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heemstede/Bennebroek – Vele tuinfoto’s later is het tijd om de balans op te maken. Het deelne-
mersveld was dit jaar divers. Zo werden we deelgenoot gemaakt van achtertuinen met veel steen en 
fleurige terraspotten, kregen we een veel groene gazons met fleurige borders onder ogen en ook tui-
nen met kubistische haagvormen of andere bijzondere (kunst-)elementen te zien. Vanaf deze week 
zal de jury van Tuincentrum De Oosteinde zich buigen over de inzendingen. De prijzen, waardebon-
nen van 25, 50 en 100 euro worden in het tuincentrum aan de Zandlaan overhandigd aan de win-
naars. Die worden van tevoren via mail of telefonisch op de hoogte gesteld. Op de valreep van au-
gustus nog even aandacht voor deze prachtige tuin. Ingestuurd door W.J. Theil, Van Ittersumlaan 18, 
Bennebroek.

Laatste ronde...!
De Oosteinde Tuinenwedstrijd

www.heemsteDer.nL

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

Explosievenonderzoek Ringvaart 
Haarlemmermeerpolder
heemstede - De komende vier 
maanden voert de gemeente 
Haarlemmermeer, in samenwer-
king met de provincie Noord-
Holland en het hoogheemraad-
schap van Rijnland, een explo-
sievenonderzoek uit in delen van 
de Ringvaart van de Haarlem-
mermeerpolder.
Deze werkzaamheden vinden 
plaats ter voorbereiding op de 
baggerwerkzaamheden in de 
gehele Ringvaart, die in begin 
2012 van start gaan.

Werkwijze 
Ter voorbereiding op de werk-
zaamheden is historisch vooron-
derzoek verricht. Uit dit onder-
zoek bleek dat een aantal ge-
bieden nader onderzocht moest 
worden, onder andere gebie-
den die in de Tweede Wereldoor-

log zijn gebombardeerd. Met een 
detectieonderzoek is vastgesteld 
waar metaalhoudende objecten 
liggen. Duikers onderzoeken de 
komende maanden of er moge-
lijk niet gesprongen explosieven 
aanwezig zijn tussen deze me-
taalhoudende voorwerpen.

Planning
Volgens planning starten de dui-
kers eind september 2011 met 
het onderzoek. Het duikerson-
derzoek neemt ongeveer vier 
weken in beslag, verspreid over 
de maanden september t/m no-
vember. De duikers benaderen 
de metaalhoudende objecten in 
de ‘verdachte gebieden’ en ver-
volgens identificeren zij het ob-
ject als zijnde een explosief of 
een onschuldig voorwerp. Om-
wonenden ondervinden in prin-

cipe geen hinder van de werk-
zaamheden.

Veiligheid 
Elk onderzoek gebeurt door ge-
specialiseerde, gecertificeer-
de bedrijven die werken vol-
gens wettelijk voorgeschreven 
en strenge protocollen. Bij het 
aantreffen van explosieven treedt 
het veiligheidsprotocol van ge-
meente Haarlemmermeer in wer-
king. De gemeente en de Explo-
sieven Opruimingsdienst Defen-
sie (EODD) zullen maatregelen 
nemen en men zal de omwonen-
den nader informeren. Voor meer 
info over het explosievenonder-
zoek en de geplande bagger-
werkzaamheden in de Ringvaart: 
www.noord-holland.nl/bagger-
werkzaamheden www.rijnland.
net/baggeren_in_rijnland.

Mannen 
aangehouden 

na mishandeling
heemstede - In de nacht van 
zaterdag op zondag jl., even na 
01.00 uur is op straat, in de buurt 
van een hotel aan het Hout-
plein een jongen mishandeld. 
De 19-jarige Heemstedenaar-
vertelde dat hij een aantal klap-
pen op zijn hoofd had gekre-
gen van twee jongens. Hij hoef-
de niet naar een ziekenhuis ver-
voerd te worden. Een onderzoek 
leverde de aanhouding van twee 
mannen op (18 en 21 jaar). Zij 
zijn overgebracht naar een poli-
tiebureau.

Inbraak winkel Bennebroek
Bennebroek - Zaterdagochtend 
27 augustus rond 04.30 uur werd 
ingebroken bij een boeken- en 
sigarenwinkel aan de Zwarte-
weg. Aan de voorzijde was een 
ruit ingegooid, waarna nog on-
bekende personen spullen in 
een personenauto geladen heb-
ben en zijn weggereden in de 
richting van Zwaanshoek. Meer-
dere politiemensen hebben in de 
omgeving gezocht naar mogelij-

ke verdachten, maar deze wer-
den niet meer aangetroffen. De 
politie is een onderzoek gestart 
en hoopt dat er mensen zijn die 
mogelijk iets gezien of gehoord 
hebben van de inbraak. Ook in-
formatie van daarvoor of erna 
kan relevant zijn voor het on-
derzoek. Informatie kan wor-
den doorgegeven aan de politie 
in Bennebroek via het telefoon-
nummer 0900-8844.

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

5.95
r

4 stuks

KIP OP 
STOK

Wij zijn weer open!
Met een nieuwe, ruime 

uitbouw, nieuwe kaart, terras 
en moderne inrichting zal 

ons personeel u graag
ontvangen.

Natuurlijk kunt u ook bij
ons afhalen, bijv. het

Sam Sing Menu voor 
maar 18 euro!

Geopend van 16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Het huidige 
stationsgebouw nu eens 
van de westzijde gezien. Het 
hoge glazen gebouw noe-
men we in de volksmond 
ook wel de Scheerspiegel 
maar heet offi cieel ‘Kenne-
merhaghe’ en is in 1988 ge-
bouwd, in 1989 geopend. 
Onlangs is de entree ver-
bouwd (zomer 2011). Deze 
zijde van het station heeft 
totaal andere uitstraling qua 
bestrating en is al heel wat 
keren veranderd. De laat-
ste keer was dat een paar 
jaar geleden en is er een 
soort ovatonde ontstaan op 
de Zandvoortselaan, inclu-
sief verplaatsing snackbar 
op 27 mei 2008. Verplaat-
sing kunstwerk en zinvol-
le bestemming lege ruim-
te (voorheen Azzurro (na-
jaar 2008) wat ooit de AKO 
was... per februari 2009 
door ‘Teestie’ bezet en in de 
zomer 2011 is tevens de Rij-
wielshop intern veranderd. 
Er is aan deze zijde van het 
station dus heel wat veran-
derd in de afgelopen jaren. 
Er zullen ongetwijfeld wel 
meer details verschijnen 

40 Jaar in dienst!
Heemstede - Een bijzonder jubileum bij Technisch Buro Heere-
mans aan de Nijverheidsweg 19 Heemstede. Op 9 augustus jl was Henk Hoogkamer precies 40 jaar 
in dienst bij het verwarmings- en installatiebedrijf. Op 9 augustus 1971 trad Henk Hoogkamer in 
dienst bij Heeremans. Als servicemonteur is hij voor veel inwoners van Heemstede en omliggende 
gemeenten een bekend gezicht. Technisch Buro Heeremans heeft het jubileum van Henk Hoogka-
mer vanzelfsprekend op gepaste wijze gevierd.

Sponsoring AMREF Flying 
Doctors – Kenya Classic 2011
Op een structurele manier meehelpen aan een betere gezondheids-
zorg in Afrika. Daar zetten Séverine van den Broek, Deirdre Thö-
ne Passchier en Willemijn Schipper uit Heemstede en Aerdenhout 
zich voor in. 
Van 22 t/m 29 oktober doen wij – samen met 97 anderen - mee aan 
de 1e editie van de Kenya Classic. Dit is een sponsorfi etstocht van 
350 km over onverharde wegen van het warme Kenia. Tijdens deze 
week zullen we de projecten van AMREF bezoeken zodat we kun-
nen zien wat AMREF doet om de gezondheidszorg in Afrika te ver-
beteren. Wij zoeken nog sponsors!
Elke deelnemer van de Kenya Classic brengt 5000 euro aan spon-
sorgeld mee. Reis en verblijfkosten worden door de deelnemers 
zelf betaald. AMREF draait voornamelijk op Afrikaanse medewer-
kers, maar is voor de fi nanciële ondersteuning afhankelijk van giften 
uit het buitenland. Naast het structureel oplossen van problemen 
in de gezondheidszorg  middels opleiding, onderzoek en voorlich-
ting biedt AMREF ook acute hulp om de gevolgen van de droog-
te te verlichten. 
Voor meer informatie over het werk van AMREF zie: www.amref.
nl. Verdere informatie over de Kenya Classic zie: www.kenyaclassic.
com.  Via de link deelnemers kunt u een bedrag doneren. Séverine, 
Deirdre en Willemijn vormen samen team ‘The Iron Horses’.

INGEZONDEN

op website www.stationhad.
nl waarin vanaf half augus-
tus 2011 al enige zaken zijn 

beschreven via tekst en vele
foto’s... de tijd staat niet stil! 
Informatie via Gertjan Sta-

mer. g.j.stamer@quicknet.nl 
of via de website reageren 
mag/kan ook vanaf nu.

Het spoor van toen

Het station met terras van
Teestie en nieuwe fi etsenstallingen.

Vroege
herfst!

Bij het legen van de brie-
venbus aan de Heiman-
slaan/hoek Van Merlenlaan 
ontdekte ik in het gras o.a.
deze mooie grote boleet, 
het prachtige eekhoorntjes-
brood.
De vele regen van deze zo-
mer zorgt voor een vroeg 
paddestoelenseizoen.
Ook de slakken voelen zich 
opperbest met dit weer. Voor 
ons is het helaas wat minder 
leuk!

Hilma Ex, Vogelenzang

INGEZONDEN

Kort nieuws
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Opbrengst Fancyfair Bosbeek 
naar Farm Nairobi
Heemstede – De straatjongens 
van Nairobi snuiven lijm tegen 
de honger. Tienduizenden jon-
geren zwerven op straat, vader 
overleden of onbekend, ouders 
zijn veelal overleden door aids. 
Jolanda Kuiphof uit Heemstede 
wilde altijd al de misdeelde jon-
geren gaan helpen, nu haalt ze 
al tien jaar jongens van15 tot 18 
jaar van hangplekken en geeft ze 
drie keer in de week les in basis-
vaardigheden en omgangsvor-
men. Het afkicken gaat simpel. 
Niet meer gebruiken, hier is een 
pilletje tegen de hoofdpijn en ga 
daar maar eten halen. De straat-
jongens die inzet tonen komen 
in aanmerking om geplaatst te 
worden op de Farm. Op de Farm, 
ver buiten Nairobi, wonen de 
jongens twee jaar intern. Na het 
afkicken krijgen ze theoretische, 
praktische, sociale en geestelij-
ke scholing en vorming. Daar-
naast krijgen ze een agrarische 
training met bijna altijd na hun 
certificaat een baan bij een boer 
in de buurt. Meestal zijn er on-
geveer 25 boys op de Farm, af-
hankelijk van de doorstroming, 
steeds meer jongens slagen en 
hebben een eigen inkomen. Jo-
landa is een pionier met een hart 
voor Afrika, zij zet zich met haar 
Keniaanse man Odiyo in voor 
de kansarmen in Kenia. Beiden 
hebben een opleiding theologie 
en psychologie, trainen jeugdlei-
ders in het omgaan met agres-
sie, verslaving en trauma bij kin-
deren. Door de grote armoede, 
de onlusten en de toegenomen 
onveiligheid op straat zijn deze 
problemen nog verergerd. Jolan-
da: “Vanaf het moment dat ik de 
kinderen in de krottenwijken hier 
zag, wist ik hier lang te zijn om 

deze kinderen te steunen en lo-
kale mensen op te leiden. Voor-
lopig ben ik hier nog wel….”. 

Stichting Baraka
Carola van Oerle, locatiemana-
ger van Bosbeek, maakte don-
derdagmiddag tijdens de “Hap-
py Hour” bekend dat de fancy 
fair in april 7200 euro had op-
gebracht. Voor een deel hiervan 
worden wensen van bewoners 
ingewilligd. Dit jaar een ringlei-
ding in het restaurant het Gla-
zen Paleis.  Een deel gaat naar 
een goed doel. Een zus van Jo-
landa, Gezina Kuiphof is verzor-
gende op Bosbeek, zij bracht 
de Stichting Baraka naar vo-
ren. Zendingswerk in Afrika, de 
Zusters van de  Voorzienigheid 
in Bosbeek klinkt dat heel be-
kend in de oren.  Jolanda wordt 
ondersteund door de gemeente 
P.G. Immanuël Haarlem en door 
de Stichting Baraka in Heemste-
de. Baraka betekent zegen, ont-
vangt giften van een vrienden-
kring en zorgt voor de nodige 
sponsoren. De vader en moe-
der van Jolanda gaan regelma-
tig naar Nairobi voor ondersteu-
ning en om foto`s te maken voor 
de sponsoren. Karel Zwetsloot, 
voorzitter van de cliëntenraad 
van Bosbeek, overhandigde aan 
Kuiphof een cheque van 2000 
euro die, zo verzekerde Kuip-
hof, gebruikt gaat worden voor 
nieuw meubilair in de school. 
Misschien houden we nog wat 
over. Want met dat bedrag kan 
je in Kenia heel veel doen, ze-
ker op de manier waarop wij bij-
voorbeeld die meubels kopen. 
Die zijn gemaakt door een Stich-
ting uit de buurt die lijkt op Ba-
raka en waar jongens opgeleid 

worden in het meubelvak. Want 
bij Baraka wordt elke euro se-
cuur besteed. Uw giften en do-
naties zijn welkom. Ze kunnen 
met elke euro heel veel! Stich-
ting Baraka Heemstede, Rabo-
bank 1054.60.273.
Ton van den Brink 

De heer Kuiphof ontvangt de cheque van de heer Zwetsloot.

Dichtstorten Recensie

Olifantoom

Ik heb een vreemd gemis
als een fantoom, als een fantasie

iets wat altijd aanwezig is
ze noemen dat hypochondrie
terwijl het echt pijn kan doen

als in een nare droom
zegt men “u heeft niets”
terwijl mijn lijf raar doet

vecht ik ertegen; ik verlies
ben zo moe in mijn hoofd

is daar weer de olifant
die mij trouw heeft beloofd

als ik dan ben als een spook in de avond
tettert hij weer met zijn slurf
dit keer als signaal verstond

dat ik niet verder durf

Hiltje VR

‘Olifantoom’  een dichtbundel van Hiltje VR

De redactie ontving een exemplaar 
van de dichtbundel ‘Olifantoom’, 
geschreven door Hiltje VR. Een op-
merkelijke titel, maar naarmate je 
meer gedichten van deze bundel 
gaat lezen, des te meer je in staat 
bent de denkwijze van deze dichte-
res te doorgronden. Op de achter-
kaft van het boekje legt de schrijf-
ster de bedoeling van haar titel uit: 
“Soms kan iemand last hebben van 
iets, terwijl men de oorzaak niet 
kan vinden. Zoals men pijn heeft 
aan een ziekte die niet bestaat, zo-
als bij een fantoom. Een soort spookbeeld. Men zegt dan wel 
dat men van een mug een olifant maakt. Voor de patiënt is het 
echter zijn realiteit.”
De interpretatie van hoe iemand zich voelt hangt van eenie-
ders eigen beeldvorming af:  de persoon die zich zo voelt ziet 
en leeft in zijn of haar (denkbeeldige) werkelijkheid, terwijl de 
omliggende wereld dit  anders kan voelen, interpreteren en het 
wellicht relativeert of zelfs bagatelliseert.  De gedichten zijn 
gebaseerd op verschillende thema’s, zoals psychiatrie, mense-
lijkheid, liefde, God, alledaagse zaken, maar tevens op maat-
schappelijk geëngageerde thema’s, waar de schrijfster een 
mening of beter gezegd een eigen beeldvorming over heeft. 
Een veelzijdige bundel met interessante poëzie en thema’s die 
de lezer stemmen tot perceptueel denken. Voor ieders eigen 
beeldvorming.
De bundel ‘Olifantoom’ van Hiltje VR is verkrijgbaar via uitgeve-
rij Eigen Boek op www.uitgeverijeigenboek.nl
ISBN: 978-94-6129-041-0 NUR: 306.

