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Zomerfoto =
win een zomerboeket

redactie@heemsteder.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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2 malse
kogel-

biefstukken

graTIs
kruidenboter

aanvang 18.00 (vr) en 16.00 (za)

toegang gratis

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Heemstede –  Ruim 45 vrijwil-
ligers betegelen al vanaf 11 juni 
de blokken beton die straks een 
bank van 8,5 meter gaan vor-
men. Een bank met speels zicht 
naar voren en naar achteren. 
Met de reeds duizenden blau-
we tegeltjes die geplakt zijn door 
80- en 90-jarigen van de ploeg 
`Rugleuning` van Welzijn Oude-
ren Heemstede, krijg je al een 
beeld van een kleurrijke bank 
die straks in het zonnetje zal 
schitteren bij de ingang van het 
zwembad Groenendaal. Bij som-
ber weer zal de bank weer toch 
een mediterraan sfeertje op-
roepen en zo de stemming van 
de bezoeker zonnig maken. Als 
een zonnetje in huis loopt An-
nemarie Sybrandy, mozaïekdes-
kundige en activiteitenbegeleid-
ster, met de I-pad bij de hand, de 
vrijwilligers aanwijzingen te ge-
ven. Een I-pad vol ervaringen en 
voorbeelden van mozaïekwerk. 
Annemarie is sinds 2000 actief 
met mozaïek. Zij heeft het cul-
tureel werk opgegeven om zich 
e verdiepen in de kunst van het 
mozaïeken, het geven van cur-
sussen en het ontwerpen en uit-
voeren van opdrachten. Daartoe 
heeft zij aan de kunstacademie 
te Haarlem beeldende en ruim-
telijke vorming gevolgd. Ze ge-
niet ervan om volwassenen en 
kinderen te inspireren in het ma-
ken van eigen ontwerp en uit-
voering daarvan tijdens cursus-
sen en workshops. Ook de vrij-
willigers genieten zichtbaar van 
haar aanwijzingen en motiva-
tie. De ploeg van de `zitting` met 
18 man uit Heemstede met een 
moeder en twee lieve dochters 
als gangmakers, schiet na de zo-
mervakantie al flink op met het 
bekleden van de zitting van de 

Gaudi-bank wordt blikvanger 
bij Zwembad Groenendaal

bank. Hier valt overigens wel 
eens een hard woordje als er 
weer eens bloed op de bank ligt. 
Heb je een half tegeltje nodig of 
een klein stukje voor een hoek-
je, dan moet je proberen om met 
een tang dat stukje te knippen 
en dan blijkt dat kleine glazen 
tegeltje ineens een scherp stuk-
je glas te zijn. Maar Annemarie 
is alom tegenwoordig met I-pad 
en pleister. 

Sport in beeld op de bank
Stukjes tegel zijn vooral nodig 
bij het maken van de afbeeldin-
gen van sportattributen als de 
voetbal, tennisbal en een ballet-
schoentje. Het gele eendje is een 
vreemde in de bijt, maar het geel 
vraagt wel alle aandacht in het 
blauw. In de zes kleuren blauw 
zijn de kleuren wit, zwart, grijs, 
oranje rood en groen verwerkt 
in het ontwerp van Marry Menig. 
Zij kon volgens de jury het bes-
te driedimensionaal denken, wat 
je terug kan zien in de plaatsen 
waar de sportartikelen zitten. Bij 
het overbrengen van deze idee-
en komt de kwaliteit van de so-
ciaal werker naar voren die An-
nemarie ooit was. Groepen aan-

sturen en vrijwilligers motiveren. 
In de I-pad zitten prachtige voor-
beelden van haar vroegere werk 
in Den Haag, waar ze met buurt-
bewoners een Gaudi bank van 
14 meter realiseerde. In Heem-
stede wist zij met oudere vrijwil-
ligers van WOH en schoolkinde-
ren in het kader van de Gene-
ratiemix een prachtig mozaïek 
werk aan de voorgevel van het 
WO Gebouw aan de Lieven de 
Keylaan 24 te maken. Nog elke 
dag worden bezoekers van Wel-
zijn Ouderen blij als ze dat staal-
tje vrijwilligerswerk en motivatie 
zien. Waar mogelijk stimuleert de 
Gemeente deze initiatieven en 
in dit geval zorgde Heemstede 
voor een tent achter op de ge-
meentewerf en kan koffiemees-
ter Aad Lamb, inmiddels ook een 
gewaardeerd schoonmaker van 
de voegen tussen de tegeltjes, 
bij de gemeente de koffie, thee 
en koekjes halen en presente-
ren. Er wordt niet gehaast ge-
werkt, wel zorgvuldig, de streef-
datum waarop de bank aan den 
volke gepresenteerd wordt, durft 
niemand te noemen. Half of eind 
oktober zou best kunnen! 
Ton van den Brink

Nieuw geopend Grieks-mediterraans restaurant 
Atmosfera in Heemstede, binnenkort Grande Opening!  

