote 
Markt in Haarlem. De opening 
van het festival wordt verzorgd 
door bandoneonspeler Carel 
Kraayenhof. Ook workshops 
van zowel dans als zang. 17.00 
tot 20.00 uur. Gratis toegang.

Woensdag 8 september 
t/m zondag 17 oktober
• Tentoonstelling ‘De onbe-
dwingbare waterwolf...- de 

Agenda
Cultuur

lange weg tot de droogma-
king van het Haarlemmer-
meer’. Locatie: st. Janskerk, 
publiekscentrum van Noord-
Hollands Archief. Jansstraat 
40.

Zaterdag 11 september
• Festival Duycker Buy-
ten op het Raadhuisplein in 
Hoofddorp. Met o.a. Alpha-
beat, C-mon & Kypski, Sha-
ne Shu en Go back to the Zoo 
presenteert Duycker Buyten 
zich met een spannend, divers 
programma. Gratis toeganke-
lijk! Meer info: www.duycker.nl

• Letterlievende Vereniging 
J.J. Cremer speelt klucht ‘Hoe 
de Schout zichzelf aan de 
schandpaal bracht’ op Open 
Monumentendag in het Frans 
Loenenhofje, Witte Heren-
straat 24, Haarlem. De voor-
stelling wordt de gedurende 
de hele dag doorlopend opge-
voerd. De toegang is gratis.

• Kunstmarkt Vijfhuizen 
met zowel amateur-kunste-
naars als professionals. Circa 
70 kramen en div. Workshops. 
De kunstmarkt vindt plaats in 
het centrum van het dorp en 
begint om 10.00 uur. 

• Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland houdt open 
dag van 14.00 tot 17.00 uur in 
de Egelantier. Workshops en 
activiteiten op het gebied van 
muziek, dans en theater voor 
jong en oud. Kijk voor het pro-
gramma op www.mzk.nl.

• Vrijetijdsmarkt door Stich-
ting De Baan. Aanbod acti-
viteiten voor mensen met én 
zonder verstandelijke beper-
king. Van 12.00 tot 16.00 uur 
kan iedereen meedoen aan 
workshops, demonstraties be-
kijken en genieten van hapjes, 
drankjes en muziek. Bij mooi 
weer is er een kleine rommel-
markt op het plein voor de 
deur.
Locatie: Nauwe Geldeloze-
pad 17 in Haarlem. Info: www.
stichtingdebaan.nl of bel 023-
5314463.

Zondag 12 september 
• Jazzconcert in Theater De 
Krocht is gevestigd aan de 

Open Huis van 
De Pauwehof
Heemstede – Het ontmoetings- 
en activiteitencentrum voor ou-
deren, ‘de Pauwehof’, houdt 
woensdag 15 september van 
10.00 tot 13.00 uur Open Huis. 
Het centrum is gelegen aan de 
Achterweg 19 in Heemstede. Tij-
den het Open Huis leert u wat 
het activiteitenaanbod voor 55+ 
zoal is. Daarnaast wordt het werk 
van de deelnemers van het afge-
lopen seizoen getoond en zijn er 
korte demonstraties van cursus-
sen, bijvoorbeeld van de cursus 
jazzdansen.
Het aanbod cursussen is uiteen-
lopend. Meest op creatief ge-
bied, zoals aquarelleren, kant-
klossen, tekenen en schilderen, 
patchwork en quilten, kleding 
naaien, kalligrafie, kaarten crea-
tief en speksteen bewerken. Bo-
vendien zijn er cursussen op ge-
bied van bewegen door ontspan-
ning: jazzdansen, yoga en gym-
nastiek. Wie liever kiest voor een 
educatieve cursus komt ook aan 
haar/zijn trekken: kunstgeschie-
denis, filosofie, leeskring, Spaan-
se conversatie, bridge... 
U ziet het: De Pauwehof is van 
alle markten thuis. Het is altijd 
leuk om wat te leren en daar-
naast nieuwe mensen te leren 
kennen. Informeer gerust: 023-
5286022 of kom langs tijdens het 
Open Huis.

Alzheimer Café
Regio - Na deskundig onder-
zoek is de diagnose dementie bij 
je gesteld. Hoe ga je om met dat 
bericht? Dat is het onderwerp 
van de eerste seizoensbijeen-
komst in Alzheimer Café Haar-
lem, maandag 6 september. Lo-
catie: Wijkgebouw ’t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60, hoek 
Westergracht, Haarlem; inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
(tot 21.30 uur). Toegang gratis.