Bart Jonker

Een gevallen vrouw
 

Ik voel de
intense verbinding

met mijn ziel
mijn ware zijn die

pijn en ongemakken
overstijgt en

ondergeschikt maakt
bewegingen en

handelingen ontstaan
in bewust aanwezig zijn

in het NU!!
en leert me de kunst

van vragen en ontvangen
mijn GOD!!!! 

dank daarvoor.

Ada Lodder

Dichtstorten is een open po-
dium voor dichttalent. Wilt 
u ook een eigen gedicht in 
de Heemsteder publice-
ren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Dichtstorten

Foto: Geek Zwetsloot.

Proefles 
Breakdance
Heemstede - Breakdance is een 
mix van acrobatiek en discodans. 
Eind jaren ‘70 is deze danssvorm 
ontstaan in New York. Jongeren 
daagden elkaar uit op de dans-
vloer. Er werd gedanst in plaats 
van gevochten. In een cursus die 
15 september van start gaat bij 
Casca leren jongens en meis-
jes allerlei walks, spinnings en 
andere moves van docent Ruud 
Duivis.  
Op donderdag 8 september is er 
een open les. Iedereen kan hier 
even proefdraaien en in overleg 
met de docent besluiten om mee 
te doen met de cursus. 
De proefles is in de Luifel, He-

renweg 96, Heemstede voor tie-
ners van 8-11 jaar van 16.15-
17.15 uur en voor 12+ van 17.15 
tot 18.15 uur. Kosten 2,50 euro.
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Inloop voor 
mensen met 
glaucoom

Regio - De Nederlandse Ver-
eniging van Glaucoompatiën-
ten verzorgt op iedere eerste 
dinsdag van de maand een in-
loopuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. Op dinsdag-
middag 6 september zijn tus-
sen 13.30 en 15.30 uur twee le-
den van de vereniging aanwezig 
om iedereen, die meer wil weten 
over de oogaandoening glau-
coom, persoonlijk te woord te 
staan. Zij zijn voor u bereikbaar 
op de polikliniek oogheelkunde 
(route 40 rood) van het Spaarne 
Ziekenhuis locatie Hoofddorp.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met patiën-
tenvoorlichting van het Spaarne 
Ziekenhuis, tel. (023) 890 83 60.

Klussen in 
huis met Fred
Heemstede - Iedereen heeft 
wel ‘ns een klusje in huis, 
waar je tegenop ziet omdat 
je niet precies weet hoe dat 
moet. Maar om daarvoor nu 
gelijk een (dure) vakman in 
te huren... 
Een fitting, schakelaar of dim-
mer plaatsen;  een lekken-
de waterkraan repareren; een 
schilderij ophangen? U kunt 
het zelf. Fred legt u de begin-
selen uit van electra, het wa-
tersysteem in huis en het ge-
bruik van boren en pluggen. 
Er zijn twee cursussen waar-
in docent Fred van der Pols 
u alle fijne kneepjes van het 
zelf klussen bij gaat brengen: 
voor vrouwen en voor senio-
ren. 
Geef u snel op, want voor de-
ze cursussen is veel animo! 
De cursus Klussen in huis 
met Fred voor vrouwen start 
op donderdag 27 oktober van 
19.30 tot 21.00 uur. De cursus 
Klussen in huis voor senioren 
start op donderdag 15 sep-
tember van 13.30 tot 15.00 
uur. Beide cursussen bestaan 
uit 6 lessen en worden ge-
geven bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede.  
U kunt zich al inschrijven. 
Aanmelden kan van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur: telefoon 023-548 
38 28 kies 1 of via
www.casca.nl.

Inspireren en creëren bij Casca
Heemstede - Bij Casca zijn veel 
artistieke mogelijkheden. Zowel 
op het gebied van beeldende 
vorming als creatieve vaardig-
heden. De opdrachten en de do-
centen dagen je uit om je talent 
steeds een stapje verder te ont-
wikkelen.
Plezier hebben staat hierbij voor-
op. Beginner of (ver)gevorderd: 

op alle niveaus krijgt talent de 
ruimte.
Op www.casca.nl vind je uitge-
breide informatie over alle crea-
tieve cursussen. De eerste cur-
sussen starten vanaf maandag 5 
september bij Casca. Aanmelden 
kan, op werkdagen tussen 9 en 
12 uur, tel.: 023-548 38 28-1 of 
via de website. 

Typvaardigheid 
(10-12 jaar) 

krijgen
Heemstede - Goed kun-
nen werken met een toetsen-
bord begint met goed en snel 
kunnen typen. En dat is weer 
handig voor het maken van 
werkstukken, presenaties, 
opstellen, enz. 
Je leert in de cursus Typvaar-
digheid (1-12 jaar) bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, volgens het tien-
vingersysteem blindtypen op 
een leuke en gezellige ma-
nier. Met oefeningen vanaf 
het beeldscherm en herha-
lingsopdrachten uit het les-
boek. Met de meegelever-
de software kun je  ook thuis 
veel oefenen. Er is alleen 
aandacht voor typvaardig-
heid, niet voor briefopmaak, 
memo’s, tabellen e.d.
De cursus start op maandag 
12 september van 16.00 tot 
17.15 uur. Je kunt je al in de 
vakantie telefonisch opgeven: 
023-548 38 28-1. Je hebt er 
echt je leven lang plezier van! 

Regentenkamer open tijdens
Open Monumenten Weekend
Regio - ‘Nieuw gebruik – Oud 
gebouw’ is het thema van het 
Open Monumenten Weekend 
(10 en 11 september). Op bei-
de dagen zijn er in museum Het 
Dolhuys vijf extra rondleidingen 
over dit thema. Ook de acht-
tiende eeuwse Regentenkamer, 
doorgaans gesloten voor het pu-
bliek, zal dit weekend haar deu-

ren openen. Het museum, dat 
sinds 1320 is gevestigd in het 
voormalige leprozen- pest en 
dolhuys, is bij uitstek geschikt 
voor het onderwerp ‘Nieuw Ge-
bruik – Oud gebouw’. Wist u dat 
het pand vroeger onderdak bood 
aan ‘dollen’, hoeren met syfilis, 
maar ook aan demente bejaar-
den? Beide dagen beginnen de 

rondleidingen om 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 en 16.00 uur. Duur 
rondleiding: 45 minuten. Aan-
tal deelnemers: maximaal twaalf 
personen per keer. Aanmelden 
kan op de dag zelf bij de recep-
tie. De standaard rondleidingen 
‘Dolhuys’ en ‘Bovenkamer’ om 
14.00 uur gaan dit weekend ook 
gewoon door. Toegang: gratis.

Rode Kruis 
verzorgt 
opleiding 

EHBO
Regio - Het Nederlandse Ro-
de Kruis, district Haarlem en 
Omstreken verricht op verzoek 
van organisaties en instellin-
gen de EHBO hulpverlening 
bij uiteenlopende evenemen-
ten. Zo worden vrijwilligers in-
gezet tijdens Bloemencorso, 
Bevrijdingspop, Haarlem Cu-
linair,  Haarlem Jazz stad, de 
Honkbalweek en andere eve-
nementen. Uitbreiding van het 
vrijwilligersbestand is nood-
zakelijk om aan de toene-
mende vraag van EHBO as-
sistentie bij evenementen te 
kunnen blijven voldoen. Be-
langstellenden die nog geen 
EHBO diploma hebben kun-
nen deelnemen aan de basis-
cursus die het Haarlemse Ro-
de Kruis vanaf 29 september 
2011 voornemens is te organi-
seren. De cursus is alleen be-
stemd voor personen die, na 
het behalen van het EHBO di-
ploma, het vrijwilligersbestand 
komen versterken. Belangstel-
lenden kunnen van maa t/m 
do contact opnemen met mw 
I.M.M. Garthoff, tussen 09.00 
en 16.00 uur, tel. 023-5411610.

Aglaonema Woonplant van september

Ontspannen en productief
met artistieke Aglaonema
Geheimzinnig, exclusief en 
artistiek. De Aglaonema, 
Woonplant van de maand 
september, is een mysterieu-
ze kunstenaar die niet graag 
met zijn sierlijk geschilderde 
bladeren te koop loopt. De-
ze plant vindt het geen pro-
bleem om in de schaduw te 
staan. Maar zelfs daar laat 
hij zijn eigenaar optimaal van 
zijn pracht én zijn bijzondere 
karaktereigenschappen ge-
nieten.

Hoewel de Aglaonema de indruk 
wekt niet zo van aandacht te 
houden, doet zijn verscheiden-

heid anders vermoeden. Waarom 
zoveel moeite doen om er mooi 
uit te zien, als je niet wilt opval-
len? Al is het subtiel, toch blin-
ken zijn bladeren uit in creativi-
teit. Grijsgroene vlekken op stug 
blad, zacht rond blad met zilver-
grijze tinten, soepel rood met 
een fijn groen randje en klein 
geelgroen blad met witte sierlij-
ke lijnen. Je noemt het, de Agla-
onema heeft het.

Prominent in woonkamer
Eigenlijk hoort de Aglaonema 
thuis in de vochtige en sche-
merige regenwouden in landen 
als Thailand, Indonesië en Ma-

leisië. Daar staat hij onder het 
dichte bladerdek van imposante 
bomen en planten, waardoor de 
zon hem amper kan aanraken. 
Toch is hij in staat om zijn bla-
deren van de meest subtiele en 
fijnzinnige tekeningen te voor-
zien. Hierdoor verdient hij meer 
dan een krap plekje tussen zijn 
grote broers en zussen. Promi-
nent in de woonkamer komt de 
Aglaonema perfect tot zijn recht. 

Ontspannen en productief
Niet alleen zijn kunstenaarschap 
maakt deze plant een goede 
huisgenoot. Met zijn luchtzuive-
rende én stimulerende werking 
maakt hij jouw huis een aange-
name plek om gezamenlijk te le-
ven. Hij haalt zonder moeite on-
gezonde stoffen uit de lucht en 
stimuleert je tegelijk. Stress, 
slecht geslapen, gespannen? 
De Aglaonema helpt je te ont-
spannen en maakt je weer pro-
ductief, zo toont onderzoek van 
TNO aan.

Artistiek gevoel
De Aglaonema houdt ook ge-
makkelijk zijn eigen producti-
viteit op peil. Deze superster-
ke plant vindt het prima om met 
weinig licht door het leven te 
gaan, zolang hij maar regelmatig 
water krijgt en de lucht om hem 
heen niet te droog is. Zo komt 
zijn artistieke gevoel het beste 
tot uiting en kunnen jullie samen 
jarenlang de subtiele verande-
ringen in zijn prachtige tekenin-
gen bewonderen.
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Een kwart eeuw Deux
Heemstede –  Dat houdt ze nog geen half jaar vol, werd Annet van der Meer (61) te verstaan 
gegeven, toen ze een bistr ootje begon met de naam Deux Cafe Deux. Annet en haar kin deren 
Marco (40) en Tanja (27) kunnen een lange neus trekken naar de pessimist isc he stemmen 
van toen. Binnenkort bestaat het sfeervolle restaurant op de hoek van de Bin nenweg en de 
Iepenlaan vijf entwintig jaar. De dagelijk se leid in g is in mid dels overgedragen aan Tanja, en aan 
Marco in de keuken, maar Annet verzorgt nog steeds de boekhoudin g. Het jubile um krijg t een 
feestelijk tintje met een receptie  voor genodig den. Verder staat er in  september een specia al 
5-gangen verrassingsmenu  op de kaart voor - hoe kan het anders - 25 euro.

“Ik was destijds bepaald geen 
ondernemer”, geeft Annet toe. 
“Zonder horeca-ervaring, behal-
ve bij Martinair Partyservice, ben 
ik gewoon in het diepe gespron-
gen. We begonnen met zeven 
tafels, maar het liep meteen 
goed.”
De succesformule van een over-
zichtelijke menukaart en een 
goede prijs-kwaliteitverhouding 
sloeg aan in Heemstede. Ook 
de huiselijke sfeer zorgde snel 
voor een grote groep vaste gas-
ten. Na acht jaar werd het res-
taurant verbouwd en uitgebreid 
van 34 vierkante meter naar 84 
vierkante meter met 42 zitplaat-
sen. Blikvanger werd de opval-
lende grill in het midden van de 
bistro waarop het vlees wordt 
gegrild.

Nieuwe generatie
Met de volgende generatie aan 
het roer is de wens ontstaan om 
te moderniseren. Er komt ander 
meubilair en de bar heeft al een 
metamorfose ondergaan. Tan-
ja: “. We krijgen een steeds jon-
ger publiek en daar houden we 
rekening mee. Het interieur was 
gedateerd en aan vervanging 
toe. De nieuwe tafels en stoe-
len zorgen voor een stukje meer 
comfort voor de gasten. De mu-
ren krijgen de kleuren crème en 
brons in combinatie met don-
kerbruin hout. Verder hebben 
we net een nieuwe internetsite 
en we houden via de mail onze 
vaste klanten op de hoogte. Dat 
zijn er inmiddels zo’n zeven hon-

derd.” Haar broer Marco Rupert 
die is opgeleid aan de Culinaire 
Vakschool in Groningen, vertelt:  
“Natuurlijk zijn we in de keuken 
ook met de tijd meegegaan. Het 
is allemaal wat creatiever gewor-
den. Wij bieden onze gasten ie-
dere maand een ander 3-gangen 
keuzemenu aan voor 23,95 euro.”

Bistro Deux
Deux Cafe Deux heeft een kwart 
eeuw stand gehouden, ondanks 
rookverbod en  economische cri-
sis. Annet: “Het rookverbod geldt 
natuurlijk voor alle restaurants 
en eigenlijk hoort sigaretten-
rook niet bij eten, vind ik. En ach 
ja, we merken wel dat er minder 
lang wordt nagetafeld. De koffie 
en de cognacjes slaan de men-
sen nu vaak over. Dat scheelt wel 
wat in de omzet.”
Veel vernieuwingen staan het  
jubilerende restaurant te wach-
ten. Zo willen ze wel af van het 
woord café, dus gaan ze in de 
toekomst verder als Bistro Deux. 
Maar volgens Tanja moet je som-
mige dingen niet veranderen. 
“We blijven trouw aan onze huis-
stijl en we zullen bijvoorbeeld 
altijd kalfslever en kaasfondue 
op de menukaart houden. Daar 
komen onze gasten speciaal 
voor.” 
“Als we dat eraf halen, gaan ze 
muiten”, lacht Annet.

Voor informatie en reservering: 
www.deuxcafedeux.nl.
Telefoon: 023-5293950.
Mirja m GoossensV.l.n.r.: Annet, Marco en Tanja.

High Tea Zonnebloem in 
Theeschenkerij Oude Slot
Heemstede – Het zal je maar 
aangeboden worden als vrijwil-
ligersorganisatie. Voor  twintig 
gasten van de Zonnebloem re-
gio Zuid-Kennemerland was dat 
een uitgebreide High Tea in de in 
Theeschenkerij in de voormalige 
vrijstaande dienstwoning op het 
Landgoed van Het Oude Slot te 
Heemstede. Begin dit jaar had 
het Zonnebloembestuur van de 
regio Zuid-Kennemerland inge-
schreven op de Beursvloer in de 
Philharmonie in Haarlem. Daar 
konden maatschappelijke orga-
nisaties zoals de Zonnebloem, 
hun vragen inleveren en afwach-
ten of er reacties kwamen. Hun 
vraag was een picknick of high 
tea voor een aantal gasten. Het 
antwoord kwam al snel van de 
Post Verkade Groep die een High 
Tea aanbood op het Oude Slot 
in Heemstede voor twintig gas-
ten met begeleiding. Maan-
dagmiddag verwelkomde Sas-
kia Post de twintig gasten en vijf 
vrijwilligers op de thee. Ze gaf 
in het kort de geschiedenis van 
het Ouder Slot vanaf 1300, via 
Adriaan Pauw die in 1648 de 
Vredesbrug schonk vanwege de 
Vrede van Münster. Het slot zelf 
is in 1810 afgebroken. De Post 
Verkadegroep nam zeven jaar 

geleden het zorgenkind van de 
gemeente over. Er worden nu 
ieder jaar zeker 300 evenemen-
ten gehouden. Zij exploiteren in 
de regio ook nog het Landgoed 
Waterland en de Haarlem Crui-
ses. Ze bood de voorzitter van 
de Zonnebloem, Diane Martens, 
naast de High Tea, een aantal 
kortingsbonnen voor de Crui-

ses aan. In de landelijke, roman-
tische jachtsfeer van de Thee-
schenkerij eet je van handbe-
schilderd Frans servies met oud 
tafelzilver. Tineke Joosten vertel-
de vooraf welke lekkernijen er 
geserveerd zouden worden. Trek 
daar maar twee uur voor uit! Tos-
caanse tomatensoep, kistjes zalm 
en spinazie, cheesecake, sand-

wiches met eierkip, komkom-
merbieslook en kaasmayonai-
se. Wisselende frivolités, scones 
en keuze uit thee als Assam, Earl 
Grey, Darjeeling en nog veel meer 
soorten van Betjeman en Barton. 
Even terug naar de Victoriaanse 
tijd, waarin de Traditioneel After-
noon Tea populair werd.