1e twee weken van september: 
per tafel fles wijn van het huis naar keuze cadeau

 laatste 2 weken van september: 
10% korting op de totale rekening

(actie geldt alleen op basis van reservering) tel. 023-5288740 

Raadhuisstraat 58 a 
(naast chocolaterie Van Dam)
www.atmosfera-heemstede.nl

Heemstede - Prachtige weers-
voorspellingen, een bijzonder 
feestelijk muziekprogramma en 
een geweldig uitgelicht dans-
podium zijn komend weekend 
de basisingrediënten van hét 
Heemstede live nazomerfeest. 

Aankomende vrijdag 30 en za-
terdag 31 augustus is op het Wil-
helminaplein het grootste gratis 

toegankelijke muziekfeest van 
Heemstede. Valt er wel een bui-
tje dan bieden de ruim 1000 gra-
tis regenponcho’s vast uitkomst. 
Geen enkele reden dus om niet 
naar het Wilhelminaplein te ko-
men. Met het smartlappenfesti-
val, DJ Bert, en super bands als 
Maverick, de Hooter Tooterband 
en Jamento wordt het gegaran-
deerd een grandioos feest. Het 

volledige programma kunt u vin-
den op www.heemstedelive.nl. 
Drankjes en pizza’s zijn verkrijg-
baar met consumptiemunten, 
bijvoorbeeld verkrijgbaar bij Ca-
fé de 1ste Aanleg (voorverkoop 
met 10% korting op de munten) 
Speciaal de zaterdagmiddag 
staat in het teken van de kinde-
ren. Poffertjes, vers fruit, ballon-
nen, limonade, een springkussen 

en knutselen met oude materia-
len onder supervisie van de Vin-
tage store terwijl op het podium 
het smartlappen festival begint. 
Heemstede live start vrijdagmid-
dag om 17.30 uur met een op-
treden van jaren 70 rockforma-
tie Fireball express, dit optreden 
staat in het teken van Blue rib-
bon. Direct daarna is de officiële 
opening door Paul van Riek.

Heemstede live met zon!
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (21)

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio - In het Trefpunt aan 
de Akonietenlaan 1 te Ben-
nebroek gaat zondag 31 au-
gustus ds. J.E.Th. Nak- Visser 
de dienst voor. Er is tevens 
crèche. De viering begint om 
10.00 uur.

Kerkdiensten

Dit jaar is het honderd jaar gele-
den, dat de gemeente Heemste-
de Groenendaal aankocht van de 
familie Van Merlen en openstelde 
als wandelbos. De offi ciële ope-
ning was op 17 juli 1913.

Brug over de Glippervaart
In Groenendaal vinden we een 
aantal waterwegen. Jonkheer 
Jean Baptiste van Merlen liet kort 
nadat hij (of eigenlijk zijn vrouw, 
want het was haar geld) Groe-
nendaal had aangekocht de Van 
Merlenvaart graven, dwars door 
de buitenplaats heen. Deze vaart 
kreeg een aansluiting op de Ring-
vaart en de Zandvaart. Er kwam 
ook een brug bij de Glipperach-
terweg en die zien we hier op de-
ze ansichtkaart, deel van een se-
rie van 28 stuks waarvan we u er 
al verschillende hebben getoond. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd 
de Van Merlenvaart omgegraven 
naar de huidige ligging. Dit ge-
beurde om de uitbreiding van de 

begraafplaats mogelijk te maken. 
Gerard Bleeker was verantwoor-
delijk voor het ontwerp.
Meer over de waterwegen en de 
begraafplaats in het boek ‘Groe-
nendaal van buitenplaats tot 
wandelbos’, 240 pagina’s ge-
schiedenis en natuur van Groe-
nendaal met zeer veel foto’s en 
afbeeldingen. Verkrijgbaar in de 
Heemsteedse boekhandels. Meer 
informatie op www.hv-hb.nl
U kunt ook de tentoonstelling 
over Groenendaal in het Raad-
huis te Heemstede nog bezichti-
gen.