Projectkoor 
zoekt zangers
Regio – Dit najaar organiseert 
Projectkoor 023 een nieuw koor-
project voor ervaren koorzangers 
uit Haarlem en omgeving. The-
ma: Brumel en Manneke. In dit 
project staat polyfone oude mu-
ziek centraal van de 15e eeuw-
se Franse Renaissance-compo-
nist Antoine Brumel, daarnaast 
ook muziek van de 20e eeuwse 
Nederlandse componist Daan 
Manneke. Van beide componis-
ten gaan we een bijzondere mis 
zingen. Heeft u zin om in pro-
jectverband te zingen? Wij zoe-
ken nieuwe projectleden van alle 
stemsoorten. Op vrijdagavond 3 
en 17 september a.s. zijn de au-
dities. Opgave kan vanaf heden.
Ervaren koorzangers van alle 
stemgroepen zijn welkom, maar 
vooral mannen worden opgeroe-
pen mee te doen. Info? kijk op 
www.projectkoor023.nl of bel 
met 023-5248391. Kosten voor 
het hele project 120,- euro.

Journey 
Relax Week 
op Sardinië

Heemstede - De Journey 
Relax Week op Sardinië is 
een week voor vrouwen die 
bewust in het leven staan en 
het leuk vinden om ontspan-
ning te combineren met het 
opruimen van oude ballast 
in een vriendelijke en veili-
ge omgeving. Een “vakan-
tie plus”, zeg maar. Het is 
een heerlijke week om vrij-
heid en ruimte voor jezelf 
te creëren en goed voor je-
zelf te zorgen, zowel inner-
lijk als uiterlijk, door middel 
van een Journey sessie, me-
ditaties, healing en ook door 
lekker te eten, er wordt voor 
je gekookt, het eiland te be-
kijken of helemaal niets te 
doen.
 
Marlies Wildeman uit Heem-
stede organisert deze week. 
Ze vertelt: “Tijdens een va-
kantie ontdekte ik de bijzon-
dere energie van het eiland 
Sardinië. Elke cultuur heeft 
iets achtergelaten op dit ei-
land gedurende duizenden 
jaren en dit is voelbaar.

Elke steen is vol van de ener-
gie van deze culturen. Plek-
ken zoals Tharros en de Do-
mus de Janas met hun eeu-
wenoude stenen bouwwer-
ken, de mystiek van de stand 
van de zon en maan op het 
water in de waterbronnen, 
de rust en ruimte die het ei-
land biedt.

Het idee werd geboren om 
een reis te gaan combineren 
met een innerlijk reis, een 
Journey. 

Zo is de Journey Relax Week 
voor vrouwen ontstaan. Een 
prachtige locatie vol oude 
mystieke plekken en het re-
laxen in een mooie omge-
ving leek mij een bijzonde-
re basis om oude ballast op 
te ruimen met Journey pro-
cessen. 
 
Ik ben geaccrediteerd Jour-
ney therapeute en heb les 
gehad van Brandon Bays, de 
grondlegger van deze thera-
piemethode. Sinds 2001 ben 
ik werkzaam in mijn prak-
tijk te Heemstede en werk ik 
met zowel volwassenen als 
kinderen.”
 
Datum en informatie
Zondag 10 -
zondag 17 oktober
Voor meer informatie, het 
programma en inhoud: 
www.terrainlucem.com
Marlies Wildeman
Praktijk Terra in Lucem
Amstellaan 1
2105 VD Heemstede
023 - 529 84 33
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Op zaterdag 11 september viert de 
gemeente met een uitgebreid feestelijk 
programma de opening van de ver-
nieuwde Binnenweg. Van 11.00 tot 17.00 
uur zijn er diverse muzikale optredens. 
Om 12.30 uur vindt de officiële openings-
handeling plaats. Alle inwoners van 
Heemstede, belangstellenden en betrok-
kenen zijn van harte welkom!

Programma 11 september
Het programma voor zaterdag 11 september 

is als volgt: 

Binnenweg ontmoetingsplein
11.00 - 11.30 uur: 

De Big Band Buitenlandsezaken

Sinds september 2007 wordt deze band aan-

gevoerd door trombonist Frans Cornelissen, 

bekend van Cu-bop City Big Band en New 

Cool Collective. De band speelt wereld-

muziek (vandaar de naam), jazzswing en 

latin, met volop ruimte voor improvisatie.

