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De leukste 
krant

van
heemsteDe!

Tuinenwedstrijd met De Oosteinde

‘Met snoeien creëer
je spannende hoekjes’
Heemstede - “Hierbij een van mijn vele foto’s van 
de tuin. Ik geniet dagelijks van de tuin en werk er 
alle dagen in”, aldus tuinliefhebster Sia ter Wol-
beek-Rooijers. Haar tuin ligt aan de Sportparklaan 
15 in Heemstede. Ze vertelt verder: “Voor mij is  
belangrijk het snoeien, daarmee houd je de tuin in 
bedwang. Helemaal doordat de tuin groot is. Met 
snoeien creëer je ook spannende hoekjes..” Strui-
ken vormen een mooie erfafscheiding in de tuin. 
“Je hebt geen schutting nodig!”  

Dit was de laatste week dat u mee kon doen aan 

de Tuinenwedstrijd met De Oosteinde. Vele tuin-
foto’s zijn weer ingestuurd. Deze week nog een 
laatste tuinenpagina. Nu is het zaak alle gepubli-
ceerde tuinen te bekijken en daar de drie mooi-
ste uit te kiezen.
Daar buigt de jury van Tuincentrum de Oostein-
de zich de komende tijd over. Winnaars worden 
persoonlijk bericht en de uitslag volgt een dezer 
weken. Wie zal uitgenodigd worden bij De Oos-
teinde en kan een leuke cheque van 25, 50 of 
100 euro in ontvangst nemen? En… wie krijgt de 
Heemsteder op bezoek?  

IN DEZE KRANT:
 Tuinenpagina,

staat uw tuin er bij?
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Rouwcafé wil als eerste in 
Heemstede taboe doorbreken
Heemstede - Na alle soorten 
cafés zoals het sport-, vrouwen-, 
sponsorcafé en wat al niet meer, 
is er een nieuwe vorm bijgeko-
men: ‘Het Rouwcafé’. Ria van 
Kleef merkte in haar omgeving 
dat het verwerken van het verlies 
van een dierbare op verschillen-
de manieren wordt beleefd.
De een komt vrij snel over een 
verlies heen, de ander blijft lang 
rondlopen met vragen, spijt, on-
begrip of is op momenten even 
zichzelf niet. Op dood en inhe-
rente rouw rust soms zelfs een 
taboe. “Ach, het slijt wel zeggen 
mensen in je omgeving”, of “Je 

pakt de draad wel weer op. Ga 
iets leuks doen of zoek meer con-
tact met je omgeving.” Meestal is 
het makkelijker gezegd dan ge-
daan en komt het er maar niet 
van. Om mensen de mogelijk-
heid te bieden in een informe-
le en sfeervolle omgeving samen 
te zijn met mensen die ook met 
een verlies te maken hebben, be-
dacht Ria Het Rouwcafé.
Volgens haar is het niet de meest 
voor de hand liggende combina-
tie, rouwen in een caféomgeving. 
Maar, daar heeft zij nu iets op 
gevonden. Het café bestaat na-
melijk uit een mobiel decor dat 

in iedere willekeurig ruimte kan 
worden opgesteld. Met een kop 
thee of koffie ontmoeten mensen 
elkaar maar kunnen bijvoorbeeld 
ook in alle rust lectuur raadple-
gen en vindt er altijd wel iets cul-
tureels plaats. 
Op zaterdagmorgen 8 september 
a.s. om 10.00 uur (tot 12.00 uur) 
wordt het decor voor de eerste 
maal opgesteld in de foyer van 
Theater De Luifel aan de Heren-
weg 96 en is er een kort optre-
den van het Huisartsencaba-
ret, genaamd ‘Menig geween is 
helaas iatrogeen’. 
De bezoekers kunnen elkaar in 

een ongedwongen sfeer ont-
moeten. Vragen kunnen wor-
den gesteld of men kan zo maar 
een gesprekje aangaan met een 
ander om ervaringen te delen. 
Je kunt er gewoon zijn. Ria kent 
het bestaan van soortgelijke 
initiatieven maar die worden 
veelal ontplooid in een ande-
re ambiance zoals bijvoorbeeld 
verpleeg- en verzorgingshuizen; 
met dit mobiele café kan overal 
een ontmoetingsplaats worden 
gerealiseerd. Al met al een mooi 
initiatief dat in een duidelijke 
behoefte voorziet.
Wilt u ook de ‘aftrap’ van Het 
Rouwcafé bijwonen, meldt u 
zich dan aan via de email: in-
fo@hetrouwcafe.nl, of bel voor 
meer informatie Ria van Kleef, 
06-52306969, of bezoek de site 
www.hetrouwcafe.nl.  
Eric van Westerloo

Snelheidscontrole
Heemstede - Aan de Heren-
weg controleerde de politie vrij-
dag tussen 8.45 en 10.20 uur op 
snelheid. Van de ruim 600 pas-
serende voertuigen reden er 108 
te snel. De hoogst gemeten snel-
heid was 71 kilometer per uur 
waar maximaal 50 is toegestaan.

Aanhouding na 
mishandeling

Heemstede - De politie kreeg in 
de nacht van maandag op dins-
dag een melding dat op de Lan-
gebrug een jongen zou staan die 
vlak daarvoor klappen zou heb-
ben gehad van meerdere per-
sonen. De 15-jarige jongen was 
gaan varen met vrienden en op 
de Binnenweg even uit de boot 
gestapt om wat te eten te ha-
len. Onderweg  kwam hij een 
groep van ongeveer zes perso-
nen tegen. Om onbekende reden 
kreeg de 15-jarige ruzie met de-
ze groep. Hij liep weg maar werd 
achtervolgd en hierna geschopt 
en geslagen in zijn gezicht en op 
zijn lichaam. De groep is hierna 
in onbekende richting weggelo-
pen. Op de Langebrug kwam de 
15-jarige de groep weer tegen. 
Één van hen bleef staan tot de 
politie kwam, de rest ging er van-
door. De jongen die bleef staan, 
een 16-jarige Heemstedenaar, is 
ingesloten voor verhoor. De po-
litie heeft de zaak in onderzoek.



pagina 2 29 augustus 2012

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
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Open dagen buitenplaatsen
in Heemstede
In het kader van het Thema-
jaar Historische Buitenplaatsen 
zijn op 1 en 8 september enke-
le buitenplaatsen in Heemstede 
open voor publiek. Een unieke 
gelegenheid om deze bijzondere 
plekken van dichtbij te bekijken. 
Op een aantal buitenplaatsen 
worden rondleidingen gegeven.
Deze dagen worden georgani-
seerd door de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, de 
Stichting Themajaar Historische 
Buitenplaatsen en de gemeente 
Heemstede.

Opengestelde buitenplaatsen
Heemstede op 1 en 
8 september
•  Ipenrode
•  Moestuin Leyduin
• Huis te Manpad
•  De Hartekamp en
  de Overplaats
• Bennebroekbos
• Gliphoeve
• Bosbeek
• Groenendaal

Meer informatie
Meer details over deze da-

Wat is een buitenplaats?
Een buitenplaats is eigen-
lijk een soort buitenhuis voor 
kooplui uit de grote stad. Zo 
lieten bijvoorbeeld rijke Am-
sterdammers mooie huizen en 
tuinen aanleggen in Kenne-
merland, maar ook langs de 
Vecht en in het Gooi. 
Het waren dus geen landgoe-
deren, waar ook aan landbouw 
gedaan werd, maar echt hui-
zen voor plezier en vermaak. 
De meeste buitenplaatsen 
waren alleen in de zomer be-
woond, als het in de stad te 
warm en te vies was. Denk 
aan de stinkende grachten, 

die toch een soort open riolen 
waren. 
Van de van oorsprong onge-
veer 6000 buitenplaatsen in 
Nederland zijn er nog zo’n 550 
over. Sommige zijn particulier 
bewoond, andere dienen als 
kantoor of zorginstelling e.d.

Meer informatie is te vinden 
op www.buitenplaatsen2012.
nl. Ook op www.hv-hb.nl (pa-
gina ‘Monumenten en ge-
schiedenis > Monumenten in 
Heemstede’) vindt u informa-
tie over de Heemsteedse bui-
tenplaatsen.

gen volgt in De Heemsteder en 
vanaf half augustus op de site 
van de Historische Vereniging 
(www.hv-hb.nl).

Moestuin 
Leyduin

De buitenplaats Leyduin, waar 
in 1596 voor het eerst melding 
van wordt gemaakt, ligt in de 
gemeente Bloemendaal, op de 
overgang van duin- naar wei-
delandschap. Een klein stuk-
je ligt echter in Heemste-
de, waaronder de moestuin. 
Dankzij de inspanningen van 
Landschap Noord-Holland 
zijn de monumentale tuin-
muur en een tuinderijschuur 
op de buitenplaats geres-
taureerd. Inmiddels is de ou-
de moestuin weer in gebruik. 
Het beheer is in handen van 
Stichting De Nieuwe Akker 
(www.denieuweakker.nl).

Heemstede - Dit keer een foto van don-
derdagmiddag 5 april 2012. Iedere werk-
dag en ook zaterdags raast met donderend 
geweld de goederentrein vanaf emplace-
ment Noordwijkerhout (daar was vroeger 
ooit een station) geladen met afval naar 
Haarlem en is zo tussen 16:45 en 17:00 te 
aanschouwen. In de vroege ochtenduren 
komt de locomotief met lege wagons uit 
het noorden naar Noordwijkerhout. Eerst 

naar Leiden om daar de locomotief aan de 
andere zijde te plaatsen en rijdt dan weer 
noordwaarts terug. Complexe treinbewe-
ging? Deze goederentreinen rijden in een 
zogenaamd goederentreinpad, speciale 
tijden dus voor deze treinen. Sowieso heeft 
iedere trein zijn/haar aparte ‘pad’, even zo 
losjes op het spoor rijden is er echt niet bij!
Zie ook ‘treinen’ op de website www.stati-
onheemstedeaerdenhout.nl.

Het spoor van toen

R.K. Parochie 
Sint Jozef

Bennebroek - Bij de R.K. Paro-
chie Sint Jozef aan de Kerklaan 
9 in Bennebroek zijn Eucharis-
tievieringen op woensdag 29 au-
gustus om 19.00 uur, vrijdag 31 
augustus om 09.00 uur, zaterdag 
1 september om 19.00 uur en 
zondag 2 september om 10.00 
uur. Voorganger tijdens de vie-
ringen is pastoor Verhaegh.

Dienst in 
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protes-
tante gemeente Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, leidt zondag 
2 september ds. J. E. Th. Nak-
Visser    viering om 10.00 uur. Er 
is crêche voor de kleintjes.

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 2 sep-
tember is mw. ds. Arie Molen-
dijk de voorganger in de dienst 
in de Oude Kerk op het Wilhel-
minaplein, die begint om 10 uur.
In Kennemerduin wordt de 
dienst om 10.30 uur voorgegaan 
door ds. Wim van Galen.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. Sipke van 
der Land uit Wassenaar zondag 
2 september om 10.00 uur de 
voorganger. 

Inbrekers 
betrapt

Heemstede - Een alerte getuige 
meldde zondagmiddag bij de po-
litie dat er mogelijk zou worden 
ingebroken in een woning aan 
de Ir. Lelylaan. De vermoedelij-
ke inbrekers  stonden in de ach-
tertuin van de woning. Toen de 
getuige het groepje, twee man-
nen en twee vrouwen, vroeg wat 
zij daar moesten, liep het vier-
tal al scheldend weg. De agen-
ten constateerden  verse braak-
sporen aan de woning. Door di-
verse politie-eenheden en een 
politiehelikopter is gezocht naar 
het viertal. Zij zijn helaas niet 
meer aangetroffen. De politie is 
op zoek naar de twee  mannen 
en twee vrouwen. Van hen is al-
leen bekend dat het om zigeu-
ner-achtige types gaat met een 
getinte huidskleur en zij zijn tus-
sen de 25 en 45 jaar.
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Samen Eten 
Speciaal voor de maand augustus heeft de kok 
een heerlijk menu bedacht. Dinsdag 25 septem-
ber a.s. wordt het menu als volgt: Gebonden os-
senstaartsoep, aardappelen, kip uit het panne-
tje met braadjus, abrikozenmoes, gemengde sa-
lade en het dessert is een heerlijke citroen vla.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor slechts 10,00.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemste-
de.
De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede.

Seniorenkoor Sing In
Dinsdag 4 september gaat het koor weer van 
start. Er wordt van 10.00-11.40 uur gezongen in 
de zaal van Welzijn Ouderen Heemstede aan de 
Lieven de Keylaan 24. 
De sfeer is altijd ontspannen en plezierig en er 
is ruimte voor een gezellige koffi epauze. De mu-
zikale leiding is in handen van pianist Loek van 
der Meer. Het repertoire is groot, er wordt ge-
zongen in het Nederlands, Engels en Duits en
ieder krijgt een eigen liederen map. Ook he-
ren worden van harte uitgenodigd om de groep 
van 26 leden te versterken. Kom gewoon eens 
binnenlopen en proef de sfeer. Meer informa-
tie kunt u verkrijgen bij: Dick van Leeuwen,

tel: 023-528 44 95 en Loek van der Meer, tel: 
023-544 22 60.

OPEN HUIS in de Pauwehof!
Op zaterdag 8 september 2012 van 11.00 tot 
14.00 uur bent u van harte welkom in De Pau-
wehof. 
Zin om weer eens lekker te gaan bewegen, ein-
delijk eens creatief bezig  zijn,  uw levensver-
haal op papier zetten of gewoon nieuwsgierig 
naar de cursussen van de Pauwehof, kom dan 
naar ons Open Huis met presentatie van alle 
26 verschillende cursussen. Ook de mogelijk-
heid tot inschrijving;  contact met (nieuwe) do-
centen; expositie werk cursisten; fi lm over onze 
bewegingscursussen; informatie Welzijn Oude-
ren Heemstede en Loket Heemstede en natuur-
lijk koffi e met cake. 
Wilt u alvast informatie over het programma 
dan kunt u het programmaboekje ophalen bij De 
Pauwehof, Welzijn Ouderen Heemstede, de bibli-
otheek Heemstede of Loket Heemstede.
Het programmaboekje en inschrijfformulier zijn 
ook te vinden op de volgende websites:
www.welzijnouderenheemstede.nl en http://
www.kerkpleinheemstede.nl/ouder.htm  

Alzheimercafé
Dinsdag 18 september is bij Welzijn Oude-
ren Heemstede (WOH) weer een Alzheimer-
café. Het Alzheimercafé is een maandelijkse
informele bijeenkomst voor mensen met demen-
tie, hun naasten en belangstellenden. Het the-
ma van dit café is: verschillende vormen/stadia 
van dementie.
Dementie is een hersenaandoening die langzaam 

maar zeker volledig afhankelijk maakt van de 
zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen 
krijgt op latere leeftijd een vorm van demen-
tie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest 
voorkomende is. Studies wijzen uit dat er in ons 
land in 2025 zo’n 300.000 mensen aan demen-
tie zullen lijden. Ieder is van harte welkom bij 
WOH, Lieven de Keylaan 24 te Heemstede. De 
deuren gaan open om 19.00 uur en de koffi e 
staat dan al klaar. Het programma begint om 
19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. 

Liedjesprogramma Dag van de Ouderen.
Een middag waarin conference en muziek elkaar 
speels afwisselen. Het is speciaal voor 55-plus-
sers met Nederlandstalige liedjes uit de perio-
de 1930 tot 1970.
Otto Dethmers heeft zich muzikaal breed ont-
wikkeld en begeeft zich met gemak in de diver-
se muzikale stijlen. Op een speelse manier weet 
hij diepgang te geven in zijn programma.
U wordt uitgenodigd voor dit muzikale festijn op 
dinsdag 2 oktober in De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. 
De middag begint om 14.30 uur.
Kaarten á 3,50 (inclusief koffi e/thee) te verkrij-
gen /reserveren bij de organisaties:
Welzijn Ouderen Heemstede, tel. 023- 528 85 10
Casca de Luifel, tel. 023- 548 38 28
en De Pauwehof, tel. 023- 528 60 22

Op de site: www.welzijnouderenheemstede.nl is 
heel veel informatie te vinden over activiteiten 
en dienstverlening van de stichting.