Heemstede - Gejuich van 380 
kinderen, veel ouders en opa`s 
en oma`s op de speelplaats van 
de Crayenesterschool, toen di-
recteur Lieke Becht iedereen fe-
liciteerde met dit jubileum. De 
kinderen, allemaal gekleed in 
zwart-wit, zwart is de kleur van 
de Kraai, hadden zich al uitge-
leefd in een dans waar veel be-
weging in zat. Een school in be-
weging. Veel ouders bewogen 
mee alsof ze hun tijd op school 
beleefden. Burgemeester Mari-
anne Heeremans vroeg zich af 
wat de muren over de school al-
lemaal zouden kunnen vertellen 
van de 75 jaar. Even terug naar 
16 augustus 1938 toen de school 
begon met zeven klaslokalen 
en een zolder voor handarbeid. 
Een school zonder IPod, I Pad 
of smart Phone en een bruikba-
re ballpoint die dat jaar pas werd 
uitgevonden. Heeremans hield 
de kinderen voor hoe belangrijk 
goed onderwijs is. Je kan er bur-
gemeester mee worden en dan 
tussen jullie in staan om een ju-
bileum te vieren. Misschien zit 
er tussen jullie wel een toekom-
stige astronaut als opvolger van 
Andre Kuipers. Wethouder van 
onderwijs Jur Botter had na-
mens de gemeente een cadeau 
meegenomen dat bij de kinde-
ren kennelijk in de smaak viel, 

Crayenesterschool 
75 jaar in beweging

te horen aan het gejuich uit de 
bijna 400 kinderkelen, dat deed 
denken aan het doelpunten ma-
ken bij favoriete clubs. De school 
kreeg de langgewenste voetbal-
doelen. Een school in beweging 
dus. 
Beleef het verleden is het thema 
van de workshops die de komen-
de dagen gehouden worden in 
de school. Er worden workshops 
gehouden die gaan over kunst 
maken, kunst koken en kunst 
zoeken. Af te sluiten met een 
vossenjacht op woensdag waar 
nu al naar uitgekeken wordt. 
Met een traktatie van Restaurant 
139 van de Zandvoortselaan en 
het hijsen van een jubileumvlag, 
werd de offi ciële opening van de 
feestweek voor de 27 leerkrach-
ten en 380 leerlingen en alle ou-
ders, opa`s en oma`s bijgeschre-
ven bij de rijke historie van een 
bewogen Crayenesterschool die 
in beweging blijft! 

Ton van den Brink

Reünie Hageveld college
Heemstede - De Stichting Re-
unisten Hageveld (SRH) orga-
niseert iedere 5 jaar een reünie 
voor alle oud-leerlingen en -me-
dewerkers van Hageveld, dit jaar 
op zaterdag 7 september ter ge-
legenheid van het 195-jarig be-
staan van Hageveld. De SRH 
heeft de ongeveer 700 leden 
van benaderd voor deze fees-
telijke middag op hun oude in 
Heemstede welbekende college 
op Hageveld 15. De reunie vindt 
plaats van 14.30 tot 17.30 uur.
Vooraf aanmelden voor de reü-
nie is dringend gewenst voor een 
vlot verloop van de organisatie 

en met het oog op de catering. 
De zomerperiode lijkt het aan-
tal aanmeldingen wat geremd 
te hebben en de organisatie ver-
zoekt reünisten zich zoveel mo-
gelijk vooraf aan te melden. 
Voor leden van SRH is de toe-
gang gratis. Andere oud-Hage-
velders betalen 12,50 euro bij 
voorinschrijving via de website 
(15,00 euro aan de deur). Aan-
melden verloopt via de website 
www.srhageveld.nl.
 
Café de 1ste Aanleg in Heemste-
de dit jaar zorg voor de catering 
met bars en vers bereide hapjes.