11.45 - 12.15 uur: 

Schoolband Haemstede/Barger

12.30 - 13.30 uur: 

Officiële Opening 

13.30 - 14.00 uur: 

Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda

14.15 uur tot 14.45 uur: 

Lars van der Mije 

Deze jonge goochelaar laat ook vuur-

spuwende kunsten zien.

15.00 - 15.30 uur: 

Hageveld Big Band

15 45 - 16.15 uur: 

Teisterband

De Teisterband is een orkest bestaande uit 

50 musicerende mannen. Sfeer, plezier 

en gezelligheid maken de optredens tot 

een (muzikaal) genoegen.

16.30 - 17.00 uur: 

New Harlem Deluxe Big Band

De jeugdbigband (10-17 jr.) New Harlem 

Deluxe speelt poparrangementen van 

artiesten als Amy Winehouse, Duffy en 

Anouk. Stonden ook op Haarlem Jazz!

Drankjes en hapjes zijn verkrijgbaar bij 

BatiFol en het Cafetaria Petit Restaurant 

Family.

Binnenweg/Raadhuisstraat
11.00 - 16.00 uur: 

looporkesten 

Gratis activiteiten op het 
ontmoetingsplein
- Reuzenrad: vrijkaartjes verkrijgbaar bij 

de winkeliers 

- Kinderzweefmolen 

- Popcorn/suikerspinkraam

Afronding en feestelijk weekend 
In twee fases is de afgelopen 1,5 jaar 

gewerkt aan de herinrichting van de 

Binnenweg en opwaardering van de 

Raadhuisstraat. Sinds 20 augustus is de 

straat geheel toegankelijk waarna nog wel 

enkele resterende aanpassingen worden 

uitgevoerd. De gemeente kijkt tevreden 

terug op de afgelopen werkzaamheden. 

Als dank voor hun begrip en geduld 

zijn de bewoners en winkeliers van 

de Binnenweg uitgenodigd voor een 

openingsreceptie op 10 september. Als 

dank voor het begrip en geduld! Op zaterdag 

11 september is het feest voor iedereen 

en op zondag 12 september neemt de 

winkeliersvereniging het stokje over met 

de najaarsmarkt. 

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.

•  Overlast overhangend groen

•  Expositie in raadhuis: 

‘de smaak van de 19e eeuw’

•  Fietsen in de rekken bij station 

Heemstede-Aerdenhout
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Feest op de Binnenweg 11 september
Opening winkelstraat

Feest op de 
weekmarkt 
15 september 
25 jaar weekmarkt 
Heemstede 
Op woensdag 15 september bestaat de 
Heemsteedse weekmarkt 25 jaar! Dit moet
natuurlijk op gepaste wijze worden gevierd.
In samenwerking met de gemeente stellen
de marktkooplieden van de weekmarkt 
op de Valkenburgerlaan in Heemstede 
een programma op. De hele dag zijn er 
verschillende activiteiten en promoties 
op de weekmarkt. 

Standwerkersconcours
Op deze dag is de markt het toneel van 

een standwerkersconcours. De cabare-

tiers van de markt brengen hun producten 

en verhaal met veel originaliteit, humor en 

spreekvaardigheid. 

Proeverij
Tijdens de markt loopt een ‘kelner’ rond 

met een presentatie van de lekkernijen die 

op de markt worden aangeboden. 

Iedereen kan de heerlijke hapjes proeven, 

van mango tot oesters en van bonbons tot 

een lekker stukje kaas.

vervolg zie pagina 2
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Fietsen in de rekken 
bij station Heemstede-
Aerdenhout

vervolg van pagina 1

Prijzencircus 
Bij aankoop van een product op de feest-

dag ontvangt u een bon. Met deze bon 

kunt u meedoen aan een prijzencircus dat 

wordt gehouden aan het eind van de 

marktdag. De te winnen prijzen zijn een 

fi ets, een LCD-televisie, een Nespresso-

apparaat of een mooie driewieler voor de 

kleintjes! 

En verder…
Er is een terras waar u kan genieten 

van een gratis kopje koffie of thee. 

Kinderen kunnen worden geschminkt en 

het geheel wordt opgeluisterd met muziek 

van de éénmansformatie: ‘Ben the 

Banjoman’.

De Heemsteedse markt
De markt neemt als voorziening een 

belangrijke plaats in in Heemstede. 

Bovendien komen de bezoekers niet 

alleen uit Heemstede, ook inwoners uit 

omliggende gemeente vinden hun weg 

naar de weekmarkt. De markt wordt in 

Heemstede iedere woensdag gehouden 

van 09.00 tot 16.00 uur op de 

Valkenburgerlaan (vlakbij het raadhuis).