Samen Eten 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Nieuwe dansworkshops 
in oud belastingkantoor
Regio - Zouden de werknemers 
van het voormalig belastingkan-
toor in Haarlem 10 jaar geleden 
ooit hebben gedacht dat hun 
werkplek van toen zou verande-
ren in dè creatieve broedplaats 
van nu?
Sinds de Belastingdienst een an-
der onderkomen heeft gevon-
den, vinden in het oude pand 
de laatste tijd steeds meer nieu-
we initiatieven plaats op het ge-
bied van kunst en cultuur. Van-
af september 2012 wordt er ook 
gedanst. Drie keer in de week 
kun je in het oude belastingkan-
toor terecht voor vernieuwende 
dansworkshops ‘Vital Develop-

ment Dance’ met Leenke de Le-
ge en Ineke Meek.
Als je van vrijuit dansen en mu-
ziek houdt, is Vital Development 
Dance misschien iets voor jou. 
Het gaat over contact maken 
met je innerlijke dromen, van 
daaruit in beweging komen en 
de verbinding aangaan met an-
dere mensen. En daarvan te ge-
nieten!
Vital Development Dance is voor 
iedereen die wil ervaren hoe je 
via het lichaam, beweging en 
dans een ingang kan vinden 
tot meer energie en vitaliteit. Je 
danst op je eigen manier op mu-
ziek van over de hele wereld. 

Danservaring is niet nodig. Les-
sen: Vrijdagochtend van 10.30 
- 12.00 uur (vanaf 31 augus-
tus), zaterdagochtend van 10:00 
- 12:00 uur (vanaf 1 september)  
en woensdagochtend van 10:00 
- 11:30 uur (vanaf  12 septem-
ber). Locatie: achterzijde voor-
malig Belastingkantoor, Surina-
meweg 2, Haarlem Schalkwijk. 
Gratis parkeren en goed te be-
reiken met openbaar vervoer. Zie 
ook www.vitadance.nl of  www.
meekitmove.nl.

Workshops in Santpoort-Noord
Leer beter zingen in 8 lessen
Regio – Beter leren zingen in 
acht lessen. Dat kan bij de zang-
school van Carolien Goeman in 
Santpoort-Noord. Na een suc-
cesvolle start in het afgelopen 
voorjaar is er in de herfst weer 
een nieuw aanbod: de workshop 
‘Basis vocal technique’. De in-
houd van de workshop is gelijk 
aan de vorige namelijk een hel-
dere en duidelijke uitleg krijgen 
over de drie basisprincipes van 
een goede en gezonde zang-
techniek.  
Het thema is ‘disco’. Deze keer 
wordt geoefend met behulp 
van disco-classics van o.a. The 
Trammps, Tavares en The Poin-
ter Sisters. Tijdens het oefenen 
met bekende muziek kun je de 
aangeleerde techniek direct toe-
passen.
Carolien studeert aan het Com-
plete Vocal Instituut in Kopen-
hagen, zij volgt daar de driejari-
ge opleiding tot docent Comple-
te Vocal Technique (CVT). CVT 
maakt zingen leuk en begrijpe-
lijk. Bij het juist toepassen van 
de techniek is verbetering al snel 
merkbaar. Ben je amateur of ge-
vorderd? CVT biedt iedere zan-
ger/es een nieuwe uitdaging!
De workshops worden gege-
ven op de dinsdag- en donder-
dagavonden. De workshop op 
dinsdag begint op 18 septem-

ber en de workshop van donder-
dag vangt aan op 13 september. 
Er zijn al aanmeldingen maar er 
is nog voldoende plaats. De lo-
catie is ‘Onze Bovenkamer’, ge-
legen boven de winkel ‘Uit den 
Vreemde’ aan de Hoofdstraat 170 
in Santpoort-Noord. Aanvang is 
20.30 uur. De kosten voor deze 
workshop zijn 89 euro.
Aanmelden kan via carolien.goe-
man@planet.nl of via het formu-
lier op de website
www.zangschoolcaroliengoe-
man.com .
ABBA-liefhebbers opgelet: in ja-
nuari 2013 begint de volgende 
workshop met alleen de muziek 
van ABBA.
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Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 2 september 
is pastor mw. A. Hoekman om 
10.00 uur voorganger tijdens de 
dienst in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door de cantores L. 
en Th. Braak-Pedroli. Het is een 
avondmaalviering.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoe-
ve leidt ds Hetty van Galen zon-
dag 2 september de viering om 
15.00 uur. U vindt De Rank aan 
de Spieringweg 101 in Cruquius.
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Wim Kuijk, keurslager 
en barbecuespecialist 
Heemstede - We hebben er 
een hele zomer voor gespaard, 
nu komen er in september nog 
mooie avonden om de barbecue 
aan te steken. Keurslager Wim 
Kuijk heeft het al helemaal voor-
bereid voor u. Spareribs voorge-
weld en gemarineerd. Van de kip 
de heerlijke drumsticks sous vi-
de gekookt en gemarineerd op 
basis van kerrie. Want langzaam 
garende kip moet je nooit on-
gekookt op een barbecue leg-
gen. Laat aan de keurslager over 
hoe je kip veilig klaarstoomt voor 
de barbecue. Het geheim van de 
slager is het heel zorgvuldig va-
cuüm verpakken. Hij weet hoe 
belangrijk hygiënisch werken is. 
Voor u kant-en-klaar om zo op 
de barbecue te leggen. Gemak-
kelijk, lekker, veilig. Ook de fijne 
vleessoorten als rib-eye, een en-
trecote of runderspiesen zijn ge-
schikt om op het hete rooster te 
leggen. Keus genoeg bij de keur-
slager die ook de smaakmakers 
als de sausen en alle smaken in 
vloeibare vorm in huis heeft. Hij 
kan u adviseren welke smaak 
past bij het soort vlees. Van Wim 
Kuijk mag de zomer nog lang zijn 
beste kant laten zien. 

Proef
Het vakblad van de keurslagers 
`Proef` laat de beste kanten van 
keurslager Wim Kuijk groot in 
beeld zien in het augustusnum-
mer. Daarin vertelt Wim waar-
om de maandag altijd zo bijzon-
der is als het rundvlees geleverd 
wordt en waar hij zijn vakman-
schap op kan botvieren. Stuk-
ken vlees uit heel Europa. Hij laat 

in zijn toonbank zien het vlees 
van het Schotse ras Black An-
gus dat zijn volle smaak te dan-
ken heeft aan de tachtig dagen 
mais eten in de laatste 80 dagen. 
Enige jaren geleden op vakan-
tie in de Zuid Duitse Alpen ont-
dekte hij het Simmentaler rund. 
De koeien groeien er langzaam 
omdat ze alle ruimte hebben en 
veel beweging. De stukken vlees 
gaan wel zes weken in de koel-
cel, zo ontwikkelt zich een volle 
smaak. Kuijk begint te glimmen 

bij zijn verhaal! Een verhaal van 
hondervijfentwintig jaar vakman-
schap, nog steeds heerlijk om te 
horen. Zijn eigen voorkeur? Vlees 
van een jonge koe, ongeveer 2,5 
jaar oud, smaakvol doordat het 
iets meer met vet bedekt is. Het is 
juist dat kleine vetrandje dat som-
mige klanten afschrikt, maar dat 
wel net de smaakmaker is. Vlees 
met smaak, dat koopje bij de vak-
man. Bij Wim Kuijk in de Jan van 
Goyenstraat 24. Smakelijk eten!
Ton van den Brink

Aanrijding Bentveld; 
bromfietsmeisje rijdt door

Regio - De politie is op zoek 
naar getuigen van een aanrij-
ding die zondag 19 augustus 
plaatsvond tussen een fiets-
ster en een bromfiets rond 
16.45 uur op de Zandvoort-
selaan. Een 48-jarige vrouw 
uit Bennebroek fietste samen 
met haar dochter op het fiets-
pad in de richting van Heem-
stede. Toen de vrouw het ge-
luid van een bromfiets hoor-
de ging zij achter haar doch-
ter fietsen. De bromfiets raak-
te de fietsster echter even-
goed, waardoor de Benne-
broekse ten val kwam. Zij liep 
hierbij onder meer schaafwon-

den en een pijnlijke pols op. 
Daarnaast raakten eigendom-
men beschadigd. Op de brom-
fiets zaten twee meisjes en de 
bijrijder keek achterom op het 
moment dat de vrouw ten val 
kwam. De bestuurster van de 
bromfiets is echter doorge-
reden. Meerdere mensen zijn 
getuige geweest van de aanrij-
ding en de politie komt graag 
met mensen in contact die 
meer informatie hebben over 
de twee meisjes op de brom-
fiets die zijn doorgereden. In-
formatie kan worden doorge-
geven aan de politie via het te-
lefoonnummer 0900-8844.

Themabijeenkomst over 
kinderen en echtscheiding
Heemstede - Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede en 
Bloemendaal organiseren een 
themabijeenkomst over kinderen 
en echtscheiding. Deze bijeen-
komst vindt plaats op donderdag 
20 september van 20.00 tot 22.00 
uur bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96 te Heemstede.
Een scheiding is een ingrijpen-
de gebeurtenis in het leven van 
kinderen. Elk kind reageert an-
ders als ouders gaan schei-
den. Tijdens deze thema-avond 
geven pedagoog Daniëlle van 
Kerkhof en orthopedagoog Ka-
rin van Eijndthoven informatie 
over hoe ouders hun kind(eren) 
kunnen begeleiden tijdens een 
echtscheiding. Aan de orde ko-
men vragen als: hoe vertel ik 
mijn kind dat wij gaan scheiden? 
Als je kind niets over de schei-
ding vraagt, moet je er dan als 
ouder over beginnen? Hoe maak 
ik samen met mijn partner dui-
delijke afspraken? Hoe kan je je 

kind het beste helpen als hij/ zij 
boos of verdrietig is? Hoe is de 
belevingswereld van een kind tij-
dens de echtscheidingsfase? De 
leeftijdsfases van peuter tot pu-
ber komen aan de orde. Ouders 
ontvangen aan het eind van de 
avond een informatie boekje met 
scheiding gerelateerde thema’s. 
In het tweede deel van de bij-
eenkomst zal Ingrid Ruijgrok, 
KIES coach van Kontext, vertel-
len wat kinderen kunnen heb-
ben aan de training ‘Een Kind in 
Echtscheidingssituatie (KIES)’.
Aanmelden
Ouders kunnen voor deze the-
mabijeenkomst reserveren bij 
Casca, telefoon (023) 548 38 28 
– keuze 1 (bereikbaar maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 
uur) of mailen naar info@cas-
ca.nl o.v.v. thema-avond kinde-
ren en echtscheiding. De zaal is 
geopend vanaf 19.30 uur. Er zijn 
geen kosten verbonden aan de-
ze bijeenkomst.

Bennebroeker Nederlands 
kampioen tennis 80+

Bennebroek - Van maan-
dag 20 tot en met zondag 26 
augustus vonden de Nationale 
Veteranen Kampioenschappen 
(NVK) plaats op de gravel- 
banen van Tenniscentrum de 
Kegel in Amstelveen.
Ruim 300 tennissers deden 
in diverse leeftijdscategorie-
en een gooi naar de nationa-
le veteranen titel in het enkel-
spel, dubbelspel en gemengd 
dubbelspel. Bij de heren werd 
(in het enkelspel) gespeeld in 

de categorieën 35+ tot en met 
90+; bij de dames van 35+ tot 
en met 80+. Na een geslaagd 
toernooi met veel spannen-
de wedstrijden kwamen er in 
het enkelspel in totaal een-
entwintig enkelspelwinnaars 
uit de bus. Onder hen Benne-
broeker Wim Heeremans die 
de titel behaalde in de catego-
rie 80+.

Meer informatie over de NVK 
vindt u op www.knltb.nl/nvk.

‘Plezier in hockey is voor ons de rode draad’
Regio - Zaterdag 1 september 
staat IKKSPORT op de jaarmarkt 
in Bloemendaal. Kinderen van-
af 3 jaar kunnen deelnemen aan 
een spannend behendigheids-
parcour. Daarbij zijn mooie prij-
zen te winnen.
Na het behalen van goud en zil-
ver op de Olympische Spelen is 
hockey op dit moment een van 
de snelst groeiende sporten on-
der kinderen. Kinderen hebben 
plezier in het spelletje dat al op 
jonge leeftijd kan worden ge-
leerd. ,,Onze hockeyschool speelt 
in op die behoefte door het bie-
den van trainingen voor kinde-
ren van de leeftijd van 3 jaar tot 
10 jaar’’, verelt Isabella Kruiswijk. 
,,Ook voor kinderen die nog niet 
bij een hockeyclub terecht kun-
nen, leren bij ons hockeyen.’’
De IKKI hockeyschool is een on-
derdeel van IKKSPORT. ,,Het 
plezier in de hockeysport vormt 
voor ons de rode draad in ons 
werk. In een les van 45 tot 60 mi-
nuten leren we de kinderen hoc-
keyoefeningen, die speciaal voor 
deze leeftijdscategorie zijn ont-

wikkeld. Op basis van andere 
sport- en spelvormen leren we 
de kinderen bovendien hoe ze 
kun lichaam op een goede ma-
nier kunnen gebruiken en hoe ze 
met elkaar kunnen samenwer-
ken. Heerlijk achter een bal aan-
rennen en ondertussen werken 
aan een brede motorische ont-
wikkeling. Door het gebruik van 
veel kleur en variatie zorgen de 

lessen bovendien voor de nodige 
afwisseling en ontwikkelen de 
kinderen al op jonge leeftijd ca-
paciteiten die in het hockey van 
pas komen, zoals teamwork en 
behendigheid. Voor mij en mijn 
trainers vormt het plezier in de 
hockeysport de rode draad.’’ Zie 
www.ikksport.nl of kom langs 
voor een proefles. ,,We trainen 
op maandagmiddag en op de za-
terdagochtend.’’ Heeft u vragen? 
Bel dan 06-22630521.
Voor kinderen die lid zijn van een 
hockeyclub verzorgt IKKI hoc-
keyschool trainingen in de win-
terstop voor F’jes en eerste- en 
tweedejaars E. Tevens geeft men 
in de winterstop weer zaalkee-
persclinics geven. ,,Wij verzorgen 
wij teambuildingactiviteiten op 
maat, zoals spelregelkennis, rug-
bytraining om de weerbaarheid 
te vergroten en bal-oogcoördi-
natie’’, aldus Isabella. ,,Wij gaan 
met jullie wensen als team aan 
de slag.’’ Op de hoogte blijven 
van de IKKSPORT-activiteiten en 
de nieuwsbrief ontvangen? Mail 
dan naar info@ikksport.nl.
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Open dagen op de Heemsteedse 
buitenplaatsen 1 en 8 september

Fietsroute 
De beschrijving van de fiets-
tocht begint bij het raadhuis van 
Heemstede, maar u kunt op elk 
punt in de route opstappen. Zie 
ook het routekaartje. 

Fiets vanaf het raadhuis via de 
Van Merlenlaan naar de Heren-
weg. Schuin links ziet u Ipenrode.

Ipenrode
Ipenrode is een mooi voorbeeld 
van een wat kleinere buiten-
plaats. Het hoofdgebouw dateert 
van medio 18de eeuw. Eromheen 
staan enkele bijgebouwen, zoals 
een dienstwoning en een tuin-
manswoning. Rond het huis ligt 
een park in landschapsstijl. De 
aanleg daarvan begon in 1760, 
en daarna is het park nog enkele 
malen aangepast. 
Van 1906 tot 1972 was Ipenro-
de eigendom van enkele telgen 
uit het Haarlemse drukkersge-
slacht Enschedé. Ipenrode is nog 
steeds particulier bewoond.
•  Rondleiding: 1 en 8 september 

11, 12, 14 en 15 uur. Verzame-
len: bij het huis

Volg na Ipenrode de Herenweg 
in zuidelijke richting. U kunt een 
extra lus maken door via de Man-
padslaan (richting fietsknooppunt 
72) naar Leyduin te fietsen om de 
moestuin te bekijken.
U kunt ook via de Sparrenlaan 
doorsteken naar Groenendaal en 
Bosbeek en daar de route vervol-
gen.