Verhale n 
Een bijeenkomst van Zonne-
bloemgasten kenmerkt zich al-
tijd met het vertellen van veel 
verhalen. Zo ging Ruurd Adema 
bijna zeventig jaar terug in de 
tijd waarin hij vanaf zijn huis aan 
de Molenwerfslaan altijd speel-

de op het terrein van het Oude 
Slot. Een mengeling van katten-
kwaad en visserslatijn volgde. 
In de sloot vissen leverde altijd 
paling op. In onvoorstelbare 
lengtes en diktes, onderstreept 
met de handen en dus zeer 
duidelijk. Hij was al gauw dik-
ke maatjes met het paard van 
aardappelboer Hulsebos. Dat 
paard kwam altijd op Ruurd af 
en hij maakte menig ritje op de 
rug. Vluchten voor de boer luk-
te meestal door het rennen naar 
een bruggetje over de sloot. 
Die was met hulp van kame-
raden deels gesloopt en alleen 
de balken met spijkers lagen er 
nog. Kinderen konden er snel 
op wegkomen, de wat stramme-
re boer niet zo.  Met zulke ver-
halen is twee uur High Tea zelfs 
bij Theeschenkerij Oude Slot nog 
veel te snel voorbij. 
Ton van den Brin k

Dienst 
Trefpunt

Bennebroek - Protestant-
se gemeente ‘het Trefpunt’, 
Akonietenlaan 1 in Benne-
broek houdt dienst op zon-
dag 4 september om 10.00 
uur met ds. M.G.K. van Veen 
(Weesp).
Er is een crèche.
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Gebouw bloembollen in Amsterdamse school
Open Monumentendag Heemstede
Heemstede - De evenementen-
commissie van de Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek  organiseert zaterdag 10 
september de Open Monumen-
tendag in Heemstede.
Bij 25 jaar Open Monumenten-
dagen hoort een speciaal the-
ma en dat is nu ‘nieuw gebruik 
- oud gebouw’. Centraal staan 
de monumenten die een nieuw 
leven, een nieuwe functie gekre-
gen hebben, vaak een heel an-
dere dan waarvoor ze ooit ge-
bouwd werden. 

De Bulb, voormalig gebouw voor 
bloembollencultuur, Leidsevaart-
weg 1, Heemstede bijvoorbeeld 
is nu het bedrijfspand van P2 Re-
tail. Het gebouw uit 1928 in de 
stijl van de Amsterdamse School 
heeft kubistische en expressio-
nistische kenmerken. Architect 
is J. Zietstra. Te bezichtigen tus-
sen 10.00 uur en 16.00 uur.

Landgoed Hageveld, voorma-
lig kleinseminarie Hageveld is 
ook te bezoeken. Op het terrein 
van de voormalige buitenplaats 
‘t Clooster werd in 1920 een op-
leidingsinstituut voor priester-
studenten gebouwd, nu college 
Hageveld. De architect was Jan 
Stuyt. Het Voorhuis is verbouwd 
tot een aantal mooie apparte-
menten. School en Voorhuis zijn 
beide toegankelijk tussen 11.00 
uur en 15.00 uur.
Molen de Nachtegaal en De Ou-
de Meelfabriek aan de Glipper-
weg 94 in Heemstede. De ste-
nen korenmolen is gebouwd in 
1760-1761 op de plek waar vanaf 
1651 al een houten molen stond. 
Al vanaf 1883 werd er geen 
windkracht meer gebruikt maar 
stoomkracht als aandrijving voor 
de maalderij. in 1936 werden de 
kap, het wiekenkruis en de stel-
ling verwijderd. De meelfabriek 
wordt als atelier gebruikt en de 

molen is verbouwd tot kantoor-
ruimte. De molenromp wordt 
eenmalig voor alle publiek open-
gesteld. Er zijn exposities en er 
wordt door sommellier Brantjes 
een wijnproeverij georganiseerd. 
In de meelfabriek zetten alle ate-
lierhouders hun deuren open en 
zijn er allerlei activiteiten zoals 
informatie over boekbinden. Tus-
sen de molen/meelfabriek en het 
molentje Groenendaal is er die 
dag ‘n pendeldienst over het wa-
ter. Open van 10.00 uur tot 17.00 
uur.
Verder zullen deze dag de al-
gemene begraafplaats aan de 
Herfstlaan en het molentje van 
Groenendaal bij de kinderboer-
derij geopend zijn. Helaas zijn er 
dit jaar geen rondleidingen op 
de begraafplaats.

Voor meer informatie www.hv-
hb.nl  en www.openmonumen-
tendag.nl 

Zaterdag 17 september
Dag van de levende etalages 

in Winkelcentrum Heemstede

Dag van de levende etalage
Menig winkelier verrast de con-
sument op zaterdag 17 septem-
ber met een bijzondere live act 
in hun etalage. Voorbeelden van 
de uiteenlopende acts van vorig 
jaar zijn een levende boekenkast, 
een met chocolade beschilderde 
dame, twee levende standbeel-
den op een terras aan de thee, 
een vrouw  met juwelen en een 
kleurrijke live bodypaint. Aan 
de dag van de levende etalages 
werken een groot aantal toneel-
spelers mee, allen onder leiding 
van Fred Rosenhart en Jan Bram 

Risseeuw, bekend uit Haarlem 
en Heemstede. 

Levende standbeelden
Om de bedrijvigheid ook bui-
ten de etalages te laten plaats-
vinden, treft u dit jaar tegelijk 
met de levende etalages diver-
se levende standbeelden aan 
verspreid op de Binnenweg en 
Raadhuisstraat. U waant zich op 
de ‘Ramblas’ van Heemstede! 
Kortom: kom zaterdag 17 sep-
tember naar Winkelcentrum 
Heemstede en vergeet uw ca-
mera niet!

Heemstede - Op zaterdag 17 september is er vanaf 11.00 uur 
veel levendigheid in Winkelcentrum Heemstede. Voor het 
derde achtereenvolgende jaar is het de dag van de levende 
etalage. Dit jaar wordt deze dag gecombineerd met een tiental 
levende standbeelden verspreid in de winkelstraat.

Chinese middag
Heemstede - Wie kennis wil 
maken met de Chinese taal, het 
Mandarijn, kan daarvoor terecht
op de open middag die Gele-
draak.nl houdt op zaterdag 3 
september. U kunt terecht van 
14.00 tot 17.00 uur in het Touch-
downcenter aan de Leidsevaart 
594 in Haarlem, op de grens met 
Heemstede. Er zijn tevens work-
shops, en China-expert Jan van 
der Putten zal een presentatie 
houden over zijn boek ‘Verbijs-
terend China’. Verder kunt u info 
krijgen over taalcursussen. 
Het gehele programma van de 
open middag staat vermeld op 
de website Ikleerchinees.nl en 
Geledraak.nl. Toegang tot de 
open middag is gratis.

Kerkdienst PKN
Heemstede – Protestantse Ge-
meente Heemstede houdt zon-
dag 4 september dienst in de 
Pinksterkerk om 10.00 uur met 
dr. J.J. Beumer (Haarlem). In 
Kennemerduin om 10.30 uur met 
mw. H. Kooistra. In de Oude kerk 
is er geen dienst.

Brocantemarkt
op 11 september

Heemstede - Deze zomer wordt voor de 5e maal de Antiek Bro-
cante markt in de Jan van Goyenstraat te Heemstede georgani-
seerd. Deze markt wordt gehouden op zondag 11 september van 
10.00 tot 17.00 uur. Ook dit jaar zal er weer een ruim aanbod zijn 
van kristal, glaswerk, kandelaars, mooi linnengoed, oud zilver, 
sieraden, kleine en grotere meubels, gestoffeerde stoelen, res-
taurateurs en prachtige haardattributen. Inlichtingen bij Hanne-
ke Oorthuys, Kado Enzo, tel. 023 - 5280218 brocante@janvan-
goyenstraat.nl http://www.janvangoyenstraat.nl/

Workshops ‘KLEUR in uw 
interieur’  bij  Verfhandel Ree
Heemstede - Verfhandel Ree organiseert dit najaar wederom 
twee Kleur workshops in haar winkel! Informele en vooral inspi-
rerende workshops met een persoonlijk karakter over het gebruik 
van kleur in uw interieur. U begint de avond onder het genot van 
een kopje koffie met een presentatie van één van de  kleurstylis-
tes van Sikkens over wat kleur precies doet in een ruimte. Daar-
na bent u in de gelegenheid om uw favoriete kleurstijl te ontdek-
ken middels het maken van een moodboard.  Met uiteenlopende 
materialen en persoonlijke adviezen van de styliste en de mede-
werkers van Verfhandel Ree ontwikkelt u op dit moodboard uit-
eindelijk uw eigen stijl. Na deze gezellige en prikkelende work-
shop durft u vast en zeker meer kleur in uw interieur te brengen!  
Heeft u interesse, schrijft u zich dan spoedig in. het aantal deel-
nemers is namelijk beperkt om zo het persoonlijke karakter van 
de avond te behouden. 
Wanneer: 21 september en 26 oktober vanaf 19.30 uur. 
Aanmelden: in de winkel (Binnenweg 89, Heemstede) of via
www.verfhandelree.nl. 

WeekBreek (15+) 
start weer

Heemstede - WeekBreek is een 
plek voor 15+ jongeren om re-
laxed te chillen, zonder dat ie-
mand er last van heeft. Ze kun-
nen hier in Plexat in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede pool-
biljarten, airhockey, kaarten, 
DVD kijken, muziek draaien, met 
de Wii-spelcomputer, basketbal-
len of voetballen, net waar ze zin 
hebben. Dit kan – gratis - elke 
donderdagavond tussen 20.00-
22.00 uur. De WeekBreek start 
donderdag 8 september. (www.
plexat-heemstede.hyves.nl)
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KRUISWOORDPUZZEL
Augustus 2011  - Kennemerlandpers

Horizontaal  1. hoenderachtige vogel; 7. blijspel; 12. etenbereider;
13. volkomen ontwikkeld insect; 14. Engels bier; 15. kosten koper
(afk.); 17. oningewijde; 19. getroffen; 21. wettelijke aansprakelijkheid
(afk.); 22. aan- en afvoertroepen (afk.); 24. gebied waarop van over-
heidswege beslag is gelegd om er de fauna en flora te handhaven;
27. doortochtgeld; 28. openbaar vervoermiddel; 30. Mohammed-
aans hoofddeksel; 31. glansverf; 32. hoffeest; 33. jongensnaam; 35.
land in Azië; 37. nagerecht; 38. wegens verdiensten onderscheiden
lid; 41. jong dier; 42. spijlen in een gevangenisdeur; 44. militair voer-
tuig; 46. betaalmiddel; 47. zelfverdedigingsport; 48. feestelijke kle-
ding; 49. hetzelfde (Lat.); 50. familielid; 52. echtgenoot; 54. soort
brandbom gebruikt in de Vietnam-oorlog; 56. onderwereld; 58. deel
van woord; 61. vordering; 62. aardappel(gerecht); 64. sleepnet voor
de vangst van schol, bot enz.; 65. binnenplaats (Frans); 67. voorzet-
sel; 68. vlaktemaat; 70. jongensnaam; 72. dierenverblijf; 73. militaire
rang; 76. rekenopgave; 77. titanium (scheik. afk.); 78. spoorstaaf;
79. omlaag; 81. muzieknoot; 82. stap; 83. verdieping; 84. muurholte;
86. grill (traliewerk); 87. openbaar ambtenaar.

Verticaal  1. papegaaiensoort; 2. maanstand (afk.); 3. halsboord; 4.
berggeel; 5. niets uitvoeren; 6. stel (koppel); 7. de tot een geheel
vergroeide skeletten van vele kolonievormende bloempoliepen; 8.
kameraad; 9. ieder; 10. lidwoord; 11. uitstalkast; 16. voertuig met
twee wielen; 18. jongensnaam; 20. binnenvaartuig; 21. schapenpro-
duct; 23. plakband; 25. lastdier; 26. zichtbaar verbrandingsver-
schijnsel; 27. schoolvak; 29. een zeer rijk man; 32. zwaardvechter
(bij de Romeinen); 34. Chinese vermicelli; 36. kooivogel; 37. vrou-
welijk (afk.); 39. pijnlijke aandoening van de gewrichten; 40. zuur-
deeg; 42. plavuis; 43. Nederlandse prinses; 45. Prinses Margriet
Fonds (afk.); 46. genootschap Nederland-Engeland (afk.); 51.
boomsoort; 53. raar (vreemd); 54. nog niets gegeten of gedronken
hebbende; 55. eindje sigaar of sigaret; 56. inwendig orgaan; 57. weg
met bomen; 59. scheepstouw; 60. opgerolde halve haring; 62.
iemand die peilt (wijn enz.); 63. oogvocht (mv.) 66. vrouwtjes-
schaap; 67. onderste deel van een gevel; 69. een zekere; 71. explo-
sieven opruimingsdienst (afk.); 73. lading van een schip; 74. plaats
in Noord-Holland; 75. kampeerverblijf; 78. soort (genre); 80. meis-
jesnaam; 82. rivier in Italië; 85. de oudere (Lat. afk.).

Nieuwe ronde, nieuwe prijzen! Los de puzzel op en schrijf het gevonden woord op een (brief-)kaart.
Oplossingen kunnen worden gestuurd naar: De Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. 

Heemsteder Puzzel augustus

Tien vrijkaarten te winnen voor Circus Sijm,
het populairste familiecircus van Noord-Holland!
Heemstede – Op zondag 18, dinsdag 20 en woensdag 21 sep-
tember is het Circus Sijm bij te wonen in Heemstede. Ga dat zien: 
nationale en internationale acties voor de hele familie met clowns, 
een duivenfluisteraar, jongleur, tapdancer, een fakirkunstenaar en 
nog veel meer! Vijf goede inzendingen van de augustuspuzzel ma-

ken kans op 2 gratis entreebewijzen voor circus Sijm. Het gaat om 
de voorstelling op dinsdag 20 september, 16.15 uur. Heeft u ge-
wonnen, dan ontvangt u de kaartjes per post thuis.
Stuur uw oplossing naar: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Alvast veel puzzelplezier!

Kerkdienst 
Spaarne

Regio - Zondag 4 september 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. 
Voorganger is ds. dhr. J. Aarn-
oudse. De zang wordt onder-
steund door de cantores L. en 
Th. Braak-Pedroli. (avondmaal-
viering)

Kerkviering 
SEIN

Regio – Op de Cruquiushoe-
ve, in gebouw ‘de Rank’ aan 
de Spieringweg 801 te Cruqui-
us, wordt zondag 4 september 
een kerkviering gehouden. Aan-
vang: 15.00 uur met pastor Elise 
Vorstermans.