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word abonnee 

via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws 

op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Waar kan ik mijn fiets kwijt?
De meeste extra plaatsen zijn gekomen 

aan de Leidsevaartzijde langs het talud 

van de spoorbaan. Deze stallingen worden 

dubbeldeks. Met een simpele handeling 

kan zonder kracht het bovenste rek naar 

beneden gehaald worden en na het plaatsen 

van de fi ets weer omhoog worden gezet. 

Aan de andere kant van het spoor komt 

een kleine uitbreiding van de fi etsen-

stalling langs het voetpad naar de nieuwe 

wijk Vogelpark. Voor bakfi etsen, bromfi etsen 

en scooters zijn aparte vakken vrijgehouden; 

‘gewone’ fi etsen mogen hier niet worden 

gestald. Ook kunt u gebruikmaken van de 

bewaakte fi etsenstalling. Hier kunt u uw 

(brom)fi ets stallen tegen een vergoeding. 

Fiets fout = fiets weg 
De fi etsen die buiten de stalling staan, 

worden verwijderd (indien nodig wordt het 

slot doorgeknipt), afgevoerd en opgeslagen. 

Zorg daarom altijd dat uw fi ets in de stal-

ling staat en uw bakfi ets of bromfi ets in de 

daarvoor bestemde vakken. Zo draagt u 

bij aan de toegankelijkheid en veiligheid 

van het gebied. 

Fiets weg! Wat nu?
Verwijderde fi etsen zijn opgeslagen bij de 

milieustraat van De Meerlanden aan de 

Cruquiusweg 47 in Heemstede. De milieu-

straat is geopend op maandag t/m vrijdag 

van 08.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 

09.00 tot 16.00 uur, tel. (023) 529 82 87. 

U kunt uw fi ets ophalen tegen betaling 

van € 15,-- aan administratiekosten. Neem 

een geldig legitimatiebewijs en de sleutel 

van uw fi etsslot mee. Doorgeslepen sloten 

worden niet vergoed.

De GOA houdt toezicht
De GOA’s zijn gemeentelijke opsporings-

ambtenaren. Ze hebben een controlerende 

functie en ze zijn een vraagbaak in de 

gemeente. Zo letten de GOA’s erop dat de 

fi etsen goed geparkeerd staan rond het 

station. U kunt contact opnemen met de 

GOA’s van de gemeente Heemstede via 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Meer informatie?
Kijk op www.heemstede.nl (voor een platte-

grond met de stallingen) of stuur een 

e-mail aan gemeente@heemstede.nl 

Inloopochtend burgemeester 3 september 
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 

De eerstvolgende inloopochtend vindt plaats op vrijdag 3 september van 10.00 tot 
12.00 uur.
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de 

burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede. 

Vrijdag 27 augustus heeft wethouder Christa Kuiper de nieuwe extra stallingen bij 
het station Heemstede-Aerdenhout geopend. Het aantal fi etsenstallingen bij het 
NS-station Heemstede-Aerdenhout is door ProRail met ruim 400 plaatsen uitgebreid. 
De uitbreiding betekent dat er voldoende fi etsenrekken in de stationsomgeving aan-
wezig zijn. Daarom gaat de gemeente vanaf half september ook actief toezien dat de 
fi etsen in rekken geplaatst worden. Eerst wordt alleen gewaarschuwd met een label 
aan verkeerd geplaatste fi etsen, daarna zullen de fi etsen worden verwijderd. 

In augustus heeft een afwisseling van 

hoge temperaturen en regen gezorgd voor 

een enorme groei van hagen, heesters en 

bomen. Zowel bij particuliere tuinen als in 

de openbare ruimte is momenteel veel 

overhangend groen. Juist nu vragen wij 

u te kijken of voetgangers mogelijk hinder 

ondervinden van (uw) beplanting en, indien 

van toepassing, snoeimaatregelen te nemen. 

Als u op een bepaalde locatie hinder ondervindt van over-hangend gemeentelijk en particulier 

groen, kunt u dit melden bij ons Meldpunt Overlast via telefoonnummer (023) 548 57 62 

of via www.heemstede.nl. Afhankelijk van aard en omvang van de melding wordt het 

probleem binnen een werkweek opgelost.