Zomerfeest bij 
Kindergarden
Heemstede – Kindergar-
den Heemstede aan de Sport-
parklaan 8a houdt zaterdag 7 
september open dag, gecombi-
neerd met een zomerfeest. Het 
thema is ‘circus’ en het evene-
ment duurt van 15 tot 18 uur. Be-
zoekers kunnen onder meer een 
workshop babymassage (gege-
ven door Betty Wessel) verwach-
ten en kijken naar Circus Dreu-
mesdans, tussen 16 en 17.30 uur. 
Tevens springkussen en schmin-
ken voor de kleintjes. De dag is 
gratis toegankelijk en voor ieder 
toegankelijk. Informatie: tel. 023-
5477132.

Trimclub zoekt nieuwe leden
Heemstede – Je bent nooit te 
oud om wat aan beweging te 
doen. Herentrimclub 60+ kan 
nieuwe leden gebruiken. Het is 
een niet meer zo’n grote club 
en bestaat al 47 jaar. Plezier 
staat voorop. De trainingen be-
staan uit een stukje hardlopen 

of fl ink doorwandelen, rek- en 
strekoefeningen, alles in een 
rustig tempo. De trainingen 
vinden plaats in de vrij en na-
tuur onder begeleiding van een 
trainer. Kom vrijblijvend mee-
doen, kosten zijn er niet aan 
verbonden. Info: 023-5290440.
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Jack Lau, 41 jaar, eige-
naar en bedrijfsleider van res-
taurant Mandarin. We zitten 
vierentwintig jaar met ons res-
taurant aan de Raadhuisstraat 
in Heemstede. Ik kwam destijds 
uit Haarlem, een stad. De over-
stap naar Heemstede was in het 
begin even aftasten. Heemstede 
was een dorp in mijn ogen en is 
dat nog steeds, hoewel het win-
kelaanbod gedurende die jaren 
enorm is uitgebreid.”

Onze klanten komen 
bij ons, omdat:
“We een traditioneel Chinees 
restaurant zijn. We hebben ons 
weliswaar aangepast aan de 
smaak van deze tijd en de wen-
sen van onze klanten. Een van 
de vernieuwingen is een ingrij-
pende verbouwing, waardoor 
we daarna grote groepen moei-
teloos kunnen ontvangen. Maar 

we gaan niet achter elke trend 
aan. Aan de woktrend hebben 
we ons niet gewaagd. Dat is iets 
totaal anders.”

De mooie kant van 
mijn vak is:
“Ik ben de gastheer en vind het 
fijn de mensen het naar de zin 
te maken. Ik begroet mijn gasten 
en ben beschikbaar als ze advies 
willen. Dat blijf ik altijd leuk vin-
den. Het is de gezellige kant van 
mijn vak. Ik ben ook altijd aan-
wezig, zodra het restaurant open 
gaat.”

De lastige kanten:
“Alleen in het begin in 1989 was 
het even lastig. Zodra ze weten 
wie je bent, dus als je eenmaal 
herkent en erkent wordt, accep-
teren de mensen je. Ze zeggen 
nu niet: ‘Ik ga naar de Chinees’, 
maar: ‘ ik ga naar Jack’. Nega-
tieve kanten van mijn vak zijn er 

Heemstede – Winkels en bedrijven in Heemstede halen mooie 
cijfers bij het publiek. Ook staan ze voortdurend in rijtjes als: 
‘De Beste winkelstraat’ en ‘De Leukste winkel van Nederland’. 
Waar in veel dorpen en steden ondernemers noodgedwongen 
de deur moeten sluiten, lijkt het in Heemstede mee te vallen. 
Of niet soms? Hoe gaan ze om met de recessie die door de 
overheid inmiddels betiteld is als een economische crisis? De 
Heemsteder maakt nader kennis met enkele van hen en legt 
ze tien indringende vragen voor. 

Deze Week:  CHiNees RestauRaNt MaNDaRiN

dus niet, vind ik. Als je er plezier 
in hebt, zijn die er niet.”

Hoe wij omgaan met 
de recessie:
“Wij merken het, natuurlijk. Ik 
denk wel dat de recessie in al-
le branches merkbaar is. Vaker 
dan vroeger wisselen drukke da-
gen af met rustige periodes. Het 
is wat meer onvoorspelbaar ge-
worden. Maar je kan niet meer 
dan je best blijven doen. Juist in 
die tijd werden we verkozen tot 
het beste Chinese restaurant 
van Nederland. De mensen kwa-
men van heinde en verre met 
een hoog verwachtingspatroon. 
Dat heeft ons zeker scherp ge-
houden en ervoor gezorgd dat je 
steeds blijft vernieuwen. Zo heb-
ben we, juist tijdens de recessie, 
het pand uitgebreid. We probe-
ren in de top 10 te blijven en dat 
lukt ons nog steeds.” 