Help mee vleermuizen tellen op kerkzolders
Regio - Vleermuizen zijn ge-
heimzinnige dieren. Ze verblij-
ven op bijzondere plekken, zo-
als in kerken en kloosters. Door 
de vleermuissoorten te tellen die 
op de kerkzolders verblijven ont-
staat een beeld van deze dieren. 
In heel Nederland is een project 
gestart door de Zoogdiervereni-
ging onder de naam ‘Zoldertel-
lingen Vleermuizen’. Landschap 
Noord-Holland zoekt nu enthou-
siastelingen die het leuk vinden 
om eenmaal per jaar alleen of in 
een klein groepje een paar ker-
ken te bezoeken en vleermuis-
soorten vast te stellen en te tel-

len. Op zaterdag 3 september zal 
dit gebeuren. Van 10.00 uur tot 
16.00 uur worden, onder leiding 
van een deskundige, op verschil-
lende plekken in Noord-Holland 
kerkzolders bezocht. Het gaat 
om de volgende locaties: regio 
Medemblik/Andijk/Hoogkarspel, 
regio Haarlem, regio Alkmaar en 
‘t Zand/Wieringerwaard/Winkel.
Mogelijk komen er nog twee lo-
caties bij. Kleine groepjes van 
maximaal 6 personen krijgen uit-
leg over waar je op moet letten 
als je vleermuissoorten gaat in-
ventariseren.
De dag is bedoeld voor mensen 

Gewone grootoorvleermuis.
Fotograaf Wesley Overman.

die in de toekomst actief willen 
blijven en zelfstandig of in een 
klein team eenmaal per jaar een 
paar kerken willen onderzoeken. 
In 2012 zal ook een cursus wor-
den gegeven. Kerkzolders zijn 
soms moeilijk te bereiken, enige 
lenigheid van de teller is daarom 
wel noodzakelijk.
Wilt u als vrijwilliger meedoen 
aan deze zoldertellingen en mee 
op zaterdag 3 september?
Opgave is mogelijk via:
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in. U kunt hier ook 
terecht voor vragen om nadere 
informatie.
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Wegens overweldigend succes - er zijn 
talloze tuinfoto’s binnengekomen bij de 
redactie - hier een greep uit de inzendin-
gen, die tevens meedingen naar de prij-
zen. Kanshebbers dus, deze tuinen!  

Tuinen-special

Hans van der Hammen,

Van der Weidenlaan 2, Heemstede.

Eva Fehres,
Heemsteedse Dreef, Heemstede.

J. Toorenaar,Dr. P. Cuyperslaan 16, Heemstede.

Thea van Rooijen,

M.H.Tromplaan 8, Bennebroek.

F.H. van den Berg, Linge 31, Heemstede.

Ineke Hermans,
Lieven de Keylaan 14, Heemstede.
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C. Hoogakker Lichtenveldt,
Abr. v.d. Hulstlaan 37, Bennebroek.

Thea van Rooijen,

M.H.Tromplaan 8, Bennebroek.

Jenny Tomassen-Koster,
Dr.J.R.Thorbeckelaan 59, Heemstede.

Fam. Arxhoek,A. v.d. Hulstlaan 58, Bennebroek.
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Er gaat een wereld voor je 
open in de Wereldwinkel

Wereldwinkel 
“Leuk dat u in de Heemste-
der aandacht besteedde aan 
de verschillende kampioenen 
in de Binnenweg en Raadhuis-
straat. Winkels en winkeliers, 
waar we terecht trots op kun-
nen zijn.  Wij, de vrijwilligers 
van Wereldwinkel Heemste-
de, zijn ook trots op de onder-
scheiding die de Wereldwin-
kels verschillende keren ont-
vingen.
In 2007, 2008 en 2009 kreeg de 
Wereldwinkel de ING Retail-
prijs voor beste winkelketen in 
de categorie cadeauwinkels.” 
Dit bericht ontving de redactie 
van de Heemsteder. Eigenlijk is 
het bij elke aankoop in de We-
reldwinkel prijs, omdat de pro-
ducenten van de Fair Trade ar-
tikelen een eerlijke prijs krij-
gen voor hun producten zo-
als kunstnijverheid, sieraden, 
sjaals, speelgoed en levens-
middelen. Het begon veertig 
jaar geleden met de verkoop 
van zuivere koffie vanuit een 

woonhuis. Er kwam een winkel 
die derde Wereldwinkel heette. 
Op de Raadhuisstraat 29 vond 
men een pand, dat werd de So-
lidariteitswinkel met toen nog 
veel prullaria. Naast de kof-
fie en thee, waar de boeren in 
de Derde wereld eindelijk een 
eerlijke prijs voor kregen. Dat 
was en is nog steeds het mot-
to. Een eerlijke prijs voor eer-
lijk werk. Inmiddels beant-
woordt het assortiment hele-
maal aan de vraag van de con-
sument naar ambachtelijke ar-
tikelen en moderne produc-
ten.  Zoals palmhout dat voor 
de Vietnamese houtbewerkers 
een mooie en snelgroeiende 
grondstof is. Nadeel is dat het 
snel krom trekt. Met een oude 
techniek en vissersgaren van 
Vietnamese vissers loste Piet 
Hein Eek dit probleem op. De 
manden zijn opgebouwd uit 
dunne aan elkaar geregen lat-
jes. Deze kunnen krimpen en 
uitzetten wat ze willen - het 
product blijft intact. Piet Hein 

Eek ontwierp al een hele se-
rie fruitschalen, onderzetters, 
manden en dienbladen. Van 
zijn hand zijn ook vazen ge-
maakt volgens oeroude tech-
nieken maar met hedendaag-
se design. Typisch Wereldwin-
kel zijn de beeldjes van fami-
lie symbolen uit serpentijn of 
speksteen gebeeldhouwd. Of 
de krachtige vrouwen uit Zim-
babwe in ruw en glad serpen-
tijn. Gelukspoppetjes uit Zuid-
Amerika, gerecycled glaswerk, 
pottenbakkerswerk uit Tunesië 
in vrolijke kleuren en fotolijst-
jes van louter afval. Van plas-
tic tassen en verpakkingsma-
teriaal zijn de mooiste bood-
schappen en handtassen ge-
maakt. Geen vrouw in India die 
de bangle niet kent.  De trendy 
armbanden van dun glas die in 
India gedragen worden bij spe-
ciale gelegenheden; maximaal 
drie jaar en dan vermaakt wor-
den tot sieradendoosje of waxi-
ne houders.  Naast de bekende 
koffie en thee heeft de Wereld-
winkel veel oliën, sauzen, mar-
melades, vruchtensappen  en 
kruiden. Ze maken er leuke 
cadeaupakketjes van naar uw 
keuze. Er zijn nu al klanten die 
er hun kerstpakketten samen-
stellen. Loop in het najaar eens 
binnen als de engeltjes  de 
kerst voorbereiden. Altijd feest 
om zoveel engeltjes te zien. De 
Wereldwinkel aan de Raad-
huisstraat  is zo`n inspirerende 
winkel met een gouden randje, 
gerund door vrijwilligers die u 
graag ongestoord  laten snuf-
felen, waar je altijd wat nieuws 
vindt van ver of dichtbij.
Ton van den Brink

Kampioenen 
in Heemstede

Heemstede – De Raadhuisstraat en Binnenweg in Heemste-
de onderscheiden zich van andere winkelcentra door een 
aantal zaken die je gerust uniek mag noemen.  Chateaubri-
and in 2005 de Slagerij van het Jaar. Bij Tummers werd Rol-
and van Haarlem in 2007 de Wereldkampioen Patissier. In 
2009 werd Daniel Jongsma de Nederlandse kampioen Pa-
tisserie. Chinees restaurant Mandarin  werd in 2009 de bes-
te in Nederland. Bij Boekhandel Blokker werd eigenaar Ar-
no Koek in 2008 de beste boekverkoper in Nederland. Hou-
weling Versshop zit bij de  laatste drie die bij de verkiezing 
in september mag gaan strijden om de titel ‘Beste Groente-
man van Nederland 2011’. Zomaar een aantal onderschei-
dingen van winkeliers in ruim een kilometer  Raadhuisstraat/
Binnenweg. Dat vind je niet elders in Nederland.  Die win-
kels hebben allemaal gemeen dat de eigenaar nog achter de 
toonbank staat en de medewerkers kan inspireren en moti-
veren.

VEW begint zaterdag 
aan de competitie
Heemstede - Na een zware oe-
fenperiode, HD-cup en de KNVB 
beker, begint VEW zaterdag 3 
september tegen verre buur 
Bloemendaal.(Voor de HD-cup 
eindigde de wedstrijd in 1-1). De 
wedstrijd begint om 14.30 uur en 
wordt gespeeld in Bloemendaal.
VEW-2 en de A-junioren spe-
len thuis een oefenwedstrijd te-
gen elkaar. De aanvang is hier 
11.00 uur.
Vanaf maandag 5 september 
wordt er weer getraind door de 
D- en B-junioren. De A-junio-
ren trainen met de selectie mee 
op maandag en woensdag. De 
D- en B-junioren trainen ook op 
maandag en woensdag, de F-ju-

nioren trainen alleen op woens-
dagmiddaf olv Martijn Roo-
zen en Dick Nederveen. De mi-
ni’s worden op zaterdag getraind 
door Iwan Biesot. De training be-
gint om 11.00 uur.
VEW kan nog jeugdspelers 
plaatsen, in de mini’s en E-juni-
oren zijn meisjes ook van harte 
welkom.VEW is een echte zater-
dagvoetbalvereniging metfraaie 
accommodatie. Meer weten? 
www.vewheemstede.nl
De eerste van de vele activiteiten 
is op vrijdag 9 september. Eerste 
ronde klaverjascompetitie, aan-
vang 20.00 uur. Clubhuis VEW 
ligt aan de Sportparklaan naast 
het honkbalstadion.

Koninklijke HFC uit 
het bekertoernooi
Regio - Nadat HFC afgelopen 
woensdag Ajax (zaterdag) knap 
op 0-0 had weten te houden was 
een overwinning tegen EDO af-
gelopen zondag 28 augustus no-
dig om verder te komen in het 
bekertoernooi. Onnodig werd 
eerder van De Kennemers ver-
loren en verdiend gewonnen 
van Jos Watergraafsmeer. Bei-
de teams traden aan met een 
handjevol invallers, maar het be-
loofde desondanks een leuke 
pot voetbal te worden. De eer-
ste helft was voor HFC en de 
ploeg schiep zich een groot aan-
tal kansen. Een prachtig schot 
van Yener werd door EDO doel-
man van der Giezen fraai tot cor-
ner verwerkt.
De nieuwe aanwinst van EDO 
Barry Tjeertes liet zien een ver-
sterking te zijn voor EDO, ze-
ker in de tweede helft gaf hij het 
tuispubliek en zijn trainer zijn vi-
sitekaartje af. Voor de boomlan-
ge spits Guus Rijs was de wed-
strijd twee niveaus te hoog. Hij 
werd dan ook gewisseld. Aan 
HFC kant ontbrak een ech-
te spits waardoor linksachter 
Tuncay Yener op die positie ging 
spelen. 
HFC doelman Gerard van Ros-
sum werd de beste man van de 
wedstrijd. In de 30e minuut ran-
selde hij een penalty uit zijn doel 
en ook de rebound pareerde 
hij knap. Gedurende de gehele 
wedstrijd haalde hij de onmoge-
lijkste ballen uit zijn doel.
HFC kreeg voldoende kansen de 

wedstrijd te beslissen, maar ook 
EDO kon zomaar een zestal goe-
de mogelijkheden bijschrijven. 
De tweedehelft was vooral voor 
EDO. HFC liet zich inzakken en 
zo kon EDO bouwen aan aanval-
len. Het spel van HFC was geen 
schim meer van dat van de eer-
ste helft.
Passes kwamen niet aan of de 
vrije man was onvindbaar. Coach 
Mulders wond zich vreselijk op 
maar zijn aanwijzingen mochten 
niet baten. Waarom met vrijwel 
het zelfde team Ajax knap werd 
bestreden en het tegen EDO niet 
lukte was voor hem onbegrijpe-
lijk.
Scheidsrechter Benali floot een 
sterke wedstrijd, maar zag zich 
genoodzaakt een aantal gele 
kaarten uit te delen aan beide 
teams. Zowel EDO als HFC wis-
selde het maximale aantal spe-
lers maar het spel werd daardoor 
niet beter.
Loerend op een Lucky Goal ont-
stonden over en weer kansen en 
kansjes maar doelpunten  ble-
ven uit. EDO gaat verder in de 
beker terwijl HFC zich nu volle-
dig kan richten op de competitie. 
Als kersverse Hoofdklasser kun-
nen zij, door langdurige blessu-
res voorlopig nog zonder ech-
te spitsspeler, een zware com-
petitie tegemoet zien. EDO zal 
wel in het linkerrijtje van de eer-
ste klasse eindigen, maar gezien 
het vertoonde spel zal een kam-
pioenschap moeilijk worden. 
Eric van Westerloo.

Tienercafé Blue Moon (10-14 jaar)
Heemstede - Ben je klaar met 
school, wil je even lekker klet-
sen met vrienden, potje poo-
len of airhockey, of gewoon 
even niks doen? Dan is Tiener-
café Blue Moon een leuke plek 
om na schooltijd heen te gaan. 
Blue Moon is gewoon superge-

zellig en er worden leuke dingen 
georganiseerd. Tienercafé Blue 
Moon is in de jongerenruimte 
Plexat bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede op dins-
dag en donderdag van 14.30 tot 
17.30 uur. Entree is gratis. Vanaf 6 
september ben je weer welkom!
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Eerste boek Robert van der Wolk 
10% Zicht, 100% Santiago de Compostella
Regio - In 2009 neemt Robert 
van der Wolk uit Haarlem een 
belangrijk besluit: zijn grenzen 
nog verder verleggen. Ondanks 
een zicht van slechts 10% door 
diabetes en een nieraandoening 
waarvoor eigenlijk een trans-
plantatie nodig is, besluit Robert 
de 800 kilometer lange pelgrims-
tocht te lopen naar Santiago de 
Compostella. ‘Geef nooit op’ is 
een bijzonder boek over een bij-
zonder mens. Robert vertelt zijn 
verhaal alsof je naast hem loopt 
en hij zijn ervaringen van die dag 
met je deelt. “Het zet je aan het 
nadenken over beperkingen, mo-
gelijkheden en innerlijke kracht.”
Geef nooit op is het verhaal over 
de pelgrimstocht van Robert van 
der Wolk. Het is geen gortdroog 

reisverslag dat doet verlangen 
naar een groot glas koud water. 
Geef nooit op gaat niet alleen 
over zijn tocht naar Santiago de 
Compostella, maar ook over zijn 
tocht in zichzelf, overwinning en 
ontbering. 
Robert van der Wolk kreeg op 
jonge leeftijd de diagnose dia-
betes. Insuline en een streng di-
eet, maakten zijn tienerjaren niet 
gemakkelijk. Sinds 2002 heeft hij 
nog maar een zicht van 10% en 
sinds 2010 is hij ook nog eens 
nierpatiënt. Dit alles weerhoudt 
hem er niet van zijn grenzen te 
verleggen en te blijven verleg-
gen. ‘Geef nooit op’, het verhaal 
dat hij in dit boek vertelt, is daar 
een inspirerend voorbeeld van. 
“Ik ben een rasoptimist en kijk 

naar mogelijkheden en kansen, 
niet naar belemmeringen”, zegt 
Robert zelf. 
De voettocht is voor Robert van 
der Wolk een tocht van overwin-
ning, maar vooraf aan overwin-
ning gaat het maken van keuzes. 
Als Robert tijdens zijn tocht last 
van zijn voet krijgt, blijkt hij een 
flinke peesontsteking te hebben. 
Van alle kanten krijgt hij het ad-
vies rust te nemen. Hoewel hij 
deze tocht niet in een auto wil 
doorbrengen, realiseert hij zich 
dat het ook een overwinning kan 
zijn een keus te maken die beter 
is voor je gezondheid, dan voor 
wat je in je kop hebt. 
‘Geef nooit op’ is een uitgave 
van Free Musketeers. Meer info: 
www.robertvanderwolk.nl

Leidingen doorspoelen een must

Terugkerende vakantiegangers 
lopen verhoogd legionellarisico

Volgens UNETO-VNI, de onder-
nemersorganisatie voor de in-
stallatiebranche, is de kans op 
legionellabesmetting het grootst 
na de vakantieperiode. Tijdens 
vakanties worden kranen niet 
gebruikt, wardoor het water in 
de leidingen stil staat en de wa-
tertemperatuur al snel boven de 
25 graden uitkomt. Deze twee 
factoren hebben een negatief ef-
fect op de kwaliteit van leiding-
water wat de kans op vermeer-
dering van de legionellabacterie 
vergroot.
Legionella-infecties hebben gro-
te gevolgen, variërend van ver-
moeidheid, verlies van korte- 
termijngeheugen, longontste-
king, forse griep en zelfs de 
dood. Jaarlijks zijn er een paar 
honderd meldingen van legio-

nellabesmetting, maar aange-
nomen wordt dat dit een onder-
rapportage is en er in werkelijk-
heid veel meer besmettingen per 
jaar zijn.