Moestuin Leyduin
De buitenplaats Leyduin, waar 
in 1596 voor het eerst melding 
van wordt gemaakt, ligt in de 
gemeente Bloemendaal, op de 
overgang van duin- naar wei-
delandschap. Een klein stukje 
ligt echter in Heemstede, waar-
onder de moestuin. Dankzij de 
inspanningen van Landschap 
Noord-Holland zijn de monu-
mentale tuinmuur en een tuinde-
rijschuur op de buitenplaats ge-
restaureerd. Inmiddels is de ou-
de moestuin weer in gebruik. Het 
beheer is in handen van Stich-
ting De Nieuwe Akker (www.de-
nieuweakker.nl).
•  Rondleiding: 1 en 8 september 

11, 12, 14 en 15 uur. Verzame-
len: bij het hek 

•  Huis Leyduin: 8 september van 
14 tot 16 uur

Vlak na de Manpadslaan ligt 
rechts Huis te Manpad.

Huis te Manpad
Manpad is een bijzondere bui-
tenplaats omdat ze vrijwel in-
tact is. Het voorplein met de mo-
numentale bijgebouwen ademt 
nog de sfeer van de vroege 18de 
eeuw. Het huidige hoofdgebouw 
dateert zelfs van 1630, maar is 
in 1720 ingrijpend verbouwd. Er 
zijn veel bijgebouwen bewaard 
gebleven, waaronder het koets-
huis, de oranjerie en de menage-
rie, alsmede veel tuinornamen-
ten. Heel bijzonder is de moes-

tuin met de slangenmuur, een 
kronkelende muur die ervoor 
moest zorgen dat de warmte van 
de zon optimaal gebruikt werd.
Een in Heemstede bekend ge-
slacht dat Huis te Manpad be-
woonde, van 1767 tot 1953, was 
de familie Van Lennep. Huis te 
Manpad is nog steeds particu-
lier bewoond.
•  Rondleiding: 1 en 8 september 

11, 12, 14 en 15 uur. Verzame-
len: voor het huis

Fiets na het Manpad verder over 
de Herenweg naar de Hartekamp.
U kunt ook via de Kadijk doorste-
ken naar De Glip (richting fiets-
knooppunt 68) en daar de route 
vervolgen.

Hartekamp
In de 18de eeuw was De Harte-
kamp wereldberoemd omdat de 
bekende botanicus Carolus Lin-
naeus er enkele jaren verbleef 
en in de tuinen veel onderzoek 
deed. De huidige tuin is aange-
legd in landschapsstijl en da-
teert grotendeels van begin 19de 
eeuw. Ook de Overplaats, aan 
de andere kant van de Heren-
weg, behoort tot de aanleg. Het 
hoofdgebouw dateert oorspron-
kelijk uit 1693, maar is nadien 

verscheidene malen verbouwd. 
Rond het huis staan onder meer 
nog de oranjerie en een fraaie 
pergola. Beroemde bewoners 
waren onder anderen de fami-
lie Verschuer-Brants (in de 19de 
eeuw) en mevrouw Catalina von 
Pannwitz-Roth (1921-1952).
De Overplaats bestaat land-
schappelijk gezien uit twee de-
len: het noordelijke, sterk ge-
accidenteerde en beboste deel, 
en het zuidelijke, lager gelegen 
vlakke deel met enkele open 
ruimtes. In dit lage deel waren 
ook de moestuinen te vinden. In 
beide delen zijn nog sporen aan-
wezig van de 18de-eeuwse aan-
leg.
De Hartekamp dient thans als 
kantoor voor de Hartekamp 
Groep, een instelling die zorg en 
ondersteuning biedt aan mensen 
met een (verstandelijke) beper-
king. Op het noordelijk deel van 
het terrein zijn woningen voor 
deze mensen gerealiseerd.
•  Rondleiding: 1 september 11, 

12 en 14 uur over het terrein 
(om 14 uur lange rondleiding 
van ca. 2 uur) - 8 september 
10, 11 en 12 uur door het huis, 
14 en 15 uur over het terrein. 
Verzamelen: bij de trap voor het 
hoofdgebouw

Fiets na de Hartekamp verder 
richting Bennebroek. Steek direct 
na de Linnaeushof en vlak vóór de 
brug over en neem daar het fiets-
pad (J.F. van Lieroppark). Blijf dat 
volgen, houd steeds links aan, en 
na het bruggetje rechts. Steek 
door naar de Binnenweg. Ga 
links. Aan uw rechterhand ligt het 
Bennebroekbos.

Bennebroekbos
Het Bennebroekbos is een res-
tant van de buitenplaats het 
Huis te Bennebroek. Op de plek 
van het huis zelf is een service-
flat verrezen. In het bos is de ou-
de landschapsstijl nog deels her-
kenbaar. Ook de ingrepen van 
de bekende tuinarchitect Zocher 
rondom de grote vijver uit 1862 
zijn nog goed herkenbaar. Op 
Huis te Bennebroek woonden 
vanaf 1657 de ambachtsheren 
van Bennebroek, met als eerste 
Adriaan Pauw jr.
•  Rondleiding: geen. U kunt hier 

op eigen gelegenheid rondlopen.

Rijd verder over de Glipperweg. 
Links, op nr. 9, ziet u de Glip- 
hoeve.

De Gliphoeve
In het buurschap De Glip lagen 
ooit blekerijen. De Gliphoeve als 
buitenplaats komt voort uit één 
van deze blekerijen. Het oudste 
deel van het huis dateert uit cir-
ca 1625. In 1811 ging de hier ge-
vestigde lijnwaadblekerijfailliet. 
De Gliphoeve kwam in handen 
van een Amsterdamse koopman, 

die er een echte buitenplaats 
van maakte. De tuin kreeg een 
landschappelijke aanleg. Een 
van de bleekvelden is nog aan-
wezig als een groot open gras-
land. De Gliphoeve wordt parti-
culier bewoond.
•  Rondleiding: 1 en 8 september 

11, 12, 14 en 15 uur. Verzame-
len: bij het toegangshek 

Fiets verder over de Glipperweg, 
verderop Glipperdreef. Op nr. 
211-215, links, ligt Bosbeek.

Bosbeek
Tot 1784 waren Bosbeek en 
Groenendaal twee afzonderlij-
ke buitenplaatsen. Van 1784 tot 
1913 waren ze in één hand, en 
in 1913 werd Groenendaal ver-
kocht aan de gemeente Heem-
stede. Het hoofdgebouw van 
Bosbeek is 18de-eeuws en het 
interieur is in gave staat. Vanaf 
1784 is getracht de tuinen van 
Bosbeek en Groenendaal tot één 
geheel te vormen, wat op som-
mige plekken nog zichtbaar is. In 
Bosbeek is thans een zorginstel-
ling gevestigd.
•  Rondleiding: 1 en 8 september 

14 en 15 uur. Verzamelen: bij de 
kleine rotonde, bereikbaar via 
het grote hek bij het witte huis, 
naast de inrit van Groenendaal, 
en dan aan het eind links 

Neem na Bosbeek links de Bos-
beeklaan naar Groenendaal (rich-
ting fietsknooppunt 70).

Groenendaal
De oudste vermelding van Groe-
nendaal dateert van 1643. Van 
1784 tot 1913 waren Bosbeek 
en Groenendaal in één hand. In 
dat laatste jaar werd Groenen-
daal verkocht aan de gemeen-
te Heemstede. In 1784 werd het 
hoofdhuis van Groenendaal af-
gebroken. Thans resteren on-
der meer nog het koetshuis (nu 
restaurant Groenendaal) en het 
molentje, kort na 1776 gebouwd 
om de hoger gelegen vijvers en 
fonteinen op het landgoed in de 
zomer van voldoende water te 
voorzien. 
•  Rondleiding: 1 en 8 september 

11, 12, 14 en 15 uur. Verzame-
len: voor het restaurant

Fiets tot slot via de Burgemees-
ter Van Rappardlaan en de Vrij-
heidsdreef terug naar het raad-
huis (richting fietsknooppunt 81).

In het kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen 
zijn op 1 en 8 september enkele buitenplaatsen in Heemste-
de open voor publiek. Dat wil zeggen, de tuinen zijn open, en 
op 8 september ook het hoofdgebouw van de Hartekamp. Een 
unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken van dichtbij 
te bekijken. Langs de buitenplaatsen is een fietsroute uitge-
zet en op elke deelnemende buitenplaats worden gratis rond-
leidingen gegeven (m.u.v. Bennebroekbos). De rondleidin-
gen duren ongeveer 30 à 40 minuten. Voor de begintijden, zie 
de informatie bij de buitenplaatsen in de fietsroute hieronder. 
Deze dagen worden georganiseerd door de Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek, de Stichting Themajaar His-
torische Buitenplaatsen en de gemeente Heemstede.

Opengestelde
buitenplaatsen 
Heemstede op

1 en 8 september
•  Ipenrode
•  Leyduin
  (alleen op 8 september)
•  Moestuin Leyduin 
•  Huis te Manpad 
•  De Hartekamp en
  de Overplaats
•  Bennebroekbos
• Gliphoeve
• Bosbeek
• Groenendaal
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Puch
Toen het politiekorps van Heemstede nog bestond uit mannen 
(vrouwen kwamen pas veel later) en er dienders op straat lie-
pen die nog binding hadden met Heemstede zag de wereld er 
anders uit.
Op mijn vijftiende kocht ik voor 90 gulden een heuse Puch 
bromfi ets. Het ding paste uitstekend bij mijn toenmalige ima-
ge van een kakker. Blazer aan, bordeelsluipers aan de voeten, 
een broek met wijde pijpen en halfl ang haar. De veel bekende-
re nozems, met vetkuif, reden Kreitler, Zundapp of een ander 
ype buikschuiver. Voor hen was het statussymbool een staart
van een vosje aan een spriet op de buddyseat.
Ik was net vijftien, maar ja, zo’n brommer laat je niet één jaar 
staan. Dat moest fout gaan en ja hoor, op een zonnige middag 
ontwaarde ik achter mij een agent op een scooter. Het bleek de 
alom bekende agent Boerrichter te zijn.  Ik was er gloeiend bij 
en Boerrichter somde alle overtredingen op die hem de laat-
ste minuten waren opgevallen. Houd u vast, de lijst is lang. Te 
hard gereden natuurlijk, links van de weg, gevaarlijk bij kinderen 
in de buurt gereden, geen richting aangegeven, handen soms 
los van het stuur, geen voorrang verleend en ten slotte, toen hij 
daarom vroeg, bleek ik ook nog eens te jong ook. “Waar woon 
je?” vroeg de agent. “Ik wil wel eens met je moeder spreken 
want die vindt dit vast niet goed.” Gelukkig woonde ik niet ver 
weg en hij besloot te gaan scooteren naar mijn huis en ik mocht 
open met de brommer aan de hand. Eenmaal thuis deed hij
verslag aan mijn moeder. Nu was zij niet van dat bezorgde ty-
pe en gaf Boerrichter te kennen dat zij er niet zo’n moeite mee 
had en best begreep dat haar joch wilde rijden. Mijn moeder was 
ook nog eens een mooie vrouw en dat ontging Boerrichter niet.
Hij begon over koetjes en kalfjes en had het zichtbaar gezellig, 
zeker toen hij binnen nog een kop thee kreeg met een likkoek-
je. Op mijn vraag of ik de brommer even in de garage mocht
zetten en beloofde er niet meer op te rijden ging hij direct ac-
coord. Wég bekeuring na nog een kop thee. Eenmaal zestien 
jaar was de vaste route naar Zandvoort in de zomer. Net als 
nu waren er ook toen al heel warme periodes. Het losbandige
leven leverde voldoende leuke meisjes op die maar wat graag 
op een opgevoerde Puch naar het strand wilden. De wilde ha-
ren los want een helm hoefde nog niet. Bij het station van Heem-
stede was nog geen stoplicht te bekennen en op drukke strand-
dagen regelde een agent het verkeer. Het was die bewuste
zondag de beurt aan Boerrichter om daar te staan en hij ont-
waarde mij toen ik stil stond voor zijn bord. Hij draaide het bord 
zo dat alle verkeer stil moest blijven staan. Hij wenkte mij en ik 
stuurde naar het midden van de kruising.
“Zo kerel, hoe gaat het met je en met je moeder? Leuke meid 
heb je bij je en ze lijkt nog op je moeder ook.” We kletsten nog 
wat totdat de auto’s begonnen te toeteren en de fi le steeds
langer werd. Vanaf een heel leeg kruispunt kon ik de Zandvoort-
selaan oprijden en het verbouwereerde meisje zat nog steeds 
achterop. 

Nu is de Puch allang weg en rijd ik auto. In het afgelopen war-
me weekend reed ik om tien uur ’s avonds richting huis. Op de
radio de fi lemeldingen. Één fi le in heel Nederland en wel de 
N201 Zandvoort-Uithoorn 3km fi le voor Heemstede. Ik moest 
opeens weer terugdenken aan Boerrichter die, met dank
aan mij moeder, voor een fi le zorgde bij de entree van Heem-
stede.
O. Oosterkroon

Column

Heemstede  – Voetballen doe je 
niet alleen, maar samen. Samen 
spelen is ook de nieuwe dimen-
sie die is toegevoegd aan de vol-
gende voetbal spaarcampagne, 
die maandag 27 augustus van 
start gaat bij PLUS Heemstede. 
Alles draait daarbij om de Eredi-
visie Clubknallers – oftewel knik-
kers – en het bouwen van een 
Clubknallers baan. Het hoogte-
punt van de actie volgt op za-
terdag 22 september, wanneer 
kinderen samen bouwen aan de 

langste Clubknallers-baan van 
Nederland. 

Lekker samen spelen
Voetbalplaatjes sparen en rui-
len is leuk, maar samen bou-
wen en spelen is nog veel leu-
ker! Met de nieuwe actie van 
PLUS Heemstede kunnen kin-
deren – en spelletjesgekke pa-
pa’s en mama’s - zich dagen-
lang amuseren. De mogelijkhe-
den: alle 38 Clubknallers verza-
melen, buiten knikkeren, bou-

wen aan een spectaculaire Club-
knallers-baan en de Clubknal-
lers natuurlijk eindeloos door de 
baan laten gaan.

Recordpogin g
Op zaterdag 22 september ko-
men 72 kinderen samen om te 
bouwen aan de langste Club-
knallers-baan van Nederland. 
Het wordt een spannende re-
cordpoging: hoe lang – en hoe 
sensationeel - zal de baan wor-
den? En als de baan staat, gaat 
het er pas echt om spannen: 
blijft de Clubknaller bij elk team 
binnen de bochten? Kinderen 
kunnen zich vanaf maandag 27 
augustus via www.nickelodeon.
nl/plus aanmelden voor de se-
lectie door het spelen van het 
Clubknallers spel, of door een 
foto van hun eigen Clubknal-
lers-baan te plaatsen op de wall 
of fame.
De Clubknallers en de baanon-
derdelen zijn te sparen bij PLUS 
Heemstede in de Jan van Goy-
enstraat. Vanaf 27 augustus ont-
vangen PLUS klanten bij be-
steding van iedere 15 euro aan 
boodschappen een gratis pak-
je met een Eredivisie Clubknal-
ler en twee stukjes Clubknallers 
baan. Rodney Sneijder (RKC Waalwijk) en Gertjan Verbeek (AZ).

Heemstede  – Voetballen doe je langste Clubknallers-baan van wen aan een spectaculaire Club-

Samen bouwen aan de langste 
Clubknallers-baan van Nederland

Nieuwe Mazda 2 BiFuel BPM Vrij is een feit!
Regio - Per 1 juli dit jaar zijn de 
CO2-grenzen behoorlijk aan-
gescherpt en dat heeft een be-
hoorlijke impact gehad in de 
markt. Auto’s met een uitstoot 
van 110 gram/km kwamen niet 
meer in aanmerking als BPM 
vrij. Omdat een paar gram een 
signifi cant verschil kunnen ma-
ken is Mazda direct op zoek ge-
gaan naar een alternatief.