Mijn dierbaarste bezit is:
“Mijn vrouw en mijn kinderen. 
Ik heb twee gelukkige kinderen, 
dat geeft een stukje rust. En mijn 
gezondheid is natuurlijk ook heel 
belangrijk.”

Het jaar 2013 is voor 
mij tot nu toe:
“Voor het restaurant was het een 
stabiel jaar .In de zomermaan-
den loopt Heemstede zo’n beetje 
leeg. Daar zijn we aan gewend. 

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

Daarom gaan we zelf ook op va-
kantie in die periode.”

Ik heb bewondering voor:
“Ik heb voor een aantal mensen 
bewondering, zowel in mijn vak 
als daarbuiten. Dat zijn mensen 
die een doel voor ogen hebben 
en niet zo snel opgeven.”

De economische crisis 
heeft wel opgeleverd dat:
“In ons vak zie je dat er een aan-
tal kwalitatief wat mindere res-
taurants zijn afgevallen. Dat 
geeft lucht aan de andere hore-

cagelegenheden. Kwaliteit heeft 
het over het algemeen over-
leefd.”

Ik zie voor ons in 
de toekomst:
“Ik denk dat het einde van de cri-
sis in zicht is. We moeten posi-
tief zijn. Of het nou regent of dat 
de zon schijnt. Je kan het ook zo 
zien: een bewolkte dag kan op 
bepaalde momenten ook heel 
zonnig zijn. Het is maar net hoe 
je er tegenaan kijkt.”

Mirjam Goossens

Heemstede - Sinds begin au-
gustus kan met bij Vaccinatie-
punt (buiten kantoortijden) nu 
ook in Heemstede terecht voor 
reizigersvaccinatie, malariapre-
ventie, bedrijfsvaccinatie en ad-
vies. 
Een afspraak voor een vacci-
natie kunt u zelf maken bij het 
vaccinatiepunt, digitaal of te-
lefonisch. Niemand wil ziek te-
rugkomen van een reis of va-
kantie naar het buitenland. Een 
goede voorbereiding is dan ook 
onontbeerlijk. Dit geldt niet al-
leen voor een verre buitenland-
se reis, maar ook voor meer be-
kende bestemmingen als Egyp-
te, Turkije, Kroatië, Marokko en 
Tunesië. Niemand neemt ten-
slotte graag ‘ongewenste sou-
venirs’ mee naar huis zoals ma-
laria, buiktyfus of hepatitis A of 
B. Er is gebleken dat er veel be-
hoefte is aan een reizigersvacci-
natiepoli die ook buiten kantoor-
tijden geopend is. Daarom kun-
nen reizigers vanaf augustus te-
recht op de avondenspreekuren 
van Vaccinatiepunt, in eerste in-
stantie gaan deze van start op 
de dinsdagavond in Heemstede. 
De verwachting is dat het aan-
tal spreekuren snel uitgebreid 

zal worden naar meerdere avon-
den en de zaterdagochtend. Het 
nieuwe vaccinatiepunt is cen-
traal gelegen, goed bereikbaar 
en er is voldoende parkeergele-
genheid. U kunt hier op afspraak 
terecht voor advies, vaccinaties 
en malariapreventie. Veel verze-
keringsmaatschappijen vergoe-
den een groot deel van de kos-
ten. Informeer daarom altijd naar 
de mogelijkheden voor vergoe-
ding. Dit overzicht is ook te vin-
den op de website ( www.vacci-
natiepunt.nl) Kortom, voor een 
persoonlijk en deskundig ad-
vies in een aangename omge-
ving kunt u nu terecht bij Vac-
cinatiepunt Heemstede aan de 
Meijerslaan 258, 2105 PG Heem-
stede. Bij fysio praktijk Deen. Een 
afspraak is eenvoudig te ma-
ken, digitaal of telefonisch. Via 
de website www.vaccinatiepunt.
nl kan een keuze gemaakt wor-
den voor een vestiging, datum 
en een tijd. Er wordt een aantal 
gezondheids- en reisgegevens 
gevraagd zodat een persoonlijk 
en deskundig advies kan wor-
den voorbereid. Beschikt u niet 
over internet of maakt u liever te-
lefonisch een afspraak? Bel dan 
naar 0900- 8222462.