Advies
UNETO-VNI raadt terugkeren-
de vakantiegangers aan om bij 
thuiskomst alle koud- en warm-
waterkranen een minuut lang te 
openen. Daarbij is het belang-
rijk om het water rustig te laten 
stromen, om te voorkomen dat 
het water vernevelt. Besmetting 
vindt namelijk vooral plaats door 
het inademen van de waterne-
vel, waardoor de bacterie zich in 
de longen nestelt. Eric van der 
Blom, specialist legionellapre-
ventie bij UNETO-VNI: “Verne-
veling ontstaat voornamelijk on-

Regio – Terugkerende vakantiegangers lopen een verhoogde 
kans op een legionella-infectie in eigen huis. Mensen misken-
nen de gevaren van kranen die langer dan een week niet wor-
den gebruikt. Volgens UNETO-VNI, de ondernemersorganisa-
tie voor de installatiebranche, worden hierdoor onnodig veel 
mensen na de vakantie besmet met legionella. De installa-
teursvereniging heeft de tips om legionellabesmetting te voor-
komen, op een rij gezet in een gebruiksinstructie.

der de douche. Je kunt dit voor-
komen door de sproeikop onder 
water in een emmer te houden 
of de douchekop in een was-
handje te verbergen. Doorspoe-
len na de vakantie is belangrijk 
om de kwaliteit van het water te 
kunnen waarborgen. Het door-
spoelen zorgt er tevens voor dat 
na lange stilstand de opgelos-
te stoffen in water, zoals meta-
len uit de drinkwaterleiding ge-
spoeld worden.”

Gebruiksinstructie
Het drinkwaterbedrijf is verant-
woordelijk voor de kwaliteit van 
het drinkwater tot de watermeter 
in de woning. Na de waterme-
ter is echter de bewoner verant-
woordelijk. Van der Blom: “Veel 
bewoners realiseren zich niet dat 
water net als een pak melk be-
perkt houdbaar is en koel be-
waard moet worden. Daarom 
heeft UNETO-VNI een gebruiks-
instructie gemaakt met tips om 
legionella te voorkomen. De ge-
bruiksinstructies zijn terug te 
vinden op de websites van UNE-
TO-VNI en de Rijksoverheid.”

Nieuwe activiteiten voor 
mensen met een beperking
Regio –Bij Stichting De Baan 
kunnen deelnemers met een 
verstandelijke beperking terecht 
voor vrijetijdsactiviteiten, sport 
en vakanties. De eerste week 
van september gaat het seizoen 
2011/2012 van start. Naast de 
oude vertrouwde clubs zijn er 
ook allerlei nieuwe activiteiten; 
Baanmaatjes en Friends (vrien-
dengroepen voor tieners en jon-

geren), Sportmix (zaalsporten 
voor jongeren), Baanwandeling 
(wandelclub) en diplomazwem-
men voor kinderen van 6-12 
jaar. Meer weten? Vraag de fol-
der aan bij stichting De Baan tel. 
023-5314463 (ma.-do.) of stuur 
een email naar team@stichting-
debaan.nl.  Het complete pro-
gramma is ook te vinden op 
www.stichtingdebaan.nl

Haarlems kampioenschap 
‘Bommetje’

Regio - Op zaterdag 3 september wordt vanaf 14.00 uur het 
Haarlems kampioenschap ‘Bommetje’ georganiseerd in zwem-
bad De Houtvaart. Wie maakt de hoogste ‘bom’ vanaf de nieuwe 
duikplank? Inschrijving kan vanaf heden aan de kassa van het 
enige openlucht zwembad aan de Piet Heinstraat 12 in Haarlem. 
De deelnemers zonder abonnement betalen alleen entree (3,70 
euro). Zowel bij de meisjes als jongens is er een beker voor de 
winnaar beschikbaar gesteld door exploitant SRO.

Zingen voor een knip
Regio - Zondag 4 september kan er weer gezongen worden bij 
het Knipkaartkoor van Leny van Schaik van 12.00 tot 13.30 uur.
Iedere zangliefhebber van 12 tot 100 jaar is welkom.
Naast het zingen van gevarieerd repertoire, wordt aandacht 
besteed aan stemvorming. 
Knipkaarten à 25,- euro voor vijf keer zingen zijn een half uur 
voor aanvang aan de zaal verkrijgbaar.
Gebouw Zang & Vriendschap, Jansstraat 74, Haarlem.
Inlichtingen 023-5312396.

Regio - Fiets mee met Toerclub 
Vogelenzang op 6 september. Er 
wordt ca. 30 km. gefietst in een 
rustig tempo. Halverwege is er 
een rustpauze. Elke dinsdag, om 
de veertien dagen, organiseert 
deze toerclub een tocht. Liefheb-
bers worden verzocht zich  van-
af 10.00-10.30 uur in te schrij-
ven á 1,50 euro. De startlokatie 
bevindt zich halverwege Noord-
wijkerhout en de Zilk: Herenweg 
333, Noordwijkerhout. Meer in-
formatie: www.fietsenindebol-
lenstreek.nl of: jokevanbeek@
snelnet.net Tel. 0252-521181.

Alzheimer cafés weer open
Regio - Vanaf volgende week 
zijn de Alzheimer Cafés Haar-
lem en Zandvoort weer open. In 
Haarlem wordt een actueel the-
ma behandeld: keuzevrijheid bij 
het levenseinde, ofwel: eutha-
nasie. Deskundige op de gas-
tenstoel is de directeur van de 
NVVE, Petra de Jong (arts). Met 
haar wordt gesproken over over-
wegingen en mogelijkheden bij 
het nemen van de beslissing.
In Zandvoort luidt het vraagstuk 
‘Is het vergeetachtigheid of toch 
dementie?’ Bij het ouder wor-
den kan vergeetachtigheid toe-

nemen, maar wanneer gaat dat 
over in de dementie.’
Haarlem – 5 september - Wijk-
gebouw ’t Trionk, Van Oosten 
de Bruynstraat 60, hoek Wes-
tergracht, Haarlem; inloop 19.00 
uur, aanvang 19.30 uur (tot 21.30 
uur). Toegang gratis.
Zandvoort – 7 september - ‘Ook 
Zandvoort’, steunpunt voor heel 
Zandvoort, Flemingstraat 55; in-
loop 19.00 uur, aanvang 19.30 
uur (tot 21.30 uur). Bus 81 stopt 
voor de deur. Informatie over 
Belbus en vrijwilligers: Hulp-
dienst ‘Pluspunt’, tel. 5 71 73 73.       

Fiets mee
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Nazomerfeest met Heemstede Live!

Café De Eerste Aanleg houdt 
muziekfeest op Wilhelminaplein
Heemstede – Half juni hoorde 
Kees Heger van Café De Eerste 
Aanleg dat er geen buitenevene-
ment gehouden zou worden en 
collega René opperde: Kunnen 
wij wat? Half juli dacht Kees toch 
maar een vergunning aan te vra-
gen, wie weet wat er van komt. 
De vergunning kwam en in klei-
ne kring kwamen al snel positie-
ve reacties, aanmeldingen, dan 
ga je doorpakken! Er moet een 
podium komen, artiesten, bars, 
organisatie, sponsoren, promo-
tie. Medewerking op alle ge-
bied, van gemeente, dienstver-
leners, artiesten. De klanten-
kring zette zich fenomenaal in. 
Het feest kreeg al vorm. Het Wil-
helminaplein laten zoals het is, 
versieren met lichtjes, wel pas-
send bij het plein. Een goeie va-
riatie in muziek, geen drempels,. 
Gratis toegang voor iedereen, 
Heemstede Live staat er. Ieder-
een is welkom op zaterdag 3 en 
zondag 4 september Heemstede 
Live: een gratis muziekfeest op 
het Wilhelminaplein met voor-
al plaatselijke artiesten en een 
enkele buitenlandse act. Vree-
burg Culinair verzorgt de hapjes 
en broodjes, als vanouds bekend 
van Koninginnedagen. De Eerste 
Aanleg zelf zorgt voor de organi-
satie, de bars, drank en de con-
sumptie munten verkoop. Heem-
stede live!  Voor heel Heemstede, 
ook voor de kinderen is er ver-

maak. We houden het kleinscha-
lig, vertelt 1ste Aanleg medewer-
ker Maarten Benjamins, de jong-
ste deelnemer naar de titel Mas-
ter Bartender Nederland 2011, 
hij werd derde. Een echt Heem-
steeds feestje op het Wilhelmin-
aplein waar Ronnie Jordaan za-
terdagmiddag om drie uur in zijn 
thuiswedstrijd aftrapt op het po-
dium. De geboren Amsterdam-
mer woont al jaren op nauwe-
lijks honderd meter van het Wil-
helminapleinen, zingt voor zijn 
plezier over  een pikketanissie, 
chou chou bambina, de glimlach 
van een kind en aan de voet van 
de oude Wester. Dochter  Fio-
na zingt covers van Amy Wine-
house, Do, Tina Turner. Dat is 
lef! Vijf uur is het swingen met 
de trompet en zang van Rudolf 
Kreuger, ook uit  Heemstede die 
een repertoire heeft van Dean 
Martin tot Robbie Williams. Zes-
tig jaar compact jazz. Om zes uur 
DJ. M.Callejon met dancemu-
sic.  Met tien man komt de super 
vette soulformatie Soulmachi-
ne opdraven met soul uit de 
jaren zestig.

Zondagmiddag drie uur laat DJ 
Dikke Thomas zijn vette bake-
lieten platen draaien, laat de 
Heemstedenaar Henk Louwe 
Band met zijn band  heel ge-
disciplineerd, met passie en lol, 
zonder muzikale opleiding jazz 

uit de jaren 70  klinken. Om zes 
uur heeft DJ Dikke Thomas nog 
een hele stapel bakeliet klaarlig-
gen om tegen zeven uur de po-
dium ruimte te geven aan Robert 
Lighthouse. Robert Lighthouse, 
een inwoner van Zweden, kwam 
voor het eerst naar de Verenig-
de Staten op de leeftijd van 18, 
vastbesloten om meer informatie 
over de muziek die hij liefhad te 
leren - Mississippi Delta Blues. 
Acht jaar reisde hij het land 
door en bezocht de blues mek-
ka’s, zoals de beroemde Maxwell 
Chicago Street en New Orleans, 
de bakermat van de blues. La-
ter vestigde hij zich definitief   in 
Washington DC en bereikte daar 
een cultstatus als straatmuzi-
kant. De manier waarop Robert 
zich met gitaar en mondharmo-
nica weet te uit te drukken zorg-
de voor talrijke publicaties in al-
le grote Blues tijdschriften uit de 
hele Verenigde Staten, Europa 
en Australië. Geïnspireerd door 
Robert Johnson, Jimi Hendrix en 
vooral Doctor Ross, the harmo-
nica boos, laat deze vingervlug-
ge gitarist je genieten van onver-
valste blues. Doe even de ogen 
dicht bij een rustiger stuk, dan is 
het een vreemde gewaarwording 
om na het openen, je  iemand 
anders ziet dan je zou verwach-
ten. Spannend, dat sluitstuk van 
Heemstede Live.
Ton van den Brink

Kees Heger.

Welke vijf jeugdboeken 
vind jij het beste?
Heemstede - Van september 
2011 tot en met februari 2012 
kunnen jongeren tussen de 12 
en 16 jaar meedoen met de Jon-
ge Jury 2012 en bedenken welke 
vijf boeken uit 2010 ze het best 
vinden. In de bibliotheek zijn heel 
veel boeken waarop gestemd 
kan worden. Ze zijn te herken-
nen aan het gele etiketje de Jon-
ge Jury op de rug van het boek. 
Zo is snel te zien welke boeken 
meedoen. Er liggen ook gra-
tis magazines van de Jonge Ju-
ry, waaruit je ideeën op kan doen. 

Lezen
Wat doe je voor de Jonge Jury? 
Je leest gewoon een nieuw ver-
schenen boek uit 2010 en je pro-
beert van zoveel mogelijk ver-
schillende schrijvers te lezen. Tot 
slot bedenk je welke vijf boeken 
je het best vindt. 

Stemmen
Breng je stem uit en bepaal mee 
welk boek bekroond wordt met 

de prijs van de Jonge Jury 2012! 
Stemmen kun je vanaf septem-
ber. Ga naar www.jongejury.nl en 
stem op jouw favoriete boeken 
uit 2010. Hier vind je ook een lijst 
met alle boeken waarop je kunt 
stemmen voor de Prijs van de 
Jonge Jury 2012. Vanaf het nieu-
we schooljaar vind je hier ook de 
Kerntitels, een lijst met twintig ti-
tels door een speciale commis-
sie samengesteld. Onder Lees-
tips vind je alle boeken onder-
verdeeld naar moeilijkheid en 
genre. 

Lid van de Jonge Jury
De Jonge Jury is een project van 
Stichting Lezen en wordt uitge-
voerd en ontwikkeld door Pas-
sionate Bulkboek. Doel van het 
Jonge Jury project is om jonge-
ren van 12 tot 16 jaar te stimule-
ren jeugdboeken te lezen en zelf 
te jureren. Iedere leerling die, in-
dividueel of in klassenverband, 
een stem uitbrengt is automa-
tisch lid van de Jonge Jury.

Gratis kennismaken 
met salsa

Regio - Zondag 4 september kun je gratis ken-
nismaken met salsa, bachata en zumba via work-
shops. Van harte welkom op de open dag bij Fok-
ker-Salsamore aan de IJweg 1094 te Hoofddorp. Zaal 
open van 13-17 uur/ 13.30 uur: Salsa / 14.45 uur: 
Bachata / 16 uur: Zumba. Info: www.salsamore.eu /
info@salsamore.nl / of 06-41765306.

Taal, de wortels van communicatie  
Open avond en dagen 

bij Iber Lengua
Regio - Het maakt niet uit waar 
uw wortels liggen, u kunt elke 
taal leren. Wilt u dit zelf erva-
ren? Kom dan naar de Open Da-
gen van Iber Lengua Taal en Cul-
tuur BV aan de Zaanenstraat 18 
te Haarlem. De deuren van het 
taalinstituut worden geopend op 
dinsdag 6 en donderdag 8 sep-
tember van 19.00 tot 21.00 uur 
en op zaterdag 10 september 
van 13.00 tot 16.30 uur. Deze da-
gen staan in het teken van ‘Taal, 
de wortels van  communicatie’. 
Twijfelt u over die cursus Spaans 
of Italiaans voor uw vakantie of 
uw werk, wilt u graag uw Engels 
of Duits verbeteren, maar denkt 
u dat zo’n cursus toch wel span-
nend is? Dan is dit uw kans om, 
zonder verdere verplichtingen, 
te ‘proeven’ van de taal! U kunt 
gratis deelnemen aan proefles-
sen in verschillende talen, op 
dinsdag 6 september en op don-
derdag 8 september om 20.00 
uur en op zaterdag 10 septem-
ber om 15.00 uur.

Tijdens de Open dagen kunt u bij 
de medewerkers van Iber Len-
gua terecht voor informatie over 
alle cursussen, zoals commerci-
eel gerichte avondopleidingen 
(voordien georganiseerd door de 
Kamer van Koophandel), conver-
satiecursussen voor particulie-
ren, maar ook intensieve spoed-
opleidingen, allemaal in 20 ver-
schillende talen. Voor de com-
merciële groepen praktijkgericht 
met aandacht voor zakelijke cul-
tuurverschillen en met interna-
tionaal erkende diploma’s. De 
cursussen voor particulieren zijn 
gericht op situaties uit het dage-
lijks leven en de vakantie en de 
lessen worden voornamelijk ge-
vuld met conversatie. Er zijn cur-
sussen voor diverse niveaus en 
alle cursussen worden verzorgd 
door ervaren (near) native do-
centen.
Wilt u graag een gratis proefles? 
Meld u zich dan aan voor vrijdag 
2 september via 023-5389849 of
denise@iberlengua.nl.
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Nieuw in Heemstede: SportXpert
Heemstede – Aan het Wilhelminaplein 14 opent 
SportXpert, personal training en meer op gebied 
van sport en gewicht kwijtraken.
Op zondag 4 september is er van 13.00 tot 16.00 

uur een open dag, zodat u kunt kennismaken 
met initiatiefneemster Sandra Lohuis.
Kijk ook op: www.sportxpert.nl
Tel. 06-30032333.

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. 
We zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op onze website 
www.vrijwilligerswerkheemste-
de.nl kunt u nog veel meer leu-
ke vacatures vinden!