Overlast 
overhangend 
groen

Het thema van de Landelijke Open Monumentendagen (11 en 12 september 2010) luidt 

dit jaar ‘De smaak van de 19e eeuw’. De 19e eeuw is bij uitstek de eeuw van de neo-

stijlen; eerdere (bouw)stijlen die in een negentiende-eeuwse jas gestoken werden. 

Dit thema vormde voor 10 leden van de kunstenaarsvereniging KZOD (Kunst Zij Ons 

Doel) de inspiratiebron om hieraan een speciale expositie te wijden. Deze vindt plaats 

- in De Waag te Haarlem (26 augustus t/m 12 september 2010) en 

- in de Burgerzaal van het raadhuis te Heemstede (1 t/m 30 september 2010). Tijdens 

kantooruren bent u in het raadhuis van harte welkom om de werken van de deelnemende 

kunstenaars te komen bewonderen.  

Expositie in raadhuis: 
‘de smaak van de 19e eeuw’ 
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Werk aan de weg   
Azalealaan
Van 1 tot 3 september 2010 wordt de rijbaan van de Azalealaan op diverse plaatsen 

hersteld. Gedurende de uitvoering van werkzaamheden is de straat afgesloten voor door-

gaand autoverkeer.

Omleiding N207 (Hillegom-A4)
Op 9 september wordt onderhoud verricht aan de N207 (Hillegom-A4) Vanwege deze 

werkzaamheden is een omleidingsroute door Heemstede. Deze omleidingsroute loopt 

vanaf de Cruquius via de Cruquiusweg-Heemsteedse Dreef-Camplaan-Raadhuisplein-

Van Merlenlaan-Herenweg richting Bennebroek. De omleiding kan zorgen voor enige 

verkeershinder op de aangegeven route.

Zeelandlaan-Drenthelaan
Tot 10 september 2010 is het gebied tussen de fl at aan de Zeelandlaan en de garage-

boxen aan de Drenthelaan afgesloten voor doorgaand autoverkeer. In het gebied wordt 

een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestrating opnieuw gelegd.

Aanleg fietspad Cruquiusweg- Hageveld (Scholierenpad)
Tot en met 8 oktober 2010 wordt een nieuw fi etspad aangelegd tussen de Cruquiusweg 

en Hageveld. Een deel van dit nieuwe fi etspad komt te liggen op hetzelfde tracé als het 

bestaande recreatiepad tussen Meermond en Hageveld. Naar verwachting is dit recreatie-

pad afgesloten voor voetgangers en fi etsers tussen 6 september en 8 oktober 2010. De 

defi nitieve data van afsluiting staan aangegeven op tekstborden bij Hageveld en park 

Meermond.

Drenthelaan
Tussen 30 augustus en 22 oktober 2010 worden in het gebied tussen de garageboxen 

aan de Drenthelaan en de winkels/woningen aan de westzijde van de Raadhuisstraat 

een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestrating opnieuw gelegd. Voor deze werk-

zaamheden is het noodzakelijk het gebied gefaseerd af te sluiten voor doorgaand auto-

verkeer.

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van 

den Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den 

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt 

omgeleid via het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in 

twee richtingen van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

Op zaterdag 11 september 2010 worden op 

de Algemene begraafplaats in Heemstede 

cultuurhistorische rondleidingen gehouden. 

De rondleidingen beginnen om 10.30, 

12.00 en 13.30 uur en duren ongeveer 

een uur. Op de begraafplaats staat een 

groot aantal bijzondere grafmonumenten 

die een historische en/of architectonische 

waarde hebben. De rondwandelingen gaan 

langs 37 geselecteerde cultuurhistorische 

grafmonumenten op de begraafplaats 

en 20 grafmonumenten in de speciaal 

daarvoor aangelegde monumententuin. 

Daarnaast is deze dag de uit 1929 geda-

teerde aula geopend voor bezichtiging.

Gaat u mee?
U kunt zich opgeven voor deze cultuur-

historische wandeling tot en met vrijdag 

10 september van 09.00-12.00 uur bij het 

Serviceloket begraafplaats via telefoon-

nummer (023) 528 03 76. Dit kan ook nog 

op zaterdag 11 september 15 minuten 

voor aanvang van iedere rondwandeling. 

Startpunt, aula begraafplaats, Herfstlaan 3 

te Heemstede.

Rondleidingen Algemene 
begraafplaats

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Veel mensen ervaren weleens overlast 

van hangjongeren op straat. Het kan gaan 

om bijvoorbeeld geluidsoverlast, vernieling, 

het achterlaten van afval of het blokkeren 

van de doorgang op de openbare weg. 