Vaccinatiepunt nu ook 
in Heemstede

Heemstede - Wereldwinkel 
Heemstede verkoopt het aarde-
werk, dat de Twinning Company 

importeert, van de Artisinat pot-
tenbakkers uit Tunesië. Niet zo-
maar aardewerk, maar prachti-

Tunesisch aardewerk van 
Artisinat in Wereldwinkel

ge met de handgedraaide en ge-
decoreerde kommen en scha-
len van een kleinschalig project 
in Tunesië. De collectie bestaat 
uit een uitgebreid assortiment 
schalen in verschillende vormen, 
maten en decoraties.

Pottenbakken is een traditio-
neel ambacht, waarvan de ken-
nis in Tunesië binnen de fami-
lie van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. Het is een 
ambacht waaraan de hele familie 
meewerkt. De werkplaatsen zijn 
dan ook in en bij hun woonver-
trekken. Alle producten worden 
met de hand gemaakt. De pot-
tenbakkers ontwikkelen steeds 
nieuwe vormen en decoratiemo-
tieven. Geen schaal is hetzelf-
de, u heeft dus altijd een uniek 
exemplaar. Een schitterend ca-
deau! In Tunesië kampt men met 
heel veel werkeloosheid en is 
scholing voor grote groepen nog 
steeds onbereikbaar. Het am-
bachtswerk is een vangnet voor 
de niet- of laaggeschoolden. On-
der de Artisinat pottenbakkers 
zijn voortreffelijke vaklui. Deze 
vakmensen maken hun produc-
ten met het persoonlijk karakter 
van eerlijk handwerk en authen-
tieke decoraties. Twinning Com-
pany en Wereldwinkel Heemste-
de verkopen dit aardewerk voor 
een eerlijke prijs waardoor de 
makers kunnen werken aan een 
betere toekomst.
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Heemstede - In de eerste week 
van september begint bij GSV 
Heemstede weer een breed sca-
la aan sporten en activiteiten.
Zaterdag 31 augustus houdt 
GSV Heemstede open huis van 
10.00 uur tot 12.00 uur in Sport-
hal Groenendaal aan de Sport-
parklaan in Heemstede.

De secties gymnastiek/dans, vol-
leybal, tafeltennis, badminton en 
Nordic Walking geven acte de 
présence. Aan al deze sporten 
kunt u gratis meedoen en spe-
ciaal kunt u kennis maken met 
o.a. Pilates en T’ai Chi Chuan. De 
kinderen kunnen deelnemen aan 
een danssessie en turnen. Het is 
raadzaam om sportkleding mee 
te nemen. U kunt ter plekke al-
le informatie krijgen van de aan-
wezige leiding. Diegene die zich 
deze zaterdag inschrijven maken 
kans op een jaar gratis sporten. 
De eerste lessen starten op 
maandag 2 september in diver-
se locaties. Uitgebreide informa-
tie vindt u voor alle sporten op de 
website van de vereniging: www.
gsv-heemstede.nl.
De sectie gymnastiek verzorgt 
de navolgende activiteiten: gym-
nastiek/turnen, wedstrijdtur-
nen, ballet/streetdance, condi-
tietraining, conditiegym voor da-
mes, body en mind fitness, bo-
dy fit surprise, gymnastiek+ vol-
leybal 55+, zumba + aerobics, 
hatha yoga, T’ai Chi Chuan, pi-
lates, werelddansen, aerobic bo-

dyshape 60+, bewegen voor se-
nioren, conditioneel bewegen 
voor senioren
Welke sport u kunt beoefenen 
staat bij de lessen op de websi-
te www.gsv-heemstede.nl onder 
gymnastiek uitvoerig beschre-
ven. Heeft u belangstelling voor 
een of meer activiteiten, dan ad-
viseren wij u naar de betreffende 
les te gaan en een proefles mee 
te doen. De daar aanwezige lei-
ding kan u zo nodig inlichten.
Nadere informatie voor gymnas-
tiek kunt u krijgen via: Voorzitter 
Peter Grajer tel: 023 - 5281215, 
Secretaris Jos Holdorp tel: 023 
- 5324160, e-mail: gsvgymnas-
tiek@hotmail.com
Volleybal is een sport die door 
jong en oud kan worden beoe-
fend. De sectie volleybal biedt 
naast recreatievolleybal ook de 
mogelijkheid om in competitie-
verband deel te nemen aan de 
reguliere competitie van de Ne-
vobo alsook aan de recreanten-
competitie. De jeugd is actief 
in het Cool Moves Volley (voor-
heen Circulatie Mini Volleybal); 
een heel leuke en inspirerende 
manier om stapsgewijs het vol-
leybal onder de knie te krijgen. 
Dat kan al vanaf 6 jaar. De trai-
ningen beginnen op dinsdag-
avond in Sporthal Groenendaal. 
Verdere informatie vindt u op de 
website en u kunt ook terecht bij: 
Senioren: Leo van der Prijt 023-
5287039, leosr@vanderprijt.com. 
Jeugd: Hans van den Elst 0252-