Gastvrouwen/gastheren
Verzorgen van koffi e en thee 
voor bezoekers in de Princehof. 
Elke donderdagochtend komen 
hier bewoners van de Glip gezel-
lig bijeen voor een praatje, spel-
letje en verschillende creatie-
ve activiteiten en genieten dan 
daarbij van een heerlijk kopje 
koffi e/thee. 

Vrijwillige chauffeurs
Voor verschillende organisaties 

zijn wij op zoek naar enthousi-
aste chauffeurs voor een paar 
uur per week. Het kan gaan om 
maaltijden rondbrengen of ou-
dere mensen naar het zieken-
huis, de kapper of stad brengen. 
Ook kunt u chauffeurswerk doen 
op een busje zoals rolstoelge-
bonden mensen vervoeren naar 
diverse plaatsen of voor de die-
renambulance gewonde dieren 
vervoeren.

Vrijwilliger Sportsoos
Bij Café de Sport komen cliën-
ten iedere maandagavond ke-
gelen, tafeltennissen en sjoelen. 
Een vaste groep vrijwilligers on-
dersteunt 30 cliënten bij het be-
oefenen van hun sport. Cliën-
ten en vrijwilligers kunnen nog 
wel wat hulp gebruiken bij de 
diverse sportactiviteiten en het 
klaarzetten en opruimen van de
spullen. Elke vrijwilliger heeft in 
principe zijn ‘eigen’ groepje en 
activiteit.

Dag van de Ouderen
De Dag van de Ouderen wordt gevierd met mu-
ziek. Luisteren of meezingen met het gewel-
dige  Koor ‘VOC’ : Vijfhuizen ons Chanteykoor. 
Dit mannenkoor onder leiding van Ingrid Prins 
brengen shanties en zeemansliederen op au-
thentieke wijze. Het belooft een gevarieerd en 
gezellig programma te worden. U bent welkom 
op woensdag 28 september van 14.00 uur tot 
16.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Vooraf zijn kaartjes á 3,50 eu-
ro (inclusief koffi e/thee) te verkrijgen bij: WOH 
en Casca. De bijeenkomst wordt georganiseerd 
door Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, De 
Pauwehof en Casca.
Voor informatie en/of reservering kan contact 
worden opgenomen met Stichting Welzijn Ou-
deren Heemstede, telefoon 023 – 528 85 10 

Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede 
2011.    Het lot beslist!
Dinsdag 27 september  is er Samen Eten bij 
Welzijn Ouderen Heemstede(WOH).
De maaltijden in 2011 worden gekozen door een 
gast van Samen Eten. Tijdens de maaltijd wordt 
door middel van loting vastgesteld welke gast 
het menu voor de volgende maand mag samen-
stellen. Voor augustus heeft de winnaar het vol-
gende menu samengesteld: Heldere tomaten-

soep, Nasi Goreng met o.a. saté saus, gebakken 
ei, komkommer, kroepoek, geroosterde gebak-
ken uitjes...........en het dessert is yoghurt met 
vruchten. De maaltijd wordt afgesloten met een 
kopje koffi e of thee. Vanaf 12.30 uur wordt men 
welkom geheten door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen ad 10,00 euro zijn te koop bij de 
receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heem-
stede, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

SING-IN
Sing-In het koor van 55 plussers gaat dinsdag 
6 september weer van start. Het koor bestaat 
uit 28 leden maar nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Iedereen is welkom maar vooral heren 
worden gevraagd het koor te komen versterken. 
Er wordt gezongen in de zaal van Welzijn Ou-
deren Heemstede en natuurlijk is er een gezel-
lige koffi epauze. Onder leiding van de entertain-
mentpianist Loek van der Meer wordt een groot 
en afwisselend repertoire gezongen vooral in 
het Nederlands maar ook in het Engels, Frans 
en Duits. Natuurlijk kunt u op proef eens komen 
kijken en de sfeer proeven.
Nadere informatie kan men verkrijgen bij Dick 
van Leeuwen, tel: 023-5442260 of Loek van der 
Meer, tel: 023-5284495.

Gezocht voor de Pauwehof:
De Pauwehof zoekt voor het nieuwe seizoen 
Vrijwillige Gastvrouwen voor het verzorgen 
van koffi e/thee voor cursisten en docenten van 

het sociaal cultureel werk op de maandag-mid-
dag. Op dit moment bestaat de groep uit 20 
vrijwilligers die 1 x per 2 weken per 2 (of 3) 
een ochtend of middag dienst hebben. In ver-
band met extra cursussen op de maandagmid-
dag zijn wij nog op zoek naar 2 nieuwe gast-
vrouwen. We werken via een rooster waarbij u 1 
x per 14 dagen dienst heeft op maandagmiddag 
van ca. 13.00 – 15.30 uur. 
Houdt u van gezelligheid, bent u gastvrij en 
draagt u de Pauwehof een warm hart toe dan 
bent u degene die wij zoeken. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met 
de coördinator Anky Weitkamp (023-528 85 10).

Nieuwe cursussen in De Pauwehof :
Een beginnerscursus Bridge of de cursus Le-
vensverhaal schrijven beide cursussen zijn op 
maandagmiddag. Maar er starten ook nieuwe 
creatieve cursussen: Kaarten Borduren; Kunst in 
de Mandela en de cursus Mozaïek. Meer infor-
matie is te vinden in het programmaboekje dat 
te verkrijgen is bij Welzijn Ouderen Heemstede, 
Loket Heemstede en de bibliotheek.

Voor in de agenda
Thema Plus op woensdag 5 oktober. Tijdens de 
Nationale Brandpreventieweken komt de Brand-
weer Kennemerland bij WOH voorlichting geven 
over het voorkomen of beperken van brand in 
de woning. In het Seniorennieuws van september 
volgt uitgebreide informatie. 

website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Dag van de Ouderen

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn Ou-

deren Heemstede (WOH)
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon: 

023-528 85 10 Lieven de Keylaan 24 op 

maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur 

en op vrijdag van 09.00-13.00 uur.  

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

RCH Veteranen toernooi 3 september
Heemstede - Komende zater-
dag vindt op RCH het jaarlijkse 
Veteranen-toernooi plaats. Dit 
jaar staat het veteranen-toernooi 
in het teken van het 100-jarig ju-
bileum van onze club.
Er zullen in totaal 12 teams mee-
doen, die in twee poules zullen 
uitmaken wie de fi nale mag spe-
len. Er wordt afgetrapt om 12.30.

Ieder team speelt dus (minimaal) 
vijf wedstrijden van 15 minuten 
en tussen de wedstrijden zal er 
vijf minuten pauze zijn. Op on-
ze drie velden worden tegelijker-
tijd drie wedstrijden uit dezelf-
de poule gespeeld. Veel oud eer-
ste elftalspelers zorgen voor veel 
spanning en voetbalspektakel. 
Het kijken meer dan de moeite 
waard.. Het is gelijk de aftrap van 
een nieuw seizoen.

De fi nale zal naar verwachting zo 
rond 4 uur beginnen. Wij hopen 
dat de weergoden ons goed zijn 
gezind, zodat het voetbalgebeu-
ren kan worden afgesloten met 

een spetterende derde helft in 
de buitenlucht. Voor hapjes zal 
worden gezorgd en drankjes zul-
len in ruime mate in onze prach-
tige kantine verkrijgbaar zijn. U 
kunt daar ook nog een blik wer-
pen in ons eigen RCH-museum 
met prachtige foto’s uit de glo-
rietijden van onze club!

De nieuwe parkeergelegenheid 
direct naast de RCH ingang is 
beschikbaar. Ook mag er op de 
Glipperdreef, circa 100 meter van 
de ingang van RCH, op zaterdag 
worden geparkeerd.

Spelers, toeschouwers en sup-
porters van harte welkom!

De poule-indeling is als volgt:
 Poule A Poule B
 RCH 2  RCH 1
 Loek Bekkers All Stars  Vlug en Vaardig
 Kon. HFC  s.v. Zandvoort
 Kon. HFC 2  HBC
 s.v. Bloemendaal  VEW
 BSM  Alliance ‘22



pagina 22 31 augustus 2011

Open monumentendag Höcker 
molen en oude meelfabriek
Heemstede - Het thema van de 
open monumentendag is: oud 
gebouw - nieuw gebruik. Waar is 
dat beter op van toepassing dan 
op de meer dan 250 jaar oude 
molen van Höcker, De Nachte-
gaal, met de naastliggende Ou-
de Meelfabriek. Jarenlang heeft 
binnen in de oude molenromp 
een enorme stalen opslagsilo 
gestaan. Van buiten een troos-
teloze molenromp en van binnen 
volledig ontdaan van zijn oude 
interieur. Na een jaren durende 
restauratie is de molenromp nu 
voorzien van een nieuw interieur 
in originele stijl met massief ei-
ken gebinten en eiken vloeren, 
geschikt voor nieuw gebruik. De 
molenromp wordt op zaterdag 
10 september 2011 eenmalig 
voor alle publiek opengesteld. U 
bent op deze dag in de gelegen-
heid om het prachtige interieur 
van de molen te komen bekij-
ken. Tijdens de Open Monumen-
tendagen is ook de Oude Meel-
fabriek op zaterdag 10 septem-
ber voor iedereen te bezichtigen.
Op deze dag zal er een scala aan 
activiteiten plaats vinden die er 
toe zullen bijdragen dat u bei-
de gebouwen in het vervolg met 
een glimlach voorbij gaat. Op de 
begane grond van de molen 
vindt in deze uiterst sfeervol-
le ambiance een wijnproeve-
rij plaats. Sommelier Paul Brant-
jes laat u geheel vrijblijvend zijn 
topwijnen proeven. Op twee 
van de vijf verdiepingen wordt 
een expositie gehouden. Van-
af de bovenste verdieping kunt 
u genieten van een weids uit-
zicht over de Glip en een groot 
deel van Heemstede. Op het bin-
nenterrein staat een vrachtau-
to uit vroeger jaren. In en om de 
vrachtwagen kunt u een profes-
sionele foto van uzelf en/of uw 
kinderen laten maken. 

Monumentale kunst 
In de aangebouwde Oude Meel-
fabriek tonen de huidige “bewo-
ners” het nieuwe gebruik in hun 
ateliers. Ook kunt u meewerken 
aan een monumentaal schilderij. 
U kunt hiervoor zonder enige 
verplichting binnen wandelen bij 
de atelierhouders:
Lucia Bezemer, conceptueel 
beeldend kunstenaar, Gonny 
Nierman beeldhouwster, Mieke 
de Groot keramiste, Gerard van 
Velzen zeefdruk en etsen, Mar-
greet Lemm kunstschilder; Piet 
Hein Smit boetseren en schilde-
ren, Mariska Pisam  kunstschil-
der, Domini design meubelen en 
interieurstyling, Fotostudio Ma-
rio Eleveld trouw- en portretre-
portages, Creatief Centrum Ben-
nebroek diverse cursussen, Xie-
je Creatieve Producties boek-
binden, kartonnage en grafische 
producties. Er is  een tentoon-
stelling over de ontwikkeling 
van de oorspronkelijke molen 
tot meelfabriek en hoe deze ge-
bouwen de afgelopen jaren door 
hun nieuwe gebruikers omgeto-
verd zijn tot hun huidige vorm. 
Diverse documenten, zoals de 

originele rekening voor het gra-
ven van de Höckervaart, en ou-
de attributen zullen worden ten-
toongesteld. Er wordt deze dag 
een uitstekende lunch tussen 
ca. 11:00 en 15:00 geserveerd in 
de Oude Meelfabriek. Graag re-
serveren en meer informatie op 
www.ensarah.nl 
Bij goed weer vaart eenma-
lig de gehele dag een pendel-
dienst tussen molen De Nachte-
gaal en het molentje van Groe-
nendaal. Voor een kleine bijdra-
ge vaart u over de Ringvaart, 
ziet u de Van Merlenvaart zoals 
u deze nog nooit gezien heeft, 
en u vaart over de enige privé-
vaarweg in Heemstede: de Höc-
kervaart. Terug kunt u wéér met 
de boot gaan of wandelen door 
Groenendaal.  De aanlegplaats 
Herfstlaan is vlak bij de even-
eens opengestelde monumenten 
“Het molentje van Groenendaal” 
en “Begraafplaats Herfstlaan”. 
Het wordt een dag die u niet snel 
zal vergeten! En, u maakt op de-
ze dag kans op een reproductie 
van een kunstwerk van één van 
onze kunstenaars!
Ton van den Brink

Het HPC-team in Oosterhout; Gijs v.d. Woord, Mariska van Geldorp, 
Nicky Slinger en Wesley Bos.

Dubbel zilver voor 
HPC Open Water
Heemstede - Afgelopen week-
end was de strijd van het Open 
Water zwemmen neer gestre-
ken in Oosterhout. Naast de 
regulieren afstanden werden 
ook de Open Nationale Kampi-
oenschappen verzwommen. Za-
terdagochtend gingen HPC-
zwemsters Mariska van Geldorp 
en Nicky Slinger gelijk van start 
met de ONK 5 km vrijeslag. He-
laas moest Denise van der Lin-
den afmelden vanwege ziek-
te. In het Wilhelminakanaal kan 
de stroming elke minuut veran-
deren en dat maakt of breekt 
zo’n wedstrijd. Zij hadden de 
pech dat de heenweg van 2,5 
km een behoorlijke tegen stro-
ming stond, zodat het een zwa-
re strijd werd. De terugweg werd 
het juist wat zwaarder gemaakt 
door de tegenwind. Vooral Ma-
riska had hier op de terugweg 
last van doordat ze teveel had 
gegeven op de heenweg. Toch 
werden er heel mooie tijden 
in de zon door de dames ver-
zwommen. Nicky slinger eindig-
de als 13e in 1.26.25.97 en Ma-
riska van Geldorp volgde haar in 
1.28.01.64. 
Na een slechte start moest We-
sley Bos op zijn 500 meter vrije-
slag vele zwemmers inhalen. Dit 
kostte energie zodat hij op de 
eindsprint te kort kwam voor 
brons en genoegen moest ne-
men met een vierde plaats in 
7.49.14. Gijs van de Woord zwom 
in een zeer sterk deelnemers 
veld naar een keurige 13-de 
plaats op de 1 km vrijeslag jon-
gens junioren. Met een 19.32.45 

mag hij trots op zichzelf zijn.
Zondags begon de dag met vol-
op zon en een 2,5 km vrijes-
lag voor de dames Van Gel-
dorp en Slinger. Met de spierpijn 
in de schouders ging de race 
best gemakkelijk. Nicky Slin-
ger zwom naar een 12e plaats in 
41.07.45 en Mariska van Geldorp 
kwam uit op een 14e plaats met 
42.17.37. Wesley Bos had alle tips 
in zijn hoofd gezet en startte nu 
zoals een goede zwemmer be-
hoort te doen. Vrijwel direct had 
hij de tweede stek veroverd en 
stond deze niet meer af. Met gro-
te afstand op de nummer 3 kon 
hij de beker in ontvangst nemen 
die hij verdiende. Zijn tijd was nu 
8.21.82 wat aangaf dat de stro-
ming zwaarder was dan een dag 
eerder. Gijs van de Woord liet 
zich nu zien op de schoolslag. 
Zijn 500 meter ging voortvarend 
en hij verdiende daar een mooie 
8-ste plaats mee. Aan het eind 
van de dag zwommen de dames 
nog 1 km vrijeslag in hun eigen 
Masters-klasse. Mariska van 
Geldorp ging de strijd aan met 
iemand van een oudere klasse, 
maar eindigde in een mooie 6e 
plaats. Nicky Slinger zwom een 
zware strijd in haar klasse. Bij 
het keerpunt werd een concur-
rent gelost, maar bleef zij aan zij 
zwemmen met een leeftijdsge-
noot. In de eindsprint bleef de-
ze Slinger nipt voor. Een goede 
tweede plaats in een heel mooie 
tijd (15.24.35) was het resultaat. 
De HPC-leden konden terug kij-
ken op een mooi weekend Oos-
terhout.