“Door gebruik te maken van 
een nieuw LPG systeem dat be-
schikt over de allerlaatste tech-
nieken, kunnen wij u met trots 
vertellen dat het Mazda ge-
lukt is om de Mazda 2 weder-
om binnen de zeer scherpe 
norm van 102 gram/km te laten 

vallen”, vertelt manager Hans 
Touw.
Volgens Hans Touw betekent 
dit dat Mazda het succes van 
de Mazda 2 BiFuel zal kunnen 
continueren en zelfs nog ver-
der zal kunnen uitbreiden, ge-
zien er veel concurrenten in dit 
segment niet meer aanwezig 
zijn. Door het hoge BPM voor-
deel zijn wij nu zelfs in staat om 
voor de BiFuel-uitvoering geen 
meerprijs te berekenen ten op-
zichte van de benzine uitvoe-
ring. “Wij hebben dus een zeer 
unieke positie met de nieuwe 
Mazda 2 BiFuel in het B-seg-
ment”, aldus Touw.

De Mazda 2 BiFuel komt we-

derom in twee zeer interes-
sante en rijk uitgeruste uitvoe-
ringen beschikbaar. Vanaf half 
september is de Mazda 2 1.3 75 
PK Cool BiFuel leverbaar en in 
oktober wordt de Mazda 2 1.3 
84 PK GT BiFuel aan de line-
up toegevoegd. Vanzelfspre-
kend heeft Mazda RC weer een 
aantal auto’s op voorraad  om 
u direct te laten profi teren van 
de vele voordelen van deze au-
to.  Voor u voldoende redenen 
om eens een bezoek te bren-
gen aan de gezellige Mazda RC 
showroom aan de Kleermaker-
straat 63 in Velserbroek. Hans 
Touw en zijn team heten u van 
harte welkom. De koffi e staat 
klaar bij Mazda RC Velserbroek.

Interview met Carlos Ruiz Zafón
Heemstede - Schrijver Car-
los Ruiz Zafón is zondag 2 sep-
tember om 20.00 uur te gast in
theater De Luifel. Deze week 
verschijnt het langverwachte 
derde deel van de ‘Zafoniaan-
se’ sage rondom Het Kerkhof
der Vergeten Boeken, ‘De gevan-
gene van de hemel’. Ook hierin 
spelen de betovering van boe-
ken, liefde, en vriendschap weer 
net zo’n belangrijke rol als in
de vorige delen ‘De schaduw 
van de wind’ en ‘Het spel van de
engel’.

Overigens zijn de romans vol-
strekt onafhankelijk van elkaar 
te lezen, al doen bepaalde per-
sonages opnieuw hun intrede in 
het tweede deel, en is de peri-
ode dezelfde: van de Industriële 
Revolutie tot en met de jaren na 
de Spaanse Burgeroorlog, toen 
Spanje zuchtte onder de dicta-
tuur van Franco.

Carlos Ruiz Zafón (1964) debu-
teerde in 1993 met het jeugd-
boek El príncipe de la niebla
(De nevelprins). Zijn grote door-

braak kwam in 2001 toen zijn 
roman La sombra del viento 
(De schaduw van de wind) ver-
scheen. In de jaren daarna ver-
scheen het boek in 30 landen en 
gingen er meer dan 12 miljoen 
exemplaren over de toonbank. 
Ook het tweede deel van de
romancyclus Het spel van de en-
gel werd een wereldwijd kassuc-
ces.

Carlos Ruiz Zafón wordt geinter-
viewd door Ziggy Klazes.
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar 
bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.
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Fuchsia’s en dahlia’s om van te genieten

“Bijgaand een impressie van mijn voor- en achtertuin, 

waar ik dagelijks wel 3 a 4 uur te vinden ben. Bij regen 

kan ik ook nog uitwijken naar de serre, om te zaaien, te 

stekken en bloemen te verwijderen van de langs de mu-

ren groeiende klimplanten. Of om mijn bijzondere kuip-

planten - die ik verzamel - te verzorgen.

Nu de planten in de borders een beetje op hun retour 

zijn, zijn er nog talrijke fuchsia’s en dahlia’s om van te 

genieten.”
Aldus Diana Vogelaar, wonende aan de Kennemerbeek-

weg in Bennebroek.

Een lust voor het oog

“Ziehier de achtertuin van mijn moeder, mevrouw 

H.L. Kuijper-Meynen. Zij woont op de J.H. Weissen-

bruchweg 8 in Heemstede. De tuin, aan de achter-

zijde gelegen aan ‘t Spaarne heeft zij samen met 

mijn inmiddels overleden vader zelf aangelegd. Mijn 

moeder werkt iedere dag in de tuin.

De foto is vanaf de bovenetage genomen, een lust 

voor ‘t oog!” Zo vertelt Ankie Kuijper.

Trompetbloem verspreidt heerlijke geur
Dit is de tuin van Johan en Jo Spijker aan de Van 
Gendtlaan 27 te Bennebroek.Een mooi gazon in de tuin dat rust geeft. Er komen 
ook veel vogeltjes, laat Johan Spijker weten.Opvallend op het terras in de tuin is de grote Datura 
ook wel trompetbloem genoemd. Deze is wel  2 me-
ter hoog en de bloemen verspreiden ‘s avonds een 
heerlijke geur. Maar door de storm van ± 6 weken 
geleden zijn er een paar grote takken afgebroken. 

Tuinenwedstrijd
met De Oosteinde

In het paradijs…
Heemstede - “Het is deze zomer genieten geblazen 
aan het laatste overgebleven weiland bij Alverna in 
Heemstede. Onze tuin heeft er zelden zo prachtig 
uitgezien en als we op een mooie dag vanaf ons ter-
ras uitkijken op de hertjes, ganzen en zwanen dan 
wanen we ons echt in het paradijs!” Manon van der 
Lit heeft deze mooie tuinfoto ingestuurd.
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Heemstede - Voor en door 
Heemstedenaren is het mot-
to van het grootste muziekfeest 
van Heemstede. 
Het tweede opeenvolgende jaar 
alweer organiseren de vrienden 
van Heemstede een groot mu-
ziek spektakel op het Wilhelmin-
aplein. Op vrijdag 31 augustus 
en zaterdag 1 september kan ie-
dereen losgaan op de verschil-
lende muziekstijlen. De vrienden 
van Heemstede ontsproot aan 
het brein van Christine enKees 
Heger en René Brouwer van café 
“De 1ste Aanleg”. Eerder al was 
er een korte traditie van live mu-
ziek op het Wilhelminaplein. De 
toenmalige organisator liet het 
in 2011 afweten. De Eerste Aan-
leg sprong in het ontstane gat 
omdat zij de traditie graag wil-
de voortzetten. De vrienden wil-
len dat er in Heemstede een ei-
gen muziekfeest is als tegen-
hanger van het uitgaansgeweld 
van Haarlem gedurende het ge-
hele jaar. Met een grote groep 
vrijwilligers en met medewer-
king van diverse sponsoren zal 

men het feest van het afgelopen 
jaar zeker overtreffen. Het moet 
een feest worden voor en door 
Heemstedenaren. De dame en 
heren willen het ook kleinscha-
lig houden en de overlast voor de 
omgeving beperken. De DJ’s en 
bands die optreden hebben al-
lemaal een binding met Heem-
stede. Behalve dan de Amazing 
Stroopwafels uit Rotterdam. De 
gebroeders Timmers, onderne-

mers in Haarlem/Heemstede, 
zijn grote fans van deze forma-
tie daarom nemen zij de gage 
voor hun rekening nemen. Vrij-
dag vanaf 16:00 uur en zater-
dag vanaf 15:00 kunnen de be-
zoekers hun hart ophalen aan de 
doorlopende livemuziek. Klapper 
is de afsluiting op zaterdagavond 
met een optreden van de voltalli-
ge Ruud Jansen band. Op de za-
terdagmiddag staat er een clown 

klaar voor de allerkleinsten. En 
op beide dagen is er een spring-
kussen. Aan alles is gedacht van 
eersteklas broodjes met zalm tot 
aan de feestelijke verlichting. 
Voor nette sanitaire voorzienin-
gen is gezorgd en de veiligheid 
wordt strak in de gaten gehou-
den. De verkoop van drankjes 
en hapjes gaat via muntjes, zo-
dat de afhandeling van een be-
stelling snel verloopt. De mun-

ten zijn op het Wilhelminaplein 
verkrijgbaar, maar ook al dagen 
voor het feest met 10 % korting 
bij café De 1ste Aanleg aan de 
Raadhuisstraat. Muntjes die u 
eventueel overhoud zijn bijzon-
der welkom in de collectebus 
van de stichting ZZZ.
De vrienden van Heemstede 
sponsoren op hun beurt mee 
aan de Stichting ZZZ (Zorg Zon-
der Zorgen). Deze stichting stelt 
zich ten doel om ouders met een 
ernstig ziek kind te steunen. De 
vooral financiele zorgen pro-
beert men te verlichten zodat de 
ouders instaat zijn bij hun kind 
te blijven. De stichting ZZZ krijgt 
in de regio steeds meer bekend-
heid. Om ook tijdens dit muziek-
feest hier aandacht voor te vra-
gen zal die bekendheid alleen 
maar toenemen.

In deze krant het volledige pro-
gramma van de twee opeenvol-
gende dagen. Informatie is ook 
te vinden op www.heemstede-
live.nl.
Eric van Westerloo

Vrijdag en zaterdag
barst Heemstede Live! los!
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede. 
Foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Van de prins geen kwaad

Was de vreugd´van korte duur
toen jij je gouden kooi ontsloot
 ´t echte leven werd ontbloot
Beelden van jou verschenen

door diegenen 
die grof aan jou verdienden

en zich roemden
jou te kennen

zichzelf 
als jouw vrienden

benoemden

Deze karakterlozen
zonder gezicht

staan zelf niet te kijk
maar wel te boek

in dit gedicht

Bart Jonker

Koninklijke HFC ronde 
verder in bekertoernooi
Regio - De eerste wedstrijden 
van bekertoernooi wordt door 
veel verenigingen gezien als een 
mooi moment om het team voor 
de reguliere competitie samen 
te stellen. Nieuwe spelers wor-
den ingepast en beoordeeld. 
Jeugdspelers krijgen een eer-
ste kans hun kwaliteiten te to-
nen. HFC coach Pieter Mulders 
gebruikte in de eerste drie wed-
strijden van het toernooi dan ook 
veel verschillende spelers op di-
to posities. De afwezigheid van 
een aantal beoogde basisspelers 
gaf nog meer ruimte om te ex-
perimenteren. Ongeacht de sa-
menstelling van het team wa-
ren de resultaten goed. Werd 
Uitgeest eenvoudig met 4-0 aan 
de kant gezet een potje zomer-
avondvoetbal in en tegen Mar-
ken eindigde in een 2-2 gelijk-
spel. In deze wedstrijd was HFC 
oppermachtig en kwam Marken 
zelden over de middenlijn. HFC 
had binnen 10 minuten als op 
een drie nul voorsprong moeten 
staan maar de opgelegde kan-
sen bleven onbenut. Dat Mar-
ken toch op voorsprong kwam 
was een mirakel. Een kopbal na 
een vrije trap en een ongeluk-
kig moment van tweede doel-
man Mitchel Dijkstra zette Mar-
ken op een 2-0 voorsprong. Na 
rust bracht Mulders spits Mar-

tijn Tjon-A-Njoek in het veld 
waardoor de stootkracht toe-
nam. Marken maakte er een flin-
ke harde wedstrijd van en ont-
ving naast één rode kaart ook 
nog eens vijf gele kaarten. In de 
laatste minuten van de wedstrijd 
wist HFC de stand nog gelijk te 
trekken, 2-2. 
Afgelopen zaterdag 25 augus-
tus werd de laatste wedstrijd ge-
speeld tegen de zaterdag Hoofd-
klasser Ter Leede. De club uit 
Sassenheim  is een topploeg en 
liet zien over een goed en dege-
lijk elftal te beschikken. HFC gaf 
goed partij zodat er een wed-
strijd ontstond die leuk was om 
naar te kijken. Ter Leede kwam 
geheel verdiend op een 0-1 
voorsprong door een doelpunt 
van Robert Steemers. Roy Ver-
kaik legde de grillige en sterke 
spits Yordi Teijsse van Ter Leede 
aan banden waardoor de aanval-
ler een slechte middag beleefde.
Kort voor tijd wist de ingevallen 
Wouter Haarmans HFC op gelij-
ke hoogte te brengen, met een 
knappe actie verschalkte hij op 
snelheid de verdediging en liet 
hij de doelman kansloos.

Door deze resultaten speelt HFC 
in de volgende ronde van het 
KNVB bekertoernooi.
Eric van Westerloo 

Prachtig zomerconcert 
op Landgoed Hageveld
Heemstede - Op zondag 26 au-
gustus vond op Landgoed Ha-
geveld een zomerconcert plaats 
voor de bewoners van het land-
goed en hun gasten. Het pro-
gramma, georganiseerd door de 
bewoners Joost van Riet en Wil-
lem Meuwese, werd verzorgd 
door de VSOP-(very special old 
people)-band, 20 man sterk en 
onder leiding van Erik van der 
Wurff, pianist, componist en di-
rigent en al ruim 40 jaar de vas-
te begeleider van Herman van 
Veen. De zanger van de band 
is Dick Rienstra, die zijn sporen 
verdiend heeft bij orkesten zoals 
The Skymasters, het Vara Dans-
orkest, het KRO Dansorkest  en 
het Metropole Orkest. 

Het concert dat oorspronkelijk 
als openluchtconcert was aan-
gekondigd, moest door de onze-
kere weersomstandigheden ge-
houden worden in de voormalige 
zusterkapel, thans in gebruik als 

kunstenaarsatelier. Op het gazon 
voor de kapel, waar de klanken 
van het orkest luid en duidelijk 
doorklonken, was een tent opge-
zet waar de ongeveer negentig 
bezoekers in de twee pauzes en 
na afloop konden genieten van 
een hapje en een drankje.
Het werd een fantastisch feest. 
Muzikaal, omdat de band voor-
namelijk bestaat uit voormali-
ge beroepsmusici die hun spo-
ren hebben verdiend, maar voor-
al ook omdat de jazzy ritmes uit 
voorbije tijden de bezoekers, 
jong en oud, nog steeds tot en-
thousiasme konden brengen. De 
ovationele “open doekjes” wa-
ren niet van de lucht. Daarnaast 
werd het een vrolijke ontmoeting 
waar bewoners van de apparte-
menten hun familie en vrienden 
iets konden laten meemaken van 
de ongekende mogelijkheden en 
de bijzondere sfeer van het wo-
nen in deze historische omge-
ving. 
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Nieuwe muzieklessen bij 
‘K unst na Arbeid’
Bennebroek - Ook bij Mu-
ziekvereniging ‘Kunst na Ar-
beid’ (KNA) starten in septem-
ber weer diverse nieuwe mu-
zieklessen. Er is weer een kleine 
blokfluitklas voor jongere basis-
schoolleerlingen. Inschrijven kan 
via de eigen basisschool, via e-
mail (muziek@knabennebroek) 
of via het secretariaatstelefoon-
nummer. De kinderen  krijgen 
Algemene Muzikale Vorming, 
dat wil zeggen ze leren de be-
ginselen van muziek maken door 
het notenschrift en het spelen op 
een blokfluit. Ze worden geen lid 
van de muziekvereniging maar 
betalen gewoon voor de lessen, 
die op woensdag tussen de mid-
dag en bij veel belangstelling op 
maandagmiddag door een pro-
fessionele vakdocente gegeven 
worden, voor omgerekend 6,50 
per les.  
Leerlingen die een ander instru-
ment (willen leren) spelen zijn 
natuurlijk ook altijd welkom. Je 
moet dan wel lid worden (van-
af 180 euro per jaar). Als je lid 
wordt van KNA heb je twee jaar 
gratis les op een instrument en 
krijg je dat instrument (meestal) 
van de vereniging te leen.
Er zijn leden die bij KNA slag-
werkles voor gevorderden vol-
gen, maar voor de basisschool-
jeugd willen we graag na de zo-
mervakantie ook weer een star-

ters-groep opzetten. De geplan-
de lestijd is woensdag in de na-
middag.