526999, h.van.den.elst@umail.
leidenuniv.nl
Tafeltennis kan op vrijdagavond 
gespeeld worden in het GSV 
Centrum aan de Fr. Schubertlaan 
37 in Heemstede. Zowel dames 
als heren spelen zowel recrea-
tief als in competitieverband. In-
lichtingen bij: Dick ter Heijden 
023-5716511 en Han Dekker 06-
46893022.
Badminton wordt op dinsdag-
avond recreatief beoefend in 
Sporthal Groenendaal.
Met haar bridge afdeling behoort 
GSV Heemstede tot de grootste 
van Nederland. Op diverse mid-
dagen en avonden wordt er ge-
speeld in het GSV Centrum. Er 
wordt begonnen vanaf 2 sep-
tember. Wilt u leren bridgen? 
Dat kan. Op woensdag 2 oktober 
wordt er gestart met een nieu-
we cursus. Informatie bij me-
vrouw C.T.M. van der Helm, 023-
5292799, e mail: gsv.heemste-
de@telfort.nl. Vanaf 13 septem-
ber kunt u klaverjassen in het 
GSV centrum vanaf 19.45 uur. 
Informatie bij de heer M.Meijer 
023-5245364 (na 19.00 uur) 
Nordic Walking gaat van start 
vanaf 14 september met de loop-
groepen op zaterdag, zowel Re-
gulier als Easy Walking. In de 
tweede helft van september start 
ook weer een Reguliere Basis 
Cursus. Alle informatie kunt u 
krijgen via de instructeur: René 
Reeuwijk, 023-8447496, e mail: 
r.reeuwijk@telfort.nl

Open huis op zaterdag 31 augustus

GSV-Heemstede start 
het nieuwe seizoen

Heemstede – Voetbalclub HBC 
Heemstede zette voor de 30e 
keer het jaarlijkse jeugdweekend 
op touw. Dat vond plaats in het 
weekend van 17 en 18 augustus. 
Ook deze keer werd het week-
end gesponsord door Rabobank 
Haarlem en Omstreken. Zo’n 130 
kinderen in de leeftijdscatego-
rie 6 t/m 16 jaar waren in groe-
pen opgedeeld en streden op 

sportieve en fanatieke wijze voor 
de winst. Er waren zo’n 60 vrij-
willigers aanwezig om de geor-
ganiseerde spellen te leiden als 
scheidsrechter, om als cateraar 
op te treden, de spellen klaar te 
zetten, op te bouwen of weer af 
te breken. Het hele weekend was 
van beging tot einde prima ver-
zorgd. Het weekend begon al op 
vrijdag met het slapen in tenten 

Verwarring alom tijdens 
HBC jeugdweekend

op het complex. Zaterdag was er 
een verrassing namelijk een be-
zoek aan Duinrell, de club pak-
te extra uit vanwege het 30-jarig 
jubileum. Hoe later het die dag 
werd, hoe meer ouders en groot-
ouders de moeite namen om nog 
een paar uur te komen kijken en 
hun kroost aan te moedigen. Dit 
was af en toe wel verwarrend 
omdat het weekend ook een the-
ma had meegekregen namelijk 
‘de Verwarring’. De groep met de 
witte shirts was namelijk ‘team 
blauw’ (dit stond voor op het 
shirt), de rode shirts waren team 
geel en zo verder. Na het eind-
spel nam Rob Roomeijer, voorzit-
ter van de vereniging, het woord 
en daarna Arthur Stricker, voor-
zitter van de commissie die het 
weekend had georganiseerd en 
tot een geslaagd evenement had 
gemaakt. De middag werd af-
gesloten door Fonz Halfman die 
namens de Rabobank de prijs-
uitreiking op zich nam voor een 
volle tribune met zo’n 400 ou-
ders, grootouders en overige be-
langstellenden. Hier was de ver-
warring wel het grootst maar ook 
erg leuk. Want team blauw met 
de gele shirts stond aan de lin-
kerkant van het veld en team wit 