De bezoeksters uit Diemen trok-
ken op het werpen van Nina 
Dijkstra direct fel van leer. Na 4 
wijd en 2 honkslagen werd de 1e 

inning met een 2-0 voorsprong 
voor de Survivors afgesloten 
en een slagbeurt later werd het 
zelfs 0-4 na een honkslag en 
2 misgrepen van het Heemsteed-
se infield. Maar nog in diezelf-
de inning scoorde Sandra As-

sendelft de 1-4 na een 2-honk-
slag. Toen zij ook nog eens het 
werpen van Nina Dijkstra over-
nam en in de 3e inning 3 snel-
le nullen liet noteren, kwam er 
weer hoop in de Heemsteed-
se harten, vooral toen Mariska 
v.d. Kruijf de 2-4 binnenliep na 
een honkslag en vervolghulp van 
Nina Dijkstra, Kim Westerveld en 
Bianca de Graaff. Maar in de 4e 

De zomerstop voor de softbalsters van RCH-Pinguïns is voor-
bij, maar het blessureleed is nog lang niet geleden. Met maar 
5 basisspeelsters, aangevuld met junioren, moest de Racing 
de strijd aanbinden met middenmoter TIW/Survivors en kop-
loper Hoofddorp Pioniers. De verwachte nederlagen bleven 
dan ook niet uit, maar het werden bepaald geen afstraffingen. 
De juniores passen zich steeds beter aan bij het hogere niveau 
van pitching en het toekomstperspectief van de Heemsteedse 
vlaggendraagsters is hoopvol.

inning, onder steeds hardere re-
gen, kwam TIW opnieuw op een 
marge van 4 punten na een veld-
fout, een mislukte poging een 
nul op 2 i.p.v. op 1 te maken en 
een 2-honkslag. Maar toen brak 
het Heemsteedse aanvalsgeweld 
los. Op honkslagen van Noël-
le Rohan, Sandra Assendelft, 
Tamara Meeuwenoord (een dou-
ble) en Nina Dijkstra werd 3 x 
gescoord en leken de Diemena-
ren rijp voor de slacht. Maar de 
weergoden hielpen de Survivors 
hun naam eer aan te doen en 
lieten de Racing met lege han-
den: 5-6.
Met Martine Zoetmulder op de 
Hoofddorpse heuvel was er voor 
de Heemsteedse slagploeg wei-
nig eer te behalen. Maar liefst 12 
x werd een pinguïn met 3 slag 
aan de kant gezet en de 4 honk-
slagen van Kim Westerveld (die 
als enige niet tegen een strike 
out aanliep), Jans Cassee (een 
double), Sandra Assendelft en 
Tamara Meeuwenoord vielen 

te verspreid om in de buurt van 
de thuisplaat te komen. Dat het 
toch heel lang spannend bleef 
kan op het conto worden bijge-
schreven van Nina Dijkstra, die 
de hele wedstrijd de Heemsteed-
se defensie leidde en ook maar 4 
honkslagen tegen kreeg. Het was 
voor de uitblinkster dan ook een 
beetje zuur dat de enige veldfout 
in de wedstrijd, een slechte aan-

gooi op het 1e honk, op haar ei-
gen naam kwam. Gevolgd door 
een wilde worp en een honkslag 
leidde dat in de 3e  inning tot de 
1-0. Pas in de 6e  inning konden 
de Pioniers de overwinning veilig 
stellen na 4 wijd, een wilde worp 
en een honkslag. De invallende 
duisternis ontnam de Racing een 
7e inning en de hoop op een be-
ter resultaat.

Softbal
Twee nederlagen voor RCH-
Pinguins met perspectief 
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het programma staan Pieter 
Derks, Carolien Borgers, Jan. 
J. Pieterse en Frank van Pa-
melen, Mondo Leone en Hil-
bert Geerling. 
Herenweg 96, Heemstede. 
Telefoon (023) 548 38 28.

Divers
Zaterdag 3 september 
• Bennebroekse Ama-
teur Tuinders Vereniging 
houdt jaarlijkse Open Dag. 
Van 10.00- tot14.00 uur aan 
de Zandlaan te Bennebroek 
(naast het Sportcomplex aan 
de Ringvaart). Voor meer in-
formatie: www.batv.nl

Regio
Exposities

Maandag 5 september t/m 
zondag 2 oktober 
• Tentoonstelling over werk 
en leven van Jan Mul (1911 
– 1971) te bezichtigen in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. De expo-
sitie is gratis te bezoeken tij-
dens openingsuren van de bi-
bliotheek. 
Honderd jaar geleden werd 
Jan Mul, de meest ‘Haarlem-
se’ componist geboren. Jan 
Mul was een toonaangeven-
de persoonlijkheid in het mu-
zikale leven van Nederland en 
een bekende Haarlemmer. In-
fo: 023-5115300.

T/m zondag 11 september
• Tentoonstelling ‘Ovar-
taci – Oppergek’ in Mu-
seum Het Dolhuys. De be-
kendste outsiderkunstenaar 
van Denemarken werd gebo-
ren als Louis Marcussen, maar 
noemde zich later ‘Ovarta-
ci’, wat ‘Oppergek’ betekent. 
Hij verbleef maar liefst 56 jaar 
in de psychiatrische inrich-
ting van Aarhus in Denemar-
ken waar hij uitgroeide tot het 
‘hoofd der dwazen’. Ovarta-
ci (1894 – 1985) was gefas-
cineerd door het vrouwe-
lijk schoon en wilde zelf ook 
graag vrouw zijn. Op 22 ju-
li 1951 heeft hij zichzelf met 
een beitel ontmand en maakte 
een schilderij met als titel ‘De 
dag van mijn bevrijding’. Loca-
tie: Schotersingen 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688.

• Blik op Haarlem, tekenin-
gen en prenten van Corne-
lis van Noorde (1731-1795) 
in het Noord-Hollands Ar-
chief, Jansstraat 40, Haar-
lem. Cornelis van Noorde was 
een veelzijdig kunstenaar. In 
allerlei technieken (tekening, 
aquarel,  ets, gravure, hout-
snede) leverde hij werk voor 
de drukkerij en lettergiete-
rij van Johannes Enschedé, 
maakte hij portretten en voor-
stellingen van dieren en reli-
gieuze onderwerpen en ver-
vaardigde hij kopieën naar ou-

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Vrijdag 2 september
t/m dinsdag 4 oktober
• Cursisten Creatief Cen-
trum Bennebroek expose-
ren in voormalige gemeen-
tehuis van Bennebroek. 
Aquarellen, werken met pas-
tel, acrylschilderijen, keramiek 
en boetseerwerk. 
Kijk ook op: www.creatiefcen-
trum.nl.

T/m zondag 4 september 
• Expositie Eveline Richter 
in Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 te Heemstede. 
De tentoonstelling is samen-
gesteld uit landschappen in 
olieverf en gouache. In de vi-
trines is grafiek te zien. De ex-
positie is gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren van de 
bibliotheek.
Meer informatie op www.bibli-
otheekhaarlem.nl en op
www.evelinerichter.nl 

Zondag 4 september t/m
zondag 30 oktober 
• Expositie merklappen 
van Elsbeth Matthijsen en 
aquarellen en olieverfschil-
derijen van Anton Brand in 
de bibliotheek van Heemste-
de, Julianalaan 1. Te bezichti-
gen tijdens openingsuren van 
de bibliotheek.
Info: 023-5115300.

Divers
Zaterdag 10 september
• Open Monumentendag 
Heemstede: 
De Bulb, voormalig gebouw 
voor bloembollencultuur, 
Leidsevaartweg 1. Te bezichti-
gen tussen 10.00 uur en 16.00 
uur.
Landgoed Hageveld, voorma-
lig kleinseminarie Hageveld is 
ook te bezoeken. School en 
Voorhuis zijn beide toeganke-
lijk tussen 11.00 uur en 15.00 
uur.
Molen de Nachtegaal en De 
Oude Meelfabriek aan de 
Glipperweg 94 in Heemstede. 
Tussen de molen/meelfabriek 
en het molentje Groenendaal 
is er die dag ‘n pendeldienst 

Agenda
Cultuur

over het water. Open van 10.00 
uur tot 17.00 uur.
Algemene begraafplaats aan 
de Herfstlaan en het molentje 
van Groenendaal bij de kin-
derboerderij zijn ook geopend. 
Geen rondleidingen op de be-
graafplaats.
Info: www.hv-hb.nl  en
www.openmonumentendag.nl 

Zondag 11 september
• Brocantemarkt in Jan 
van Goyenstraat, 10.00-
17.00 uur met diverse attribu-
ten; van stoelen tot glaswerk 
en van linnengoed tot siera-
den. Inlichtingen bij Hanneke 
Oorthuys, Kado Enzo, tel. 023 
- 5280218 brocante@janvan-
goyenstraat.nl
www.janvangoyenstraat.nl/

Zaterdag 17 september
• Dag van de levende eta-
lages in Winkelcentrum 
Heemstede, vanaf 11.00 tot 
ca 17.00 uur.
Tien levende standbeelden 
verspreid in de winkelstraat 
en live acts in etalages. 

Muziek
Zaterdag 3 en
zondag 4 september
• Heemstede live! – leuk mu-
ziekfeest met diverse artiesten 
op Wilhelminaplein Heemste-
de. Gratis toegang. Beide da-
gen vanaf 15.00 uur.
Voor sponsoring en/of meer 
informatie:
info@1steaanleg.nl

Zaterdag 24 september 
• Van 13.00 – 14.00 uur 
geeft het Symfonisch 
Blaasorkest Heemste-
de onder leiding van Le-
on Bosch een uitvoering 
van de bekende en geraf-
fineerde dubbelmars uit de 
film Fanfare op het binnen-
plein van Bibliotheek Cen-
trum Haarlem. Deze muziek-
uitvoering is gratis te bezoe-
ken. Gasthuisstraat 32.
Reserveren voor de muziekuit-
voering via 023 – 5115300.

Theater
Zaterdag 3 september
• Voorstelling theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, met Mike Boddé: 
PIL, met m.m.v. ‘The Win-
Win Situation’. Om 20.15 uur. 
Kaarten kunt u kopen bij de 
kassa in de Luifel van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-16.00 
uur. 
U kunt ook telefonisch reser-
veren via de speciale theater-
lijn: (023) 548 38 38. 
Of via de website:www.thea-
terdeluifel.nl 

Zondag 11 september
• Open Dag, waar bezoe-
kers gratis alvast een voor-
proefje krijgen van enke-
le voorstellingen die Cas-
ca de Luifel presenteert. 
Theater open vanaf half 1. Op 

de meesters. Voor meer infor-
matie en speciale activiteiten 
rond de tentoonstelling:
www.noord-hollandsarchief.nl 
De toegang is gratis.

T/m zaterdag 24 september
• Expositie “Zomer in Haar-
lem”, bij Galerie Année, Ge-
dempte Oude Gracht 33 in  
Haarlem. Er zijn nieuwe wer-
ken van meer dan 30 verschil-
lende kunstenaars te zien. In 
deze tentoonstelling zijn schil-
derijen, keramiek, beelden en 
papierobjecten maar ook sie-
raadontwerpen, video schilde-
rijen en glasobjecten te zien.
De expositie is te bezoeken op 
vrijdag en zaterdag van 11-
17.00 uur in augustus, in sep-
tember geopend op donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 
11-17.00 uur. Meer informatie: 
www.galerieannee.nl

Tot eind september
• Expositie Sanquin Bloed-
bank met schilderijen, col-
lages, en wandkleden van 
Trudy Polman.
Bezichtiging: ma- t/m vrijdag 
van 11.00 - 11.45 uur
ma-avond t/m do-avond van  
21.00 - 21.45 uur.
Boerhaavelaan 22 Haarlem.

Persfotografen aangevallen.

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia 
Loren, Miles Davis en Er-
nest Hemmingway  zijn er ook 
foto’s te zien zijn met een so-
ciaal-politieke lading zoals bij-
voorbeeld de laatste foto van 
president Allende vlak voor 
zijn executie.

Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47. Tel. 023 
542 24 27 www.historischmu-
seumhaarlem.nl 

T/m woensdag 
30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen. Kruisweg 34 in 
Haarlem.
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl

TheaterDivers
Zaterdag 3 september
• Open dag ‘China’ in Tou-
chdown Center op grens 
Haarlem/ Heemstede, Leidse-
vaart 594, met een uitgebreid 
China programma en tevens 
een presentatie door China-
kenner Jan van der Putten 
over de opkomst van China 
als wereldmacht.

• Jaarmarkt Bloemendaal 
vanaf de Mollaan tot en met 
het Kerkplein tussen 09.00 
t/m 17.00 uur.
Met o.a. dames- en herenmo-
de, mode-accessoires, voed-
selinformatie, woninginrich-
ting, sportinformatie en veel 
terrasjes.
Ook een kindervrijmarkt en 
muziek (vanaf 16.00 uur) bij 
café ’t Hemeltje.

Zondag 4 september
• 13e Connexxion oldtimer-
meeting/creatiefbeurs van 
11.00-16.00 uur op parkeer-
plaats Sligro, Jan van Krim-
penweg 1 te Haarlem. (Waar-
derpolder).
Met diverse activiteiten, ook 
voor kinderen.
www.oldtimerdaghaarlem.nl

Dinsdag 6 september
• 14.30 uur – 16.00, Welzijn 
Bloemendaal, Locatie Noord. 
Bloemendaalseweg 125. Bloe-
mendaal.
Malcolm McEwan vertelt 
over Winston Churchill: On-
heilsprofeet.
Toegang: 3,- euro.

Zaterdag 10 en
zondag 11 september
• Lezing door cultuurhisto-
ricus Max de Haan op mid-
dag vrijmetselarij: De ‘Op-
perbouwmeester’. Ripper-
dastraat 13, Haarlem. Aan-
vang 15.00 uur.
In 1788 werd de eerste Haar-
lemse vrijmetselaarsloge op-
gericht, met als naam Vicit 
Vim Virtus.
Website: www.hvsloges.nl/
haarlem/loges.html.nl
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Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

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/Burgerlijke 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.
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•  Veiligheidsmonitor

•  Nieuwe gemeentegids

• Inzameling kleding

• Theatervoorstelling over pesten

In deze HeemstedeNieuws:

Op zondag 4 september doet een bijzonder wielerevenement Heemstede aan: de 

Ride for the Roses. De Ride for the Roses heeft als doel geld inzamelen voor KWF 

Kankerbestrijding middels een gezamenlijke fi etstocht. Het peloton van 6.000 wiel-

renners die aan de 100 km tocht meedoen, komt naar verwachting rond 11.15 uur via 

de Cruquiusbrug Heemstede in. De route door Heemstede wordt tijdens de door-

komst tijdelijk afgezet voor overig verkeer.

Op zondag 11 september van 11.00 tot 15.00 uur wordt op het erf van Kinderboerderij 

’t Molentje het jaarlijkse Oogstfeest gevierd. Op de boerderij zijn allerlei biologische 

oogstproducten te zien, te proeven en te koop. De hele dag worden honden-

demonstraties gegeven door Kynologenclub Kennemerland. 

Beperkte bereikbaarheid

De Vrienden van de Kinderboerderij ver-

kopen geitenkaas en verse eieren. Ook is 

een kraam met verse biologische groen-

ten, fruit en olijfolie aanwezig. Personeel 

van de dierenambulance geeft informatie 

over hun werk en inzet in de regio 

Kennemerland en natuurlijk ontbreken 

imker Pim, cadeauwinkel Eigenwijsz en 

Kids for Animals niet. 

Kinderen kunnen pompoenen uithollen, 

egels knutselen en eendjes vangen, terwijl 

hun ouders genieten van koffie, cakejes en 

heerlijke pannenkoeken in het Oogstcafé. 

Dit alles onder het genot van de klanken 

Wielertocht Ride for the 

Roses komt door Heemstede

Zondag 4 september

Oogstfeest kinderboerderij 
met pompoenen en 
hondenshows 

Geen inloopochtend 

burgemeester in september
De inloopochtend van de burgemeester op vrijdag 2 september komt te vervallen. 

De eerstvolgende inloopochtend is op de eerste vrijdag van oktober: vrijdag 7 oktober. 

Hoe ziet Heemstede 
er in 2025 uit? 
Slotdebat donderdag 

15 september

Hoe zorgen we ervoor dat Heemstede 

ook in 2025 een aantrekkelijke woon-

plaats is en wat kunt u als inwoner van 

uw gemeente verwachten over tien tot 

vijftien jaar? Over dit onderwerp 

discussieert de gemeenteraad op 

donderdagavond 15 september vanaf 

20.00 uur. De bijeenkomst vormt het 

slotdebat over de ‘kerntakendiscussie’. 

Meer hierover leest u op de volgende 

pagina’s. 