Fanfare
Omdat veel leden inmiddels 
niet meer in Bennebroek wonen 
treedt de fanfare meestal niet 
in de complete bezetting op. De 
vereniging zou graag meer ‘loka-
le’ musici hebben zodat ze vaker 
in volle samenstelling kunnen 
spelen. Zowel voor ervaren mu-
zikanten die de draad weer eens 
in groepsverband willen oppak-
ken als voor beginners is er ruim 
plaats. Repetitie vanaf september 
op maandagavond. Men vraagt 
belangstellenden via e-mail (mu-
ziek@knabennebroek) of via te-
lefoonnummer 023-5845906 zich 
te melden. Het eerstvolgende op-
treden van de fanfare is tijdens 
de lampionnenoptocht in Voor-
hout op donderdagavond 13 
september tussen 19.30 en 21.00 
uur. De jaarpresentatie staat van-
wege het 110-jarig bestaan van 
de vereniging gepland in het ge-
meentehuis van Bloemendaal 
op zaterdagavond 3 november. 
Daarna wordt er, in toepasselijk 
tenue, heel veel gespeeld voor 
Sint Nicolaas. Muziekvereniging 
KNA, bezoekadres: Verenigings-
gebouw “De Meerklank”, Zand-
laan t.o. 36, Bennebroek, 023 - 
584 7722.

Verloren
Heemstede – Wie heeft 
een trouwring met in-
scriptie gevonden? Het 
gaat om een herenring 
met daarin gegraveerd: 
Tineke 18 september 
1953.
Het is een dierbare herin-
nering. Inlichtingen: 023-
5288272.

Veteranencafé
Heemstede – Het eerstvolgen-
de Veteranencafé Heemstede 
vindt plaats op dinsdag 4 sep-
tember vanaf 16.00 uur. Locatie 
is ook dit seizoen Café de Eerste 
Aanleg, hoek Kerklaan en Raad-
huisstraat.

Yvonne Weijers in 
Jazzklup van Beinum

Regio - Woensdag 5 septem-
ber treedt de Heemsteedse La-
tin & Jazz zangeres Yvonne We-
ijers op met 2 musici die al jaren 
meespelen in de band van het 
Deep River Kwartet: gitarist Joep 
Lumeij en contrabassist Erik Ro-
baard. Een gitaar geeft een heel 

eigen sound aan het repertoire 
van Yvonne. Ruud Eeuwen speelt 
saxofoon. Het optreden is van 
19.00 tot 22.00 uur. Brasserie van 
Beinum is aan het Klokhuisplein 
in Haarlem, naast de Philharmo-
nie. Meer weten? Zie www.yvon-
neweijers.nl.
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Yvonne Weijers tijdens haar optreden op Haarlem Jazz.

Italiaans leren
Heemstede - Vanaf maandag 
17 september starten bij Casca:
- Italiaans beginners van 20.30-
22.30 uur
- Italiaans vervolg van 19.00-
20.30 uur. 
De talencursussen worden ge-
geven in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Meer informatie over 
de cursussen vindt u op www.
casca.nl. Inschrijven kan via de 
website of op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: telefonisch via num-
mer (023) 548 38 28 kies 1 of bij 
de receptie van Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
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Aspirantzangers en 
zangeressen, dit is uw kans!
Bennebroek - Iedereen kan 
zingen! Iedereen kan beter leren 
zingen. ‘Vermeend gebrek’ aan 
zangervaring is als regel géén 
beletsel om deel te nemen aan 
een koor! Goed leren zingen doe 
je in een koor waar een goeie di-
rigent staat. Dit is ook het geval 
bij het koor van de Liturgiegroep 
Bennebroek, waar een goede 
zangtraditie bestaat en waar ze 
graag nieuwe leden ontvangen. 
De liturgiegroep is verbonden 
aan de Jozefkerk in Bennebroek. 
Alle zangstijlen zijn welkom. So-
pranen zijn er genoeg.
Repetities vinden plaats op don-
derdagavond om 20.00 uur in de 
kapel van het klooster Mariën-
heuvel in Heemstede. In de pau-
ze van de van de repetitie is er 
gelegenheid tot gezellig samen-
zijn. Van tijd tot tijd wordt een 
uitgaansdag georganiseerd. 
De Liturgiegroep – opgericht in 

1968 - bestaat momenteel uit 
24 leden, 17 dames en 7 heren. 
Het koor wordt mede geïnspi-
reerd door de vakbekwame di-
rigent en organist, Addy Alberts 
en Piet Zwart. Er wordt  beschikt 
over een gevarieerd aanbod van 
werken van toonaangevende 
componisten op het gebied van 
– meestal Nederlandstalige - li-
turgische werken. Één maal per 
maand – als regel op de 1e za-
terdagavond van de maand - 
verzorgt de Liturgiegroep Ben-
nebroek de muzikale  en deels 
de liturgische ondersteuning van 
de viering.
Als u meer informatie wilt of vrij-
blijvend kennis wil maken wil 
maken bel of mail dan met pas-
tor R. Verhaegh, 5846258 (pas-
tor@jozefparochiebennebroek.
nl), Trees van Hoof 5846137 
of Mark van Stein 5847725 
(mvans@quicknet.nl). 

Workshops Aromatherapie 
bij Praktijk De Lente
Heemstede - Vanaf 1 septem-
ber 2012 is Helen Panneman, 
aromatherapeut  en energetisch 
diertherapeut,  aangesloten bij 
Praktijk De Lente om regelma-
tig workshops aromatherapie te 
geven. Essentiële oliën, ook wel 
etherische of aromatische oliën 
genoemd, zijn de geurende stof-
fen van planten, vruchten, krui-
den en bomen. Het zijn die stof-
fen van planten, bloemen en bo-
men die de afweer regelen, de 
hormoonhuishouding op orde 
houden en de communicatie uit-
voeren.

Essentiële oliën zijn geurende 
stoffen. Geuren doen wat met je! 
Wil je meer weten over geuren? 
Zelf ervaren wat geuren met je 
doen? Weten hoe essentiële oli-
en kunnen ondersteunen bij klei-
ne en soms grotere ongemakken 
als bv. een verkoudheid, blaas-

ontsteking, hoofdpijn, insecten-
beten,  maar ook emotionele za-
ken?  Volg dan een of meerde-
re workshops aromatherapie bij 
Praktijk De Lente in Heemstede. 
Helen Panneman is energetisch 
diertherapeut en werkt fulltime 
in haar Praktijk HelenVoorDie-
ren. Zij werkt met homeopathie, 
aromatherapie en Healing Touch 
technieken voor alle dieren en 
soms ook mensen. Helen is aan-
gesloten bij het collectief Heel-
Dier in Midden Nederland (www.
heeldier.nl).  Zij geeft regelmatig 
aromatherapie workshops voor 
mens en dier met verschillen-
de onderwerpen (basis, emoties, 
chakra’s) en vanaf 1 september 
ook voor Praktijk De Lente.
Voor dit najaar staan de volgen-
de workshops in Praktijk De Len-
te gepland: op 8 september  de 
eerste basiscursus van 4 uur. 
Veel achtergrondinformatie en 

vooral zelf ervaren, ruiken en 
proeven.  Op 22 september een 
workshop van 4 uur over aroma-
therapie en emoties en op 8 no-
vember een workshop van een 
hele dag over chakra’s in geuren 
en kleuren. De tweede basiscur-
sus wordt dan weer gegeven op 
17 november. 

Kijk op www.aromatherapievoor-
dieren.nl voor meer informatie 
over essentiële oliën en de work-
shops of bel naar Helen Panne-
man: 06-30505201 of Praktijk De 
Lente: 023-5470950.

Logopedisch spreekuur
0-4 jarigen CJG Heemstede
Heemstede - Het CJG Heem-
stede is dit jaar gestart met 
een logopedisch spreekuur. Het 
spreekuur vindt een keer in de 
drie weken plaats op dinsdag-
middag. Ouders met vragen of 
zorgen over de taal- en spraak-
ontwikkeling van hun kind, kun-
nen een afspraak maken. Ou-
ders kunnen hiervoor contact 
opnemen met Caroline Ville-
voye, logopedist Onderwijs Ad-
vies Cruquius bereikbaar op te-
lefoonnummer 06-57540781 of 
via email Villevoye@onderwijs-
advies.nl.

Een goede taal- en spraakont-
wikkeling zijn immers zeer be-
langrijk voor een succesvol-
le schoolloopbaan. Een kind dat 

meer taal en spraak heeft, func-
tioneert beter in de klas en in de 
thuissituatie. Het heeft meer kan-
sen om optimaal van het onder-
wijs te kunnen profiteren en om 
zijn/haar plaats te vinden in de 
maatschappij. Door het signale-
ren van taal- en spraakproble-
men in een vroeg stadium, kun-
nen communicatieproblemen en 
leerachterstanden worden voor-
komen. En dat is belangrijk voor 
de sociale en emotionele ontwik-
keling. Om ouders hierbij te on-
dersteunen is het CJG begonnen 
met een logopedisch spreekuur. 
Ook advisering bij meertaligheid 
en het goed aanbieden van ver-
schillende talen in de thuissitua-
tie speelt een belangrijke rol bij 
de preventie van problemen. 

Lekker eten in Eethuis de Luifel
Eén keer per maand – op de eerste woensdag – is er in Eethuis 
de Luifel een themamaaltijd. De eerste keer na de zomervakan-
tie is dat op woensdag 5 september, dan staat een lekkere After 
Summer Deal op het programma: 
• een hartig taartje, 
•  zalmfilet met saffraansaus en spinazie 
• en een heerlijke tiramisu toe.
U kunt in de sfeervolle foyer van de Luifel, zoals elke weekdag, 
aan tafel tussen 17.15 en 18.30 uur aan tafel. Op aanvraag is een 
vegetarische versie ook mogelijk. 
U kunt reserveren tot 10.00 uur ‘s ochtends op de dag zelf maar 
ook een week van tevoren als u dat wilt. Het themadiner kost 
9,75. 
Wist u dat u zelf kunt bepalen 
met hoeveel personen u aan 
tafel zit? En ook dat u van te-
voren aan de bar een apéritief 
kunt drinken? Eethuis de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de is iedere weekdag open: 
maandag t/m vrijdag. Vanaf 
donderdag ligt het menu voor de week erna voor u klaar in de 
Luifel, vanaf vrijdag kunt u het op de website www.casca.nl be-
kijken onder het kopje ‘Eethuis’.  Reserveren kan op werkdagen 
tussen 9 en 16 uur: tel. 023 – 548 38 28 kies 1.
De volgende themamaaltijd (Herfst) is op woensdag 3 oktober. 
Zet ‘m vast in uw agenda!

Casca Nova-seizoensopening: India dag
‘s Middags om 14.30 uur draait bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op het grote doek een komisch drama dat speelt 
in exotisch India en ‘s avonds om 20.00 uur een dramafilm die 
zich afspeelt in de jaren 1920 tijdens de opkomst van de Indi-
sche onafhankelijkheids-beweging in Brits-Indië. 
Tussen de middag- en avondfilm door kunt u om 18.00 uur ge-
nieten van een heerlijk buffet met bijzondere Indiase gerechten.
Film(s) en maaltijd kunnen ge-
combineerd worden.
Kosten buffet 20,00 incl. 1 
drankje - kosten film: 5,00 per 
film
Reserveren voor het buffet is 
noodzakelijk en kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel.: 023-548 38 28.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede – De Nederlands 
Gereformeerde Kerk houdt zon-
dag 2 september dienst in de Pe-
trakerk, Limburglaan 3, Heem-
stede. Aanvang is 10.00 uur en 
de dienst wordt geleid door ds. 
W.H. Louwerse uit Apeldoorn. 
Heilig Avondmaal viering.
Kinderopvang voor de kleinsten 
aanwezig en Bijbelklas voor kin-
deren in de basisschoolleeftijd.

Dienst PKN 
Bennebroek

Bennebroek – De Hervormde 
Gemeente Bennebroek (PKN), 
Binnenweg 67 Bennebroek or-
ganiseert zondag 2 september 
een dienst. Deze begint om 10.00 
uur en ds. Sipke van der Land uit 
Wassenaar gaat de dienst voor.

Vrijwiligers 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 www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl vindt u nog 
veel meer leuke vacatures!

Telefoonmedewerker –
luisterend oor
Als telefoonmedewerker bied 
je een luisterend oor aan men-
sen die behoefte hebben om 
over hun zorgen en problemen 
te praten. Vrijwilligers draaien 
telefoondiensten van vier uur 
waardoor de hulplijn 24 uur per 
dag open is. Deze vier uur mo-
gen zij zelf inroosteren. Wat wij 
vragen: goede luistervaardig-

heid, belangstelling voor men-
sen. Verdraagzaamheid en vol-
doende levenservaring zijn van 
belang voor deze vacature. Voor-
dat je bij ons gaat werken krijg je 
eerst een uitgebreide gespreks-
training, de eerstvolgende trai-
ning is eind september.

Vrijwilliger
Woensdagmiddagclub
Gezocht wordt een vrijwilliger, 
die elke woensdagmiddag mee 
wil helpen bij de woensdagmid-
dagclub voor kinderen van 5-10 
jaar. Wekelijks komen er circa 7 
á 15 kinderen naar de club, waar 
allerlei activiteiten voor hen zijn. 
Samen met de betaalde kracht 
bedenk je leuke creatieve acti-
viteiten voor de kinderen en sti-
muleer je ze om zichzelf op dit 
punt te ontwikkelen.
 
Vrijwilligers Tussenschoolse
Opvang
Voor de Jacobaschool in Heem-
stede zijn we dringend op zoek 
naar vrijwilligers voor de Tussen-
schoolse Opvang (TSO) die ste-
vig in hun schoenen staan. Vindt 
u het leuk om met kinderen om 
te gaan en hen te begeleiden tij-
dens de lunchpauze? Reageer 
dan. U ontvangt een vrijwilligers-
vergoeding en er is begeleiding 
en ondersteuning.

Extra oproep!
Klaverjasmaatje
Voor één van de cliënten van de 
Hartekamp zoeken wij een kla-
verjasmaatje. Hij kent de regels 
van het spel en wil daarom graag 
aansluiten bij Klaverjassoos Het 
Honk 55+ op de woensdagmid-
dag. Wie wil hem ophalen en er 
samen naar toe fietsen? Daarna 
een potje klaverjassen en weer 
samen terug fietsen. Wij ver-
wachten dat hij, wanneer hij een-
maal zijn draai gevonden heeft, 
er zelfstandig naar toe kan.
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Heemstede - Kiezen we op 12 
september voor Rutte of Roe-
mer? Voor Kunduz, Gedogen 
of Paars-plus?  Praat er over 
mee tijdens het Politiek Café 
in Café de Eerste Aanleg.

Op donderdag 6 september or-
ganiseren de Heemsteedse af-
delingen van de landelijke poli-
tieke partijen een Politiek Café 
in De 1ste Aanleg aan de Raad-
huisstraat. Tweede-Kamerkan-
didaten van CDA, D66, Groen 

Links, PvdA en VVD debatteren 
onder leiding van burgemeester 
Marianne Heeremans over diver-
se landelijke actuele thema’s zo-
als de zorg, Europa, de uitweg uit 
de economische crisis en de wo-
ningmarkt. 
Voor de derde keer wordt in 
Heemstede een Politiek Café ge-
organiseerd in de aanloop naar 
de verkiezingen. Het debat vindt 
plaats tussen de vijf kandidaten 
maar nadrukkelijk ook met de 
zaal. Alle inwoners van Heem-

stede e.o. zijn van harte uitgeno-
digd om te komen luisteren, vra-
gen te stellen en mee te praten 
tijdens dit Politieke Café.

Gasten zijn Michel Rog (CDA), 
Frank van Oirschot (D66), Chris-
tiaan Kwint (GroenLinks), Ma-
rit Maij (PvdA) en Mark Harbers 
(VVD).
Café de Eerste Aanleg, Raad-
huisstraat 103, Heemstede. Aan-
vang: 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur. Entree: gratis.