Hoe ga je om met deze jongeren? 

Pedagoog Hans Kaldenbach, werkzaam 

bij de Hogeschool Utrecht, gaat hierover 

met u in gesprek en laat u oefenen met 

een acteur. Hans Kaldenbach is de auteur 

van o.a. het boek ‘Hangjongeren, 99 tips 

voor buurtbewoners en voorbijgangers’ 

en geeft ook instructie aan medewerkers 

van o.a. de politie, sportinstellingen, 

scholen en gemeenten.

De afgelopen maanden heeft hij bij ons en 

veel andere gemeenten deze workshop 

met veel succes gegeven.

Programma
De avond begint met een algemene inlei-

ding over hoe je met hangjongeren kunt 

omgaan. Daarna wordt er met een acteur 

geoefend op situaties die bij u zelf in de 

buurt spelen. 

Belangrijkste uitgangspunt van de work-

shop is dat je eerst contact legt met de 

jongeren, liefst op een moment dat er nog 

niets aan de hand is. Het kan dan gaan 

om het eenvoudig groeten van jongeren.

Als je geïnvesteerd hebt in het contact is 

het naderhand makkelijker om de jongeren 

een keer aan te spreken op hun gedrag. 

Hans Kaldenbach toont geen begrip voor 

verkeerd gedrag van jongeren maar vindt 

het wel belangrijk dat we leren begrijpen 

waarom zij zich op een bepaalde manier 

gedragen.

Ondanks het wel degelijk serieuze karakter 

van de workshop kunt u wellicht ook 

getuige zijn van enkele hilarische momenten 

die het oefenen met de acteur oplevert. 

Kortom er zal ook veel gelachen worden.

Locatie
De workshop vindt plaats in het Centrum 

voor Jeugd en Gezin, Lieven de Keylaan 7. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De 

workshop begint om 19.30 uur en duurt 

tot 21.45 uur. Toegang gratis.

Aanmelden
Er kunnen maximaal 30 inwoners deel-

nemen. Daarom verzoeken wij u om u van te- 

voren aan te melden. U kunt dit het liefst doen 

via e-mail postbusveiligheid@heemstede.nl 

(vermeld uw naam, telefoonnummer en met 

hoeveel personen u komt) of telefonisch bij 

de heer D. Nieuweboer, tel. (023) 548 57 45.

Wilt u meer van Hans Kaldenbach 

weten, dan kunt u terecht op zijn website, 

www.hanskaldenbach.nl.

Alle deelnemers ontvangen een boek 
van Hans Kaldenbach!

Workshop 'Omgaan met 
hangjongeren' 
2e editie op 13 september
Wegens het grote succes van de eerste editie begin juni organiseren de gemeente 
Heemstede en het Centrum voor Jeugd en Gezin op maandagavond 13 september 
voor de tweede keer de workshop ‘omgaan met hangjongeren in de buurt’. In de work-
shop leert u in circa 2 uur hoe u door te investeren in een goed contact met de jongeren 
hen makkelijker kunt aanspreken als er overlast ontstaat. Inwoners van Heemstede 
worden van harte uitgenodigd voor de workshop.
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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 burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-
tekend 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 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (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 aan-
tekenen 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 waar-
tegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een af-
schrift 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). 

Heemstede heeft 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 over-

last). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Uittreksel 
bevolkings register (GBA)?

www.heemstede.nl

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak 

gaat dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek 

op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon 

niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon 

‘met onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op 

dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reis-

document of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen 

gebruik gemaakt kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als 

iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte 

van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon per 27 augustus 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

R. Guo, geboren 17-07-1989, Julianaplein 2

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing 

van deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling 

Publiekszaken van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede, telefoon (023) 548 58 68.

Bouwplannen

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 27 augustus 2010)
2010.168 het vergroten van een dakkapel op het  - Meer en Boslaan 45

 voorgeveldakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 27 augustus 2010)
2010.182 het verbeteren van de fundatie - Spaarnzichtlaan 29

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 2 september 2010 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.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 27 augustus 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.094 het uitbreiden van het kantoorpand - Nijverheidsweg 39

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 27 augustus 2010)
en ontheffing bouwverordening
2010.106 het plaatsen van een lichtinstallatie bij het - Sportparklaan

 hockeyveld van Mixed Hockeyclub Alliance

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 2 september 2010 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 

in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 14 oktober 

2010 worden ingediend. Zie kader.