In verband hiermee worden deze wegen 

tussen circa 11.00 en 12.30 uur afgesloten 

voor ander verkeer.

Hierdoor is ook beperkt busverkeer moge-

lijk. Bent u van plan op 4 september met de 

bus te reizen? Check dan ‘plan uw reis’ op 

www.connexxion.nl.

Meedoen of aanmoedigen

De gemeente ondersteunt dit mooie en 

sportieve evenement voor het goede doel 

van harte, ook al zorgt de Ride for the 

Roses ook voor enig ongemak. Wilt u meer 

weten over dit bijzondere evenement of de 

fi etsers aanmoedigen langs het parcours? 

Kijk voor meer informatie op 

www.ridefortheroses.nl.

van de huisaccordeonist Henk.

De toegang is gratis, maar de opbrengsten 

komen ten goede aan de kinderboerderij.

De route door Heemstede is: Cruquiusweg – Javalaan –  Sportparklaan – Glipper 

Dreef – Glipperweg – Prinsenlaan –  Herenweg (naar Bennebroek).  

sportgraphic / Shutterstock.com



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  3 1  A U G U S T U S  2 0 1 1

De gemeente Heemstede gaat een veiligheidsonderzoek uitvoeren onder de 

Heemsteedse bevolking. Dit onderzoek heeft tot doel gemeentebreed inzicht te 

krijgen in de vraag hoe veilig en leefbaar inwoners hun woonomgeving ervaren. 

Begin 2009 heeft een dergelijke meting ook al plaatsgevonden. Het onderzoek wordt 

weer gehouden zodat kan worden bekeken hoe de veiligheid en leefbaarheid zich 

heeft ontwikkeld. Het onderzoek voert de gemeente uit in samenwerking met het 

Centraal Bureau voor de statistiek en het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Onderzoeksbureau I&O Research zal het veldwerk uitvoeren.

Hoe zorgen we ervoor dat Heemstede ook in 2025 een aantrekkelijke woonplaats is 

en wat kunt u als inwoner van uw gemeente verwachten over tien tot vijftien jaar? 

Over dit onderwerp discussieert de gemeenteraad op donderdagavond 15 september 

vanaf 20.00 uur. De bijeenkomst vormt het slotdebat over de ‘kerntakendiscussie’. 

U wordt van harte uitgenodigd deze openbare vergadering bij te wonen. 

Kerntaken van de gemeente

Eerder dit jaar discussieerde de raad over vragen als: Hoe ziet Heemstede er in de toe-

komst uit en wat kunt u als inwoner van uw gemeente verwachten over tien tot vijftien jaar? 

Op welke taken moet de gemeente zich richten? Waar zou de gemeente al of niet in moeten 

investeren: het verbeteren van de bereikbaarheid, het beschermen van het groen, het 

bevorderen van het winkelaanbod of het bieden van sport- en vrijetijdsmogelijkheden, om 

maar een paar voorbeelden te noemen. Door hier nu al over na te denken kan worden 

ingespeeld op veranderingen in de samenleving. Zodat Heemstede ook in de toekomst een 

aantrekkelijke woonplaats blijft.

Raadplegen inwoners

Uit deze kerntakendiscussie is een bepaalde richting voor de toekomst van Heemstede 

voortgekomen die bepalend wordt bij belangrijke keuzes. Om na te gaan of de richting die 

de raad voor ogen staat  overeenkomt met de wensen en ideeën van inwoners, ontving een 

representatief aantal van hen een vragenlijst. Daarnaast kon iedereen die dat wilde mee-

praten via internet en tijdens een publieksbijeenkomst.

Van input tot visie

De kerntakendiscussie en de enquete onder inwoners is begeleid door een onafhankelijke 

partij: Deloitte. Aan de hand van de discussies en enquetes in het voorjaar heeft dit bureau 

nu onder de titel ‘Van input tot visie’ een werkdocument opgesteld voor een nieuwe visie op 

Heemstede 2025. De samenvatting kunt u in de loop van maandag 5 september inzien 

via www.heemstede.nl. Het totale document volgt op donderdag 8 september op de 

gemeentelijke website. Dit document vormt de basis voor het slotdebat op 15 september. 

Wilt u reageren op de inhoud van dit document? Stuur dan een mail naar 

raadsgriffier@heemstede.nl of een brief naar: Gemeente Heemstede, 

t.a.v. de griffie, Postbus 352, 2100 AJ  Heemstede.

Informatie slotdebat

Het slotdebat over de kerntakendiscussie vindt plaats op donderdag 15 september vanaf 

20.00 uur in het Raadhuis, Raadhuisplein 1. U bent van harte welkom bij dit openbare debat.

Uitgeverij FMR Producties zal komend jaar de officiële gemeentegids van Heemstede ver-

zorgen. Het bedrijf is momenteel al bezig met het (laten) controleren van de vermeldingen 

in de gemeentegids. Ondernemers en instellingen kunnen deze weken dus benaderd 

worden door FMR Producties.

Aan een standaardvermelding zijn geen kosten verbonden, aan een advertentie wel. 

Wilt u wijzigingen doorgeven voor in de nieuwe gemeentegids, neemt u dan contact op met 

FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA, Den Helder, tel (0223) 661 425, fax (0223) 661 054 

E-mail: info@fmr-producties.nl.

Hoe veilig is uw wijk? Bent u de afgelopen 

12 maanden slachtoffer geweest van een 

misdrijf? Hoe tevreden bent u over de 

politie? Dit zijn enkele vragen die vanaf 

2 september via een vragenlijst worden ver-

spreid onder een representatief aantal bur-

gers. De deelnemers krijgen een inlogcode 

om de vragenlijst op internet te kunnen 

beantwoorden. Als zij liever de vragenlijst 

thuisgestuurd krijgen, kunnen zij dat aan-

geven met een antwoordkaartje. Ook is het 

eventueel mogelijk de vragen in een per-

soonlijk gesprek met een medewerker van 

het onderzoeksbureau te beantwoorden. 

De gegevens van de deelnemers die aan 

het onderzoek meedoen, worden vanzelf-

sprekend vertrouwelijk behandeld. Dit 

betekent onder andere dat de antwoorden 

op vragen niet in verband kunnen worden 

gebracht met degenen die de vragenlijst 

invullen. 

Aanpak op wijkniveau

Met de uitkomsten van de Veiligheids-

monitor heeft Heemstede een krachtig 

instrument in handen om samen met de 

politie de veiligheid waar nodig te ver-

beteren. De uitkomsten van het onderzoek 

zullen onder meer gebruikt worden voor het 

bepalen van het gemeentelijke beleid en de 

prioriteiten van gemeente en politie.

 

Resultaten in 2012 bekend

De inwoners die deel uitmaken van de steek-

proef ontvangen daarbij een brief van de 

gemeente met achtergrondinformatie en het 

verzoek om mee te werken. De resultaten 

van de Veiligheidsmonitor worden in maart 

2012 verwacht. Heeft u vragen over de 

Veiligheidsmonitor? Informeer bij Dick 

Nieuweboer van de gemeente, via telefoon-

nummer: (023) 548 57 45. 

Onderzoek van start in 

Heemstede
Veiligheidsmonitor

Hoe ziet Heemstede 

er in 2025 uit? 
Slotdebat donderdag 15 september

Nieuwe gemeentegids

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.
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Op 13 september 2011 staat Jeugdtheatergroep De Bakkerij in het Openluchttheater Caprera 

met de muzikale theatervoorstelling:  ”Kijk eens verder dan je neus lang is!”. Deze voorstelling is 

aangeboden door de gemeente Heemstede in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) aan de Heemsteedse basisscholen. Zij konden zich hiervoor aanmelden. 

De voorstelling richt zich op groep 1 tot en met 5 van de basisschool en kan gekoppeld worden 

aan een anti-pest-project. De voorstelling heeft als thema: “Ga niet af op wat je ziet, want je 

kent iemand nog niet”, om kinderen te laten zien dat je geen oordeel moet hebben over hoe 

iemand is, als je alleen zijn uiterlijk kent. Soms moet je een beetje extra je best doen om iemand 

van een andere kant te zien!  Na afl oop krijgt elke leerkracht materiaal aangereikt, wat kan 

helpen om op een leuke en speelse manier aandacht te besteden aan groepsvorming in de 

klas.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Heemsteedse basisscholen.

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wilt u meer weten over pesten in de klas? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien 

kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder 

bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, bellen of een email sturen. 

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:

Lieven de Keylaan 7

2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Is voor u het einde van de vakantie het moment om de zomerkleding op te bergen of 

af te danken? U kunt uw zomerse goed ook doneren aan het goede doel. Verspreid in 

Heemstede staan inzamelcontainers van KICI. Deze stichting zamelt kleding, 

schoenen en ander huishoudelijk textiel in. De opbrengst van het ingezameld textiel 

gaat gedeeltelijk naar Stichting Kennemerland- Oost Europa (KOE).

Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel?

KICI zamelt in Heemstede textiel in via de bekende textiel-

containers. Textiel dat nog goed is, wordt verkocht en krijgt 

een tweede leven in derdewereldlanden en Oost-Europa. De 

opbrengst komt in de vorm van donaties 100% ten goede aan 

goede doelen in binnen- en buitenland. Textiel dat niet meer 

gedragen kan worden, wordt gerecycled en opnieuw als 

grondstof gebruikt. Ook kapotte kleding krijgt daardoor een 

nieuwe functie. Per ingezamelde kilo krijgt de plaatselijke 

Stichting KOE vervolgens een vergoeding om projecten in 

Roemenië te ondersteunen. 

Waar kan ik naartoe met mijn textiel?

Textiel dat nog bruikbaar is, kunt u deponeren in de textielcontainers. Op zes locaties in 

Heemstede kunt u uw textiel brengen ten behoeve van KICI en KOE:

Roemer Visscherplein, bij de aansluiting met de Zandvoortselaan

Eikenlaan, op het parkeerterrein achter de bibliotheek

Cruquiusweg 47, op de Milieustraat

Sportparklaan 16, op het parkeerterrein van het sportcomplex 

Haemstede-Barger, op de hoek van de Koediefslaan en Burg.van Lennepweg

Spaarnzichtlaan 9a, op de oprit aan de Schouwbroekerstraat

Desgewenst (voor grotere hoeveelheden) komt de Stichting KOE ook kleding bij u ophalen. 

U kunt contact met KOE opnemen via telefoonnummer: (023) 547 37 13.

Hoe lever ik het textiel aan?

Alles schoon, in gesloten plastic zak.

Dat bespaart KICI kosten, zodat meer geld naar goede doelen gaat.

Wat mag er wel/niet in de container?

Wel

Kleding

Schoenen (per paar aan elkaar gebonden)

Huishoudtextiel (handdoeken, theedoeken)

Bedtextiel (lakens, dekens, hoezen, slopen)

Gordijnen en vitrage

Niet

(rest) Afval

Natte kleding

Vloerbedekking en tapijt

Met olie en verf verontreinigd textiel

Kussens, dekbedden en matrassen

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een beter milieu door 

op de juiste manier afval te scheiden. Doneer uw kleding en 

schoenen in één van de textielcontainers en geef het een 

tweede kans. Hiermee steunt u goede doelen in binnen- en 

buitenland. Kijk voor meer informatie op: www.kici.nl 

Theatervoorstelling om pesten 

bespreekbaar te maken in de klas
Terug van vakantie? 

Geef uw afgedankte 

zomerkleding een 2e leven

Station

In de week van 5 september wordt door ProRail gestart met schilderwerk aan de voor- en 

achterzijde van het spoorviaduct Zandvoortselaan. Het werk zal ongeveer 5 weken in 

beslag nemen. Tijdens de steigeropbouw kan er enige hinder voor het verkeer zijn. Dit vindt 

plaats buiten de spits en in aanwezigheid van een verkeersregelaar. 

Prinsenlaan

Op vrijdag 2 en maandag 5 september is de Prinsenlaan afgesloten voor doorgaand auto-

verkeer in verband met werkzaamheden. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven 

maken van de Prinsenlaan. De afsluiting is met bebording aangegeven.

Cruquiusweg - Javalaan - Sportparklaan - Glipper Dreef - Glipperweg 

- Prinsenlaan - Herenweg

Op zondag 4 september tussen 11.00 en 12.30 uur is het traject Cruquiusweg - Javalaan - 

Sportparklaan - Glipper Dreef - Glipperweg - Prinsenlaan - Herenweg (richting Bennebroek) 

afgesloten in verband met het wielerevenement ‘Ride for the Roses’. Uitgebreide informatie 

over dit evenement vindt u op de voorpagina.

Kruispunt Cruquiusweg- Javalaan

Tot en met 2 september wordt op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan een nieuwe ver-

keersregelinstallatie aangelegd. De werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in avond- en 

nachturen. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

  Werk aan de weg
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Reijnier v an Holylaan  het bouwen v an 8 garageboxen en 2011.228

(v oormalig v an Lent terrein)  1 berging

en Heemsteedse Dreef 253 

 ontv angen 17 augustus 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Achterweg 5 het kappen v an een paardenkastanje, 2011.230 

 een eik en een esdoorn.

 ontv angen 19 augustus 2011

Valkenburgerlaan 4B het kappen v an een denneboom 2011.231

 ontv angen 21 augustus 2011 

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf  1 september 2011 v an maandag tot en met 

donderdag v an  08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de af-

deling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 19 augustus 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen, slopen en afwijken bestemmingsplan

Vondelkade 28A het bouwen v an een nieuwe woning 2011.009

Omgevingsvergunning voor slopen 

Manpadslaan 12 het slopen v an het woonhuis en de schuur 2011.175

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf  1 september  2011 v an maandag tot en met 

donderdag v an 08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de af-

deling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure monumentenvergunning

Kadijk 34 a/b het v erbouwen en v ergroten v an 2011.021

 een bollenschuur

Het ontwerpbesluit tot v erlening v an de monumentenv ergunning  ligt v anaf  1 september 

2011 gedurende 6 weken v an maandag tot en met donderdag v an  08.30 - 17.00 uur en op 

vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur  ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht  in het 

raadhuis op het Raadhuisplein 1.  U kunt hierov er uw zienswijze aan de gemeente kenbaar 

maken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer  J. v an Wanum v an de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 55.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in 

werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 

een aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin 

de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse 

aanv ragen omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangs-

periode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn 

aangev raagd en dus v olgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v er-

gunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen 

maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Vergadering commissie v oor bezwaarschriften

De commissie v oor bezwaarschriften houdt een v ergadering op donderdag 8 september 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaar tegen de toekenning v an een huislift zonder schacht in het kader v an 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing v an een badlift in het kader v an de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning

 - niet openbaar -

21.00 uur bezwaren tegen de afwijzing v an een v erzoek om planschade Vogelpark

 - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris v an de commissie, 

tel. (023) 548 56 07.

Uitschrijvi ng GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat v erhuizen moet u dit ook doorgev en aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit v ergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte v an de v er-

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

te traceren is, besluit het college v an burgemeester en wethouders deze persoon “met 

onbekende bestemming” uit te schrijv en uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegev ens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschrev en. De gev olgen hierv an zijn dat er bijv oorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevr aagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden v an v erschillende ov erheidsv oorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom v an groot belang dat alsnog aangifte v an een v erhuizing 

gedaan wordt.

Het college v an burgemeester en wethouders heeft het v oornemen om de v olgende per-

soon per 24-08-2011 met onbekende bestemming uit te schrijv en:

Polakovi čov á, geboren 26-05-1975, Herenweg 100

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

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

v an de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

Het college v an burgemeester en wethouders heeft besloten de v olgende persoon per 

05-08-2011 met onbekende bestemming uit te schrijv en:

C.J.V. Stroobach, geboren 06-10-1986, Jacques Perklaan 6

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag v an de bekend-

making hierv an bezwaar maken door het indienen v an een bezwaarschrift bij het college 

v an burgemeester en wethouders v an Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onv erwijlde spoed een v oorlopige v oorziening aanvr agen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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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 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit 

en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

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 beroep-

schrift 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 

afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

overlast). Wanneer u uw e-mailadres 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.

Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

Op woensdag 14 september 2011 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in 

de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij 

bushaltes en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee fi et-

sen aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 

Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) is het verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en 

tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren 

(voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 14 september 2011 alle fi etskettingen en andere zaken ver-

wijderd die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boom-

beschermingsbeugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 

terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 56 30.