Heemstede – Het zal je maar 
gebeuren: brand in de zaak. 
Het is afschuwelijk en het over-
kwam cafetaria Vita Nova aan de 
Cloosterweg 6. Zes weken gele-
den ontstond kortsluiting in de 
machine die softijs maakt. De 
brand die er op volgde vernie-
tigde het interieur van Vita No-
va. De zaak is enkele weken 
dicht geweest. Jammer genoeg 
was eigenaar, de heer Ahmadie, 
niet verzekerd. Toch is, met ver-
eende krachten en hulp van fa-
milie en vrienden de cafetaria 
nu weer als nieuw. De plafonds 
zijn vernieuwd, de muren mooi 
wit en alles is weer netjes en vei-
lig. Behoorlijk geschrokken van 
de brand – zoiets gaat je niet in 
de koude kleren zitten - gaat de 
heer Ahmadie nu weer enthou-
siast aan de slag. Hoewel de af-
gelopen weken vermoeiend wa-
ren, is hij blij dat de zaak geheel 
vernieuwd sinds zaterdag 18 au-
gustus weer open is.

Vita Nova heet alle klanten (ou-
de én nieuwe) van harte welkom. 
De kaart is zeer uitgebreid. Af-
gezien van de lekkerste snacks 
kun je hier ook smakelijke be-
legde broodjes krijgen (warm of 
koud) evenals diverse uitsmij-
ters. Voor de lunch dus is Vita 
Nova een prima adres, maar wist 
u dat u hier ook voor een heer-
lijke schotel terecht kunt? Er zijn 
diverse soorten salades en scho-
tels. Shoarma, döner, mixed grill, 
lamskotelet of falafel… het zijn 

Klaverjas GSV
Nieuwe leden heel welkom!
Heemstede – Klaverjassen ou-
derwets? Welnee. Het bewijs 
wordt geleverd bij de klaverjas-
club van GSV Heemstede. Ge-
klaverjast wordt eenmaal in de 
14 dagen op vrijdagavond van 
19.45 uur tot circa 23.00 uur van 
september tot en met april. Het 
kaarten gebeurt enthousiast, in 
een ontspannen sfeer aan ge-
middeld tien tafels, elke keer met 

een andere partner. De avond 
wordt afgesloten met een prijs-
winnaar van de avond en een lo-
terij. 
Nieuwe leden zijn heel welkom. 
Meld u aan voor een proefa-
vond of geef u direct op. Infor-
matie en/of aanmelding kan bij 
Menno Meijer/Lous Smits, tele-
foon 023-5245364 of per e-mail: 
m.s.meijer@mineleni.nl

maar enkele voorbeelden. Een 
koud drankje erbij, een ijsje toe, 
een compleet lekkere maaltijd 
met zorg klaargemaakt. Kom ge-
rust langs bij cafetaria Vita Nova, 
lunch, snack of schotel: U mag 
het zeggen! Telefonisch bestel-
len kan trouwens ook.

Let ook op de heropeningsac-
tie: een kroket voor maar één eu-
ro of broodje döner/kebab voor 
2,45 euro. Eet smakelijk.
Vita Nova, Cloosterweg 6, Heem-
stede. Tel. 023-5289194. Dage-
lijks (muv maandag) geopend 
tussen 12.00-22.00 uur.

Cursus mandalatekenen 
en Mozaïekdagen
Heemstede - Mandala tekenen 
is kort gezegd tekenen in een 
cirkel.  De cirkel is een krachtig 
oersymbool dat staat voor een-
heid, heelheid of geheel. Bij het 
tekenen in de cirkel blijven we 
altijd verbonden met het mid-
den, met het centrum en dat is 
wat maakt dat mandalatekenen 
zo ontspannend is én tegelijker-
tijd energiegevend. Want tijdens 
het tekenen blijven we verbon-
den met onze eigen kern.  
Mandala’s zijn er in velerlei soor-
ten en maten van de traditione-
le rozet in de vierverdeling tot de 
vrije intuïtieve mandala met nog 
van alles daartussenin. 
Zendala is eigenlijk niets anders 
dan herhalende patroontjes te-
kenen met een inktpen en daar-
mee tot heel verrassende resul-
taten komen. Ook dit werkt bijna 
meditatief en ontspannend.

Komend seizoen is er nog ruim-
te bij de volgende cursussen: 
basiscursus van 12 lessen op 
woensdagavond, vervolgcursus 
op dinsdagmiddag of donder-
dagavond, Zendala 3 lessen op 
dinsdagavond, Zendala vervolg 
3 lessen op donderdagmiddag 
en later in het seizoen ook op de 
dinsdagavond, Keltisch tekenen 
op woensdagavond, intuïtieve 
mandala’s op donderdagmiddag 
en een cursus geïnspireerd door 
de kunstenaar Hundertwasser, 6 
lessen op dinsdagmiddag. Mo-
zaïekdagen op woensdag in de 
even weken.
De lessen worden gegeven door 
Henny Cornelis in Heemstede 
nabij het Wilhelminaplein .
Voor meer informatie en opgave: 
06-49688501 of hennycornelis@
quicknet.nl. Kijk ook eens op de 
website: www.hennycornelis.nl.

Bennebroek – Het regende za-
terdagochtend heel hard maar 
binnen bij Tuincentrum De Oos-
teinde was het goed toeven. In 
de grote hal waar anders tuin-
meubelen staan, waren nu tal 
van hokken met leuke dieren te 
zien. Konijnen, van lief klein tot 
stoer groot, zoals de Vlaamse 
reus. Wat zijn er toch veel soor-
ten! Hennen en cavia’s zaten ge-
broederlijk naast elkaar, uiter-
aard wel in afzonderlijke kooien. 
Kinderen en volwassenen keken 
belangstellend naar de dieren 
met mooie vacht of bijzondere 
uiterlijke kenmerken. De klein-
dieren werden ook beoordeeld 
en sommige beestjes scoorden 
goed! De tentoonstelling werd 
georganiseerd door vier regio-
nale pluimvee- en konijnenfok-
verenigingen.

Mooie kleindieren bij 
De Oosteinde

Heemstede – Het zal je maar 
gebeuren: brand in de zaak. 

Cafetaria Vita Nova 
weer open na de brand

Politiek Café Eerste Aanleg

Praat mee over de verkiezingen!

Open huis bij  de Pauwehof
Heemstede - Vanaf begin sep-
tember biedt sociaal-cultureel 
centrum De Pauwehof weer 
een gevarieerd programma aan 
cursussen en activiteiten voor 
55-plussers. 
Het is de plek om leeftijdgeno-
ten te ontmoeten en samen cre-
atief, educatief en/of actief be-
zig te zijn in een gezellige en ge-
moedelijke sfeer. 
Wie fi t wil blijven van lichaam en 

geest kan het beste zo veel mo-
gelijk in beweging blijven. On-
ze cursussen  jazzdansen, ont-
spannen bewegen, seniorenfi t 
en hatha yoga helpen u daar ze-
ker bij. Op creatief gebied is er 
een gevarieerd aanbod van on-
der andere: tekenen/ schilderen, 
mandala voor beginners, vilt ma-
ken en kleding naaien. 

Ook kunt u bij ons een cursus 

kunstgeschiedenis, architectuur 
(Hollands Arcadia) of Spaan-
se conversatie volgen en uw le-
vensverhaal schrijven. Informatie 
over alle cursussen vindt u in ons 
programmaboekje dat te verkrij-
gen is bij de Pauwehof, Welzijn 
Ouderen Heemstede, het Lo-
ket en de bibliotheek. Of kijk op 
www.welzijnouderenheemstede.
nl / www.kerkpleinheemstede.
nl/ouder.htm  
Wilt u meer informatie of de 
sfeer proeven? Kom dan naar 
ons OPEN HUIS op zaterdag 8 

september tussen 11.00 en 14.00 
uur. Docenten zijn aanwezig voor 
het geven van informatie en be-
antwoorden van vragen, er is een 
expositie van werk van cursisten, 
een fi lm van al onze bewegings-
activiteiten en natuurlijk is er 
koffi e en cake. 

De Pauwehof  bevindt zich aan 
de Achterweg 19 te Heemstede, 
links naast de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Voor informatie: 
Anky Weitkamp, coördinator, tel.: 
(023) 528 60 22 / 528 85 10.



pagina 22 29 augustus 2012

Fraaie akties van de veteranen.

Drukke week voor RCH
Heemstede - De ballen rollen 
alweer een tijdje met o.a. de HD-
cup en diverse bekerwedstrijden, 
maar het seizoen van RCH be-
gint pas echt met het Loek Bek-
kers Veteranentoernooi op za-
terdag 1 september, vanaf 12:30 
uur op de RCH Velden. Een zeer 
populair toernooi, waarbij vorig 
jaar de teams al wilden inschrij-
ven voor dit jaar. 
Naamgever en RCH icoon (al 
meer dan 60 jaar lid) Loek Bek-
kers kan niet wachten de aftrap 
te verrichten. Om 16:00 uur is de 
finale. Verdeeld over twee poules 
en drie velden spelen de volgen-
de veteranenteams tegen elkaar 
voor de wisseltrofee.
Poule 1
R.C.H. Vet.1, LoekBekkers AllS-
tars, FC Heemstede , KHFC 1, Sv. 
Vogelenzang , Bloemendaal
Poule 2
R.C.H. Vet.2, KHFC 2, Sv. Zand-
voort, HBC Vet, DSS, Alliance’22

Eerste Johan Neeskens Cup
Voordat echter de gelauwerde 
mannen het strijdperk betreden 
zien we de RCH-toekomst het 
grasveld vol strijdlust beroeren.
Dan vindt namelijk de eerste edi-
tie van de Johan Neeskens Cup 
plaats. Op deze dag zullen de 
hoogste elftallen van de E-en F-
jeugd van RCH de degens krui-
sen met leeftijdsgenoten van 
ODIN’59, SV Hoofddorp en DSS. 
De wedstrijden beginnen om 
half negen en het is de bedoe-
ling vooral het werk van de Jo-
han Neeskens Foundation onder 
de aandacht te brengen.
Johan is oud-voetballer van 
RCH, maar zet zich tevens in 
voor G-sporters. RCH F1 loopt 
met het logo van de Johan Nees-
kens Foundation op het shirt en 
gaat proberen geld in te zamelen 
voor de Foundation.
Op het Heemsteeds Sportpark 
vinden de volgende wedstrijden 
plaats:
8:30 RCH F1-ODIN’59 F1 en 
Hoofddorp F1-DSS F1. 2x 15 min.
9:10 uur RCH E1-ODIN’59 E1 en 
Hoofddorp E1-DSS E1. 2x20 min.
10 uur winnaarsronde en verlie-
zersronde F. 2x15 min.
10:40 winnaarsronde en verlie-
zersronde E. 2x20 min.
De club, die met beide teams de 

meeste punten haalt, is houder 
van de Wisseltrofee.

RCH Zat 1 - HBC
Vanaf 17:30 uur de opening van 
het competitie seizoen voor Za-
terdag 1 en meteen een mooie 
streekderby RCH - HBC.
Komt allen naar het RCH Com-
plex deze dag voor een heerlijk 
dagje voetbal!!

Open Dag 5 september
RCH werkt aan zijn toekomst. Na 
de Open Dag in mei, waarbij we 
weer veel nieuwe leden hebben 
mogen verwelkomen hebben we 
woensdag 5 september weder-
om een Open Dag. Ook op deze 
dag kunt u zich nog aanmelden 
als lid van ons RCH.
Vanaf twee uur bent u van har-
te welkom aan de Sportparklaan. 
Met leuke voetbalspelen kunnen 
uw kinderen (jongens en meis-
jes) de voetbalsfeer en gezellig-
heid proeven bij RCH. Natuurlijk 
zijn de ouders en grootouders 
en verdere familieleden van har-
te welkom om alvast een beet-
je de accommodatie en organi-
satie van RCH te leren kennen 
voor het moment dat hun kinde-
ren wekelijks de twee trainingen 
en hun wedstrijden op de zater-
dag kunnen volgen. Een keur 
aan gediplomeerde trainers staat 
klaar om uw zoon of dochter de 
technieken van het voetbal bij te 
brengen. Vanaf vier jaar kunt al 
terecht bij onze Racertjes.
Hoewel RCH al meer dan 100 
jaar een echte voetbalclub is 
staat vooral de gezelligheid en 
sfeer hoog in het vaandel.

Loek Bekkers deelt de bekers uit.                
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H.B.C. Tafeltennis gaat voor een 
nieuw geschilderd clubhuis!
Heemstede - Het clubhuis van 
H.B.C. Tafeltennis is hard toe aan 
een verfbeurt. Daarom gaan zij 
aan de slag om het clubhuis een 
kleurrijke opfrisbeurt te geven. 
De tafeltennisvereniging heeft 
hierbij de hulp hard nodig van de 
bewoners van omgeving Heem-
stede! 
Tot 31 oktober 2012 krijg je na-
melijk bij aankoop van een blik 
Flexa verf een code waarmee je 
via kleurjeclub.nl een blik muur-

verf aan H.B.C. kan doneren. Ze 
hebben dus zoveel mogelijk co-
des, of nog beter, donaties no-
dig. Ben je van plan te schilde-
ren of weet je dit van mensen 
in je omgeving, zorg dan dat de 
verkregen codes worden gedo-
neerd aan de tafeltennisvereni-
ging. In totaal worden 40.000 
blikken muurverf weggegeven 
aan deelnemende clubs en daar 
zitten natuurlijk ook blikken voor 
H.B.C. tussen.

Sporten in warmtecabines 
en OzonZuurstoftherapie

Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af 
op de plaatsten waar u dat wilt. 
Totaal of plaatselijk. U kunt een 
gratis proefbehandeling ne-
men bij LaRiva. Fit en slank zijn 
is een bereikbaar ideaal voor 
jong en oud. Met de methode 
van LaRiva is het mogelijk om 
op een geheel natuurlijke wij-
ze af te slanken. LaRiva werkt 
met de Zwitserse Thermo Fysi-
sche Methode. Bij deze therapie 
gaat het om een combinatie van 
conditie, beweging en voeding. 
Deze methode wordt al ruim 30 
jaar toegepast en is internatio-
naal een groot succes Daarom 
kan er vooraf een schriftelijke 
centimeter garantie worden ge-
geven, omdat het werkt.
De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel.
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthe-
rapie gericht op totaal afslan-
ken of op specifieke probleem-
zones.  De bewegingsthera-
pie wordt liggend uitgevoerd in 
een warmtecabine. De warmte 
zorgt ervoor dat de spieren ont-
spannen en er met een relatief 
lichte inspanning toch effectief 

aan het figuur gewerkt wordt. 
Omdat liggend bewegen min-
der belastend is kunnen ook 
mensen met reumatische -, rug 
-en/of gewrichtsklachten vol-
gens deze methode bewegen 
en afslanken.
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuur-
lijke wijze af te slanken, maar 
ook om slank te blijven. Er 
wordt naar een combinatie ge-
zocht van gezond en lekker, af-
gestemd op uw leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daar-
bij behorende prijzen.
Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak: LaRi-
va, Instituut voor natuurlijke fi-
guurcorrectie, Raadhuisstraat 
27, Heemstede. Telefoon: 023 
547 4419. www.lariva.nl

GSV-Heemstede start 
het nieuwe seizoen
Heemstede - GSV Heemstede, 
de grootste zaal/denksport ver-
eniging van onze gemeenste, be-
gint in de week van 3 september 
weer met haar zeer uitgebrei-
de programma van lessen, wed-
strijden en ander activiteiten. Van 
oudsher is de GSV Heemstede 
een gymnastiekvereniging, die 
haar activiteiten in de loop der 
jaren op velerlei gebied heeft uit-
gebreid. De sectie gymnastiek is 
steeds op zoek naar nieuwe vor-
men van eigentijds verantwoord 
bewegen voor zowel jongeren als 
ouderen. Dit heeft geleid tot een 
breed scala van activiteiten die u 
nu aangeboden kunnen worden. 
Een greep uit de gymnastiek ac-
tiviteiten: 
Ouder en peutergym. Hierbij 
gymt u samen met uw kleintje 
van 2-4 jaar, peutergym, kleuter-
gym, turnen voor jeugd, turnen 
voor jongens en ook wedstrijd-
turnen. 
Voor volwassenen is er o.a: se-
nioren fitness, conditie-gym voor 
dames, diverse vormen van fit-
ness, seniorengymnastiek/vol-
leybal55+, conditietraining, pi-
lates, aerobics/bodyfitsurprise, 
seniorenfitness, zumba/ aero-
bics, hatha yoga, tái ch chuan, 
bewegen voor ouderen, dansles-
sen, street/clipdance, balletles-
sen, volksdansen.
Daarnaast heeft de vereniging 
een bloeiende denksportaf-
deling. Allereerst de sectie 
bridge. Velen hebben hun weg 
al kunnen vinden naar de tal-
loze bridgemiddagen, avonden, 
bridgedrives en cursussen, die 
regelmatig in het GSV Centrum 
worden gegeven.
Naast het bridgen is er ook een 
zeer gezellige klaverjasclub, 
waarbij het aloude kaartspel 
zeer enthousiast en met veel 
plezier door de leden wordt be-
oefend. Deze afdeling heeft wel 
dringend behoefte aan uitbrei-
ding. Dus schroom niet en laat 
zien dat u dit edele spel goed 
beheerst en de sportieve uitda-
ging aan kan.
Bij de afdeling volleybal kunnen 
kinderen van c.a .6 jaar de eerste 
beginselen van het Cool Moves 
Volley leren. Oudere jeugd wordt 

door deskundige leiding klaar-
gestoomd om deel te nemen 
aan de jeugdcompetitie van de 
Nederlandse Volleybalbond. De 
jongsten spelen in gemeng-
de competities. Voor senioren 
is er recreatie volleybal, training 
en competitievolleybal. Er wordt 
ook aan een gemengde recrean-
ten competitie deelgenomen.
Op recreatief niveau kan ook de 
snelle en inspirerende badmin-
tonsport bedreven worden. Het 
blijft een uitdaging om de shut-
tle daar te krijgen waar je tegen-
stander hem niet verwacht.
Tafeltennis is de sport van het 
kleine balletje en het dito batje. 
Altijd leuk om te doen maar ook 
om te zien hoe anderen dit mooie 

snelle spel spelen en soms de 
meest onmogelijk ballen weer op 
de tafel kunnen krijgen.
De jongste loot aan de GSV 
boom is Nordic Walking. Hier 
heeft GSV Heemstede er voor 
gekozen dat iedereen en dan 
ook echt iedereen hieraan mee 
kan doen.Er wordt op twee ni-
veaus gelopen en daarnaast is 
er de Easygroep waarin mensen 
die min of meer een lichamelij-
ke beperking hebben wekelijks 
op zaterdagochtend in wandel-
bos Groenendaal een aangepas-
te wandeling maken.
Kortom GSV Heemstede biedt 
voor elk wat wils. Bent u nieuws-
gierig geworden dan kunt u uit-
gebreide informatie vinden op de 
site van de vereniging: www.gsv-
heemstede.nl. Mailen kan ook: 
gsv.heemstede@telfort.nl. Heeft 
u geen computer dan kunt u 
contact opnemen met het secre-
tariaat: (023) 5291244.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie 
Versteeg in verzorgingscen-
trum Zuiderhout aan de Beel-
slaan in Haarlem.

Tot en met 4 september
• Foto’s van architect en 
fotograaf Luca Coppo-
la en keramisch werk van 
beeldend kunstenaar Els 
Hoekstra in het voormali-
ge gemeentehuis van Benne-
broek.

7 september t/m 2 oktober
• Expositie in voormalig ge-
meentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. Kun-
stenaars zijn Liesbeth van 
Welbergen en Ton van Ier-
schot. Figuratieve torso’s en 
schilderijen.
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. 
Woensdagmiddag 13.30 - 
16.30 uur. 

Tot en met 9 september
• Schilderijen en beelden in 
speksteen van Marianne de 
Haast-Briaire in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1.

T/m 28 september
• Schilderijen van Ma-
ry Donkersloot in het raad-
huis van Heemstede aan het 
Raadshuisplein.

Muziek
Zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heem- 
stede Live’ op het Wilhelmi-
na-plein in Heemstede. Infor-
matie: www.heemstedelive.nl.

Zaterdag 22 september
• Samen zingen in de In-
dische buurt tijdens groot 
buurtfeest met koor van 
Meer en Bosch. Div. Oefen-
data koor: zondag 2, 9 en 16 
sept. Telkens van 19.30 tot 
20.30 uur. in Irene, Meer en 
Bosch. Info: Hetty van Galen, 
tel. 023-5588393 of via e-mail: 
hvgalen@sein.nl.

Diversen
Vrijdag 31 augustus
• Open dag in de Oude 
Meelfabriek, Glipperweg 94 
in Heemstede, 11.00-17.00 uur. 
Informatie: www.oudemeelfa-
briek.nl.

Agenda
Cultuur

Zondag 2 september
• Interview met auteur Car-
los Ruiz Zafón in De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de, 20.00 uur. Kaarten à 5 euro 
zijn verkrijgbaar bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, 023-5282472 (foto: 
Isolde Ohlbaum).

Dinsdag 4 september
• Veteranencafé in De Eerste 
Aanleg, hoek Kerklaan/Raad-
huisstraat. Aanvang: 16 uur.

Woensdag 5 september
• Workshop ‘Leren luisteren’ 
van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin voor ouders met kin-
deren in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede, 19.30-21.30 uur. 
Aanmelden: cjg@heemstede.
nl of 023-5291914.

Donderdag 6 september
• Politiek Café in Café de 
Eerste Aanleg, hoek Kerklaan 
en Raadhuisstraat. Met verte-
genwoordigers van CDA, D66, 
GroenLinks, PvdA en VVD. In-
woners van harte welkom. 
Aanvang: 20u, inloop vanaf 
19.30u. Gratis toegang.

Zaterdag 8 september
• Aftrap ‘Het Rouwcafé’ in 
Theater De Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, 10.00-12.00 
uur. Meer informatie:
www.hetrouwcafe.nl.

Zondag 16 september
• Brocante- en Antiekmarkt 
op de Jan van Goyenstraat 
Heemstede van 11-17 uur met 
tal van kramen.

Regio
Exposities

1 september t/m 
13 oktober
• Tentoonstelling KNH in 
Galerie KNH, Gedempte He-
rensingel 4 Haarlem. Open, 
vrijdag en zaterdag tussen 13-
17u. O.a. Werk van Hans Elsas 
uit Heemstede.

Tot en met 2 september
• Van Dak tot Dak, foto’s van 
dak- en thuislozen in Biblio-
theek Centrum in Haarlem.
Informatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl.

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 2 september• 

Cees Krijnen, The Ultima-
te Self Portrait in 37PK (Plat-
form voor Kunsten), Groot 
Heiligland 37 in Haarlem. In-
formatie: www.37pk.nl.

3 sept. t/m 11 okt.
• Fototentoonstelling Open-
luchtzwembad De Hout-
vaart in bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 Haarlem. Te 
zien tijdens openingstijden, 
gratis toegang. Info: www. 
bibliotheekhaarlem.nl

8 en 9 september
• ‘Buitens in de Bollen-
streek’, tentoonstelling in mu-
seum de Zwarte Tulp te Lisse 
in kader van monumentent-
dag. Tevens Lentepoëzie, ten-
toonstelling over het ontstaan 
van de Bloembollenstreek en 
filmvertoning over de wijze 
waarop de bloembollenteelt in 
ons land is terecht gekomen. 
Op zaterdag 8 september om 
14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 
uur een speciale kindervoor-
stelling. Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te Lis-
se is geopend op 8 september 
2012 vanaf 10. 00 uur tot 17.00 
uur en op zondag 9 septem-
ber vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur.  Op zaterdag 8 september 
en op zondagmiddag 9 sep-
tember vinden er regelmatig 
rondleidingen door het muse-
um plaats.

Tot en met 9 september
• Expositie ‘van zwart-wit 
naar kleur’ in fotogalerie ‘De 
Gang’ te Haarlem.
Exposant: Corrie Swaak. Deze 
expositie is gedurende winke-
lopeningstijden te zien. Adres: 
Grote Houtstraat 43, Haarlem. 
Gratis toegankelijk. Kijk ook 
op www.vdgh.nl.

Tot en met 15 september
• Tentoonstelling ‘In en om 
Haarlem’, schilderijen van 
Jacqueline Emmens in Bi-
bliotheek Noord, Planetenlaan 
170 in Haarlem. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Tot en met 9 september
• Verkoopexpositie ‘Zomer 
in Haarlem’ bij Galerie An-
née, Gedempte Oude Gracht 
33 in Haarlem. Informatie: 
www.galerieannee.nl.

Tot en met 30 september
• Werk van André de Kruijf, 
Elly van Heiningen en Meet 
Gerritsen op de Sanquin 
Bloedbank, Boerhaavelaan 22 
in Haarlem.

Tot en met 31 september
• Schilderijen van Annet 
Koper in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid.

T/m half oktober
• Expositie schilderwerken 
Bert Maurits in Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort Noord. Zie: 
www.bertmaurits.nl, www.in-
loophuiskennemerland.nl

Patryk Listos snijdt kool op zijn 
knieën in een veld van de laat-
ste Nederlandse zuurkoolpro-
ducent, G. Kramer & Zonen in 
Zuid-Scharwoude. Fotograaf: 
Maria Hermes.

T/m zaterdag 13 oktober
• Fototentoonstelling “Kun-
nen wij hier werken?” - Po-
len in Polderland. Gratis te 
bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van het Noord-
Hollands Archief in de Jans-
kerk Haarlem. (dinsdag t/m 
vrijdag van 9.00-17.00 uur en 
zaterdag van 9.00-14.00 uur). 
Op dit moment zijn er volgens 
schattingen minstens 150.000: 
ongeveer 1 op de 100 mensen 
in Nederland is Pools. Noord-
Holland is één van de concen-
tratiegebieden van Poolse im-
migranten in Nederland.
Fotograaf en historicus Ma-
ria Hermes legde vast hoe 
en waar Poolse immigran-
ten wonen, werken en hun 
vrije tijd besteden. Info: 023-
5172761.

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Lentepo-
ezie’ in Museum de Zwar-
te Tulp in Lisse. Informatie: 
www.museumdezwartetulp.nl.

Muziek
Woensdag 5 september
• Yvonne Weijers in Jazzklup 
van Beinum, Klokhuisplein 
in Haarlem, 19.00-22.00 uur. 
Informatie: www.yvonnewe-
ijers.nl.

Zaterdag 8 en
zondag 9 september
• Korenlint met diverse ko-
ren in bibliotheek Haarlem 

Centrum, Gasthuisstraat 32 
Haarlem. Van 12-17 uur, toe-
gang gratis.
Info: www.bibliotheekhaar-
lem.nl.

Diversen
Zaterdag 1 september
• Jaarmarkt Bloemendaal, 
9-17 uur. Met muziek. Rond 
de Dorpskerk Bloemendaal. 

Zondag 2 september
• BeachGolf Challenge op 
het brede strand tussen Zand-
voort-Zuid en Langevelder-
slag. Nadere info en aanmel-
den: www.golfff.nl.

• Connexxion oldtimermee-
ting en creatiefbeurs 11-16 
uur op de parkeerplaats van 
Sligro, Jan van Krimpenweg 1 
Haarlem Waarderpolder. Deel-
name en bezoek zijn gratis.
Taxatie mogelijk. Ook activitei-
ten voor kinderen. Rondritten 
mogelijk.
Aanmelden voertuigen: 020-
4970203, aanmelden stands: 
023-5241870.

• IVN-excursie Waterbeest-
jes in het Haarlemmermeer-
se Bos start 10 uur bij de par-
keerplaats van restaurant 
Vork en mes, Paviljoenlaan 1 
in Hoofddorp.
Informatie: www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.

• Heide-excursie IVN in de 
waterleidingduinen start 
14.00 uur parkeerplaats Am-
sterdamse Waterleidingdui-
nen ingang De Zilk. Informa-
tie: www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

Maandag 3 september
• Alzheimer Café Haarlem 
in Wijkgebouw ’t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60, 
hoek Westergracht in Haar-
lem, 19.30-21.30 uur.

Dinsdag 4 september
• Ladies Night VVD Regio 
Kennemerland in het Ge-
meentehuis Bloemendaal, 
20.00 uur.

Woensdag 5 september
• Dictee voor mensen die 
Nederlands als tweede taal 
hebben. Om 19.30u in raads-
zaal Stadhuis, Grote Markt 2 
te Haarlem. Ikv ‘week van de 
alfabetisering’.
Info: www.weekvandealfabeti-
sering’.nl

Donderdag 6 september
• Parkinsoncafé in de Moe-
der der Velosserkerk, Prof. 
Eijkmanlaan 48 in Haarlem, 
14.00 - 17.00 uur. Informatie: 
023-5270927.

Zaterdag 13 oktober
• Whisky & Rum aan Zee in 
Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach.
Informatie: www.whiskyenru-
maanzee.nl.
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Gevonden en verloren voorwerpen

Inloopochtend burgemeester 7 september

Per 1 september neemt de gemeente 
de registratie van verloren en gevonden 
voorwerpen over van de politie. Dit betekent 
dat als u een voorwerp verloren bent of als 
u een voorwerp gevonden hebt, dit kunt 
melden bij de publieksbalie van de gemeente 
(Raadhuisplein 1). 

Verloren voorwerp melden
U kunt een verloren voorwerp melden bij de gemeente 
(aan de publieksbalie of telefonisch via 14 023). Als 
uw voorwerp gevonden wordt, wordt u hiervan op 
de hoogte gebracht en kunt u het ophalen bij de 
publieksbalie of thuis bij de vinder.

Gevonden voorwerp melden
U kunt een gevonden voorwerp melden bij de 
gemeente (aan de publieksbalie of telefonisch via  
14 023). Bij voorkeur bewaart u het gevonden voorwerp 
bij u thuis. Als de verliezer zich meldt, dan geven wij uw 
contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mail) 
zodat een afspraak gemaakt kan worden om het op 
te halen. U kunt het voorwerp eventueel ook bij de 
gemeente in bewaring geven. 

Eigendom
Als u het gevonden voorwerp thuis bewaart en de 
eigenaar meldt zich niet, dan wordt het voorwerp 
één jaar na de registratiedatum uw eigendom. 

Als u het voorwerp bij de gemeente in bewaring heeft 
gegeven, zijn er twee mogelijkheden:
1.  Indien het gevonden voorwerp naar schatting 

minder waard is dan € 450, kunt u géén eigenaar 
meer worden van het voorwerp. De gemeente 
verkoopt dit soort voorwerpen na 3 maanden voor 
een goed doel. 

2.  Indien het gevonden voorwerp naar schatting meer 
waard is dan € 450, wordt het voorwerp één jaar 
na de registratiedatum uw eigendom. U heeft na 
de registratiedatum nog 1 maand de tijd om het 
voorwerp op te halen bij de gemeente. Doet u dit 
niet, dan verkoopt de gemeente het voorwerp voor 
een goed doel.

Kijk op www.heemstede.nl voor meer informatie, 
bijvoorbeeld over:

-  Veel gevonden voorwerpen zoals sleutels, brillen, 
kleding en paraplu’s.

-  Verloren en gevonden rijbewijzen, paspoorten, 
identiteitskaarten of vreemdelingendocumenten. 

- Diefstal.
- Vermiste en gevonden dieren.
- Verloren en gevonden fietsen.

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

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing 
in uw straat aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden? Vooraf zien 
dat er reclameborden of dakkapellen zijn gepland? Met de Omgevingsalert app kunt snel op de hoogte blijven 
van de laatste bekendmakingen. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/bekendmakingen.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
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: 
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 donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work
shop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht 
bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade Luifel  Herenweg 96  Postbus 
578  2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 
24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

Email: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Javalaan Half september 2012 worden de  
asfalteringswerkzaamheden op en rond de fietspaden 
op de Javalaan uitgevoerd. Het werk zorgt voor 
beperkte verkeershinder.
 
Prinsenlaan Van 3 september tot en met half 
oktober 2012 worden op de Prinsenlaan diverse 
werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van 
een 30 kmzone. Het werk zorgt voor aanzienlijke 
verkeershinder
 
Parkeerterrein raadhuis/ Burghavepad Van 29 
september tot en met 7 oktober 2012 wordt het grote 
parkeerterrein achter het raadhuis voorzien van asfalt. 
Het terrein is in deze periode niet toegankelijk. In 
verband met de werkzaamheden wordt het zuidelijke 
deel van het Burghavepad, tussen Van Merlenlaan en 
raadhuis (inclusief de brug), afgesloten.
 
Burgemeester Van Lennepweg In verband met 
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester 
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden 
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg  
Koediefslaan  Bronsteeweg  Lanckhorstlaan v.v.  
De werkzaamheden duren tot eind september 2012.

Werk aan de weg

#H12 : het feest voor jongeren uit Heemstede 
Eindelijk een feest speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 
H12 (Heemstede12)!

Controle fietsgebruik op weekmarkt 
Valkenburgerlaan 

Workshop ‘Leren luisteren’ op 5 september
Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

Programma
Op zaterdag 8 september van 15.00 tot 19.00 uur 
organiseert het CJG Heemstede in samenwerking met 
jongeren, Casca, sportverenigingen en de gemeente 
Heemstede een spetterende activiteit voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar. De jeugd van Heemstede kan dan 
deelnemen aan diverse workshops, demonstraties en 
buitenattracties zoals een wipe out baan, kratklimmen, 
panna knock out toernooi, kickboxen en streetdance. 
DJ’s ondersteunen de middag op een muzikale 
manier. Afsluitend is er een feestelijke barbecue en 
zullen spetterende prijzen worden uitgereikt. Het 
evenement vindt plaats op het Raadhuisplein voor het 
Raadhuis in Heemstede.

De uitslag van de wedstrijden komt op een wall 
of fame. Er zijn veel mooie prijzen te winnen zoals 
een keer onder de zonnebank, floaten, massage, 
pizza’s, pastabox, merk shirt, armbanden, schoenen, 
knipbeurt, chocola, taart en nog veel meer!  
Volg H12 op Twitter via @Heemstede12 of via  
www.facebook.com/gemeenteHeemstede/events. 

Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein en 
Valkenburgerplein. De straat is daarvoor afgesloten 
voor doorgaand verkeer van 06.00 tot 18.00 uur.
Regelmatig krijgt de gemeente klachten over 
het gebruik van fietsen binnen het afgesloten 
marktterrein. Formeel is het op grond van artikel 
2:52 van de Algemene plaatselijke verordening niet 
toegestaan te fietsen op de markt. Ook achter de 

Feestelijke afsluiting met barbecue
Doe je mee aan de 
activiteiten? Dan zijn 
twee drankjes gratis. De 
barbecue is € 3, euro per 
persoon (ouders betalen 
€10,).

De prijzen voor H12 
worden mogelijk gemaakt 
door: Blitz Welness, New 
York Pizza, Broodje Bram, 
de Pasta Box, LifeFit 
Centre, Blue Bay  men’s & 
womenswear, Boekhandel 
Blokker, Juwelier Smit, Ajewe 
sport, Hairstudio Trinqles, 
Brabants Schoenenhuis, 
Vitaminstore, Primera, 
Chocolaterie Van Dam, 
Tummers Patisserie en 
Albert Heijn Zandvoortselaan.

Een activiteit om niet te missen!

kramen mag er tussen 06.00 en 18.00 uur niet worden 
gefietst. De gemeentelijke opsporingsambtenaren 
(GOA’s) van bureau Handhaving gaan daarom 
specifieke controles hierop uitvoeren. De boete bij een 
overtreding is maximaal € 40.
Stal uw (bak en brom) fiets daarom aan één van 
beide uiteinden van de markt. Hier is voldoende 
parkeergelegenheid.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Tijdens de workshop komt 
aan bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd 
wordt en hoe u kunt omgaan met lastig gedrag. 
Hoe we grenzen kunnen stellen en kinderen op een 
positieve manier leren mee te werken. De workshop 
‘Leren luisteren’ duurt twee uur. Meld u aan via email: 
cjg@heemstede.nl of bel naar (023) 529 19 14.  
De workshop vindt plaats op woensdag 5 september 
van 19.30 tot 21.30 uur op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
workshop. 

Kijk op www.cjgheemstede.nl voor meer informatie.



Vaartuigen in Ringvaart en in een zijvaart  
(Cort van der Lindenlaan)
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
vaartuigen aangetroffen:
-  naamloos vaartuig, in een zijvaart van de Ringvaart, 

kleur: wit en blauw, met groen dekzeil, ongeveer 6 
meter lengte, ter hoogte van Cort van der Lindenlaan 1,

-  vaartuig met naam Rio, in de Ringvaart, ongeveer 
8 meter lengte, ter hoogte van de Charlotte van 
Pallandtlaan.

 

Deze vaartuigen zijn aangelegd aan grond dat in 
eigendom is van de gemeente.
 
Het is verboden met dit vaartuig op deze plaats een 
ligplaats in te nemen of te hebben (artikel 3 aanhef 
en onder b van de Verordening op het gebruik van 
openbare havens en binnenwateren).
 
De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 12 september 2012 de gelegenheid om 
hun vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel 

een ligplaats in te nemen waar dit wel is toegestaan. 
Indien de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan 
voor een periode van 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met  
bureau Handhaving, via het algemene telefoon-
nummer 14 023.

Lever uw oude gereedschap in  
bij kinderboerderij ’t Molentje

Verkiezingen 2012

Heeft u twee zagen in huis?  
Een dopsleutelset die u nooit gebruikt  
of een oude boormachine die nog in de 
schuur ligt? Bij kinderboerderij ’t Molentje 
is een inzamelpunt ingericht voor oud 
gereedschap. Lever hier uw overtollig 
gereedschap in en steun hiermee de  
Stichting Gered Gereedschap. 

De stichting zorgt ervoor dat dit gereedschap 
toegepast kan worden bij het inrichten van technische 
scholen en het ondersteunen van startende 
ondernemers in ontwikkelingslanden.  
Met uw gereedschap kunnen jongeren een vak  
leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.  
Meer informatie leest u op  
www.geredgereedschap.nl.

Op 12 september zijn de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Alle praktische informatie over de verkiezingen, 
zoals waar u kunt stemmen, stemmen op Schiphol, 
alternatieve tellocaties, wat te doen als u uw stempas 
kwijt bent en wat u doet als u iemand anders wil 
machtigen voor u te stemmen vindt u op  
www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
Verkiezingen 2012.

Stemmen: legitimatiebewijs mee
In het bijzonder brengen wij hier de legitimatieplicht 
onder uw aandacht. Omdat u in Heemstede in elk 
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt 
stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas 
ook een legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw 
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Scan de QR-code en lees 
welk gereedschap u wel  
en niet kunt inleveren.

Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen
Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas 
machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse 
machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige 
legitimatiebewijs meenemen. Ook hier geldt dat het 
legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen. 
Zonder dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan 
mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Kijk voor meer informatie 
over de verkiezingen op de 
gemeentelijke website of scan 
de QR-code. 

Open dagen buiten-
plaatsen Heemstede 

In het kader van het Themajaar Historische 
Buitenplaatsen zijn op 1 en 8 september enkele 
buitenplaatsen in Heemstede open voor publiek. Een 
unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken van 
dichtbij te bekijken. Op elke deelnemende buitenplaats 
worden gratis rondleidingen gegeven.
Speciaal voor deze dag heeft de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek een fietsroute uitgezet. Deze 
kunt u downloaden vanaf de website van de HVHB en 
van www.heemstede.nl. 



Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Nieuwe bijlage bij het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 6 september 2012 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek 
om ontheffing voor het gebruik van de 
busbanen - openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een fietsoverkapping - openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023) 548 56 07.

Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college een 
nieuwe bijlage behorende bij het Afwegingsmodel 
handhaving kinderopvang vastgesteld. Het gaat 
om een transponeringstabel, vanwege nieuwe 
landelijke regelgeving, te weten het Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen en de Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Het gewijzigde Afwegingsmodel treedt met ingang 
van 6 september 2012 in werking. 
 

De nieuwe bijlage ligt tot en met 21 november 2012 
ter inzage op het gemeentehuis. Het Afwegingsmodel 
met de nieuwe bijlage is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Lucas van Leijdenlaan 15 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.223 
ontvangen 13 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Frans Lisztlaan 16 het kappen van een taxus 2012.227 

ontvangen 21 augustus 2012
-  Anna Blamanlaan 1 het kappen van een acacia 

2012.226 
ontvangen 20 augustus 2012

-  Glipper Dreef 199 het kappen van 6 eiken 2012.225 
ontvangen 17 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 30 augustus 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.212 
ontvangen op 27 juli 2012

-  Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen 
in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande 1e 
verdieping 2012.215 
ontvangen 2 augustus 2012

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Starten uitgebreide procedure voor 
brandveilig gebruik
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik 
te verlenen:

-  Sportparklaan 6-10 het vestigen van buitenschoolse 
opvang in voetbalkantines aan de Sportparklaan  
6 en 10 2012.199

-  Bosboom Toussaintlaan 18 brandveilig gebruik voor 
een tijdelijk dependance van de Nicolaas Beetsschool 
( 2 jaar) 2012.176

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 30 
augustus 2012 gedurende 6 weken van maandag 
tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 24 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Rhododendronplein 1 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.186
-  Rhododendronplein 2 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.187
-  Orchideeënlaan 28 het plaatsen van een dakopbouw 

2012.194

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
30 augustus 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie: ’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 
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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Rectificatie
Portret ditmaal goed

Heemstede  - Vorige week pu-
bliceerde De Heemsteder bij de 
aankondiging van de KNH-ex-
positie een foto die niet correct 
is weergegeven. Het gaat om 
een werk van Hans Elsas. Het 
portret was helaas liggend en 
niet - zoals het hoort - staand 
afgebeeld. Bij deze de juiste 
weergave. Excuses van de re-
dactie/opmaak.
Overigens wordt de exposi-
tie van Kunstenaars Noord-
Holland op zaterdag 1 sep-
tember geopend om 16.00 
uur. Daarna kunt u op de Ge-
dempte Herensingel 4 – want 
daar is het – nog terecht 
tot en met 13 oktober. Info: 
www.galerieknh.nl.

Elk schilderij een nieuwe uitdaging
Heemstede - Schilderen is voor 
Mary Donkersloot een beleving, 
gevoel, intuïtie en emotie die 
worden vertaald op het doek.
De Stijl van Mary Donkersloot 
laat zich moeilijk vatten, er zit-
ten nogal wat tegenstellingen in. 
Toch vol leven, soms meer ex-
pressionistisch. Haar werk wordt 
als krachtig maar ook als drome-
rig chaotisch beschreven. Hoe-
wel haar werk als abstract met 
figuratieve elementen omschre-
ven laat ze daarbij toch een ei-
gen visie zien. Daarbij probeert 
ze vaak een grens op te zoeken. 
Kleuren spelen daarbij altijd een 
belangrijke rol.  Het geheel geeft 
toch vaak een tijdloze aanblik.  
Vaak probeert ze het gevoel van 

geschiedenis in haar schilderijen 
te leggen. Ze gebruikt daarvoor 
hoofdzakelijk haar intuïtie.  Ook  
aanleidingen om te schilderen 
zijn indrukken van reizen, dage-
lijkse vormen, kleuren en vanuit 
haar onderbewuste. Materialen 
zoals verschillende zandsoor-
ten, pigmenten, papier, meta-
len, monoprinten kunnen tijdens 
het proces op het doek of pa-
pier inspireren tot eigen vormen-
taal. Mary gebruikt het moment 
en reis door haar werk, waar 
een gelaagd doorwerkt doek 
ontstaat, maar ook transparan-
tie valt te ontdekken. Elk schil-
derij is een nieuwe uitdaging 
een soort avontuur waarin ze het 
experiment durft aan te gaan. 

Expositie is vanaf heden te zien 
in het raadhuis van Heemstede 
aan het Raadshuisplein, vanaf 
heden tot en met 28 september.

100/120 acryl  ‘Inside out’.

Bennebroek - Er is een nieuwe 
expositie in het voormalig ge-
meentehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5, die ge-
houden wordt van 7 september 
tot en met 2 oktober a.s.
Dit keer is er kunst te zien van de 
kunstenaars Liesbeth van Wel-
bergen en Ton van Ierschot.

Liesbeth beeldhouwt sinds 2003. 
Ze maakt figuratieve torso’s in 
steen en naar model in brons. 
Daarbij gebruikt ze verschillen-
de steensoorten, zoals albast, 
serpentijn en marmer. Vaak wor-
den de beelden ook intuïtief van-
uit de oorspronkelijke steenvorm 
gehakt of gevijld.
Ton van Ierschot schildert vanuit 
gevoel, dat zoekend is naar de 
interne kracht van de verbeel-
ding. Hij gebruikt voor zijn schil-
derijen acrylverf en gemengde 
technieken, waarbij rust en dy-
namiek elkaar afwisselen. Expe-
rimenterend zoekt hij naar de 
kleur en vorm van een ongrijp-
bare wereld. De tentoonstelling 
wordt geopend op donderdag 6 
september a.s. om 20.00 uur.

De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot en met 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur. 

90/90 acryl/ gemengde techniek 
‘turning point’.

Figuratieve torso’s in Bennebroek

Klassiek concert
in Bosbeek

Heemstede - Zondagmiddag
2 september komt Harimada 
Kusuma een piano concert ge-
ven in de kapel van Bosbeek.  
Aanvang: 15.00 uur. Toegang 
gratis. Woonzorgcentrum en 
Verpleeghuis Bosbeek krijgt 
dit concert aangeboden door 
Stichting Musicians Worldwi-
de. Dankzij sponsoring is deze 
stichting in staat om jonge geta-
lenteerde musici in zorgcentra te 
laten spelen. Tegelijkertijd doen 

de musici concertervaring op. 
Voor 2012 staat nog een ande-
re concert op zondagmiddag 
gepland, namelijk 4 november. 
Buurtbewoners van Bosbeek 
worden uitgenodigd om sa-
men met bewoners te genieten 
van deze concerten. Bezoekers 
kunnen bovendien gebruik ma-
ken van de faciliteiten van het 
restaurant. Voor een maaltijd 
graag reserveren via de recep-
tie van Bosbeek: 023 – 8929900. 

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Nieuwe bijlage bij het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 6 september 2012 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek 
om ontheffing voor het gebruik van de 
busbanen - openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een fietsoverkapping - openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023) 548 56 07.

Bij besluit van 21 augustus 2012 heeft het college een 
nieuwe bijlage behorende bij het Afwegingsmodel 
handhaving kinderopvang vastgesteld. Het gaat 
om een transponeringstabel, vanwege nieuwe 
landelijke regelgeving, te weten het Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen en de Regeling 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. 
Het gewijzigde Afwegingsmodel treedt met ingang 
van 6 september 2012 in werking. 
 

De nieuwe bijlage ligt tot en met 21 november 2012 
ter inzage op het gemeentehuis. Het Afwegingsmodel 
met de nieuwe bijlage is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Lucas van Leijdenlaan 15 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.223 
ontvangen 13 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Frans Lisztlaan 16 het kappen van een taxus 2012.227 

ontvangen 21 augustus 2012
-  Anna Blamanlaan 1 het kappen van een acacia 

2012.226 
ontvangen 20 augustus 2012

-  Glipper Dreef 199 het kappen van 6 eiken 2012.225 
ontvangen 17 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 30 augustus 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.212 
ontvangen op 27 juli 2012

-  Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen 
in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande 1

e
 

verdieping 2012.215 
ontvangen 2 augustus 2012

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Starten uitgebreide procedure voor 
brandveilig gebruik
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik 
te verlenen:

-  Sportparklaan 6-10 het vestigen van buitenschoolse 
opvang in voetbalkantines aan de Sportparklaan  
6 en 10 2012.199

-  Bosboom Toussaintlaan 18 brandveilig gebruik voor 
een tijdelijk dependance van de Nicolaas Beetsschool 
( 2 jaar) 2012.176

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 30 
augustus 2012 gedurende 6 weken van maandag 
tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 24 augustus 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Rhododendronplein 1 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.186
-  Rhododendronplein 2 het plaatsen van een 

dakopbouw 2012.187
-  Orchideeënlaan 28 het plaatsen van een dakopbouw 

2012.194

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
30 augustus 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.