met de blauwe shirts stond aan 
de andere kant... Team blauw 
had gewonnen, maar alle toe-
schouwers keken de verkeer-
de kant op en zagen niet dat het 
team met de gele shirts team 
blauw was en juichend over het 
veld liep en dat het team met de 
blauwe shirts, dat dus eigenlijk 
team wit was, niet aan het jui-
chen was... snapt u het nog? Hoe 
het ook zij... organisatoren en 
deelnemers kijken met veel vol-
doening terug op een wederom 
geslaagd weekend.

Regio - De IKKI hockeyschool 
is een onderdeel van IKKSport 
voor kinderen van de leeftijd van 
3 jaar tot 10 jaar. Ook kinderen, 
die nog niet bij een hockeyclub 
terecht kunnen of uitgeloot zijn, 
leren hier op een speelse manier 
hockeyen. Het plezier en per-
soonlijke aandacht vormt voor 
IKKSport de rode draad in het 
werk, want elke kind is uniek. In 
een les van 45/60 minuten leren 
de kinderen hockeyoefeningen, 
die speciaal voor die leeftijdsca-
tegorie zijn ontwikkeld. Op basis 
van andere sport- en spelvormen 
leren ze bovendien hoe ze hun 
lichaam op een goede manier 
kunnen gebruiken en hoe ze met 
elkaar kunnen samenwerken. 
Heerlijk achter een bal aanren-
nen en ondertussen werken aan 
een brede motorische ontwik-

keling. Tevens door het gebruik 
van veel kleur en variatie zorgen 
de lessen voor de nodige afwis-
seling en ontwikkelen de kinde-
ren al op jonge leeftijd capacitei-
ten die in het hockey van pas ko-
men, zoals teamwork en behen-
digheid. Kijk eens op de websi-
te www.ikksport.nl. Of kom eens 
langs voor een proefles. Getraind 
wordt er op maandagmiddag en 
op de zaterdagochtend. Vragen? 
bel 06-22630521. IKKSport or-
ganiseert teambuilding activi-
teiten zoals rugby en bootcamp. 
Tijdens de winterstop (januari/
februari) zijn er zaalworkshops 
voor 6-jarigen, F-jes en E-tjes. 
Bovendien organiseert IKKSport 
zaalhockeykeeper-workshops, 
een hockeyprogramma speci-
aal voor scholen en verenigin-
gen, peutersportgym voor kinde-
ren vanaf 2 jaar, sport en spel- of 
hockeyclinics op scholen, BSO’s 
en workshops en trainingen voor 
en op verenigingen. Een actieve 
club dus, IKKSport.
Nieuwsgierig geworden? Be-
zoek de website www.ikksport.
nl, of bel 06-22630521, Isabel-
la Kruiswijk. Wilt u de nieuws-
brief ontvangen, mail naar info@
ikksport.nl

Jaarmarkt Bloemendaal
Op zaterdag 7 september staat 
IKKSport op de jaarmarkt Bloe-
mendaal, bij bij de kerk en vlak-
bij Grand Café Vreeburg.

Zaterdag 7 september
IKKSport op jaarmarkt 
Bloemendaal

Regio - Van maandag 19 tot en 
met zondag 25 augustus vonden 
de Nationale Veteranen Kampi-
oenschappen 2013 (NVK) plaats 
op de gravelbanen van Tennis-
centrum de Kegel in Amstelveen. 
Ruim 300 tennissers deden afge-
lopen week in diverse leeftijdsca-
tegorieën een gooi naar de na-
tionale veteranen titel in het en-

kelspel, dubbelspel en gemengd 
dubbelspel. Bij de heren werd ge-
speeld in de categorieën 35+ tot 
en met 90+. Bij de dames van 35+ 
tot en met 80+. Na een geslaagd 
toernooi kwamen er in het enkel-
spel in totaal twintig enkelspel-
winnaars uit de bus. De in Benne-
broek wonende Wim Heeremans 
werd winnaar in de klasse 80+.

Nationale Veteranen Kampioenschappen tennis

Wim Heeremans uit 
Bennebroek 80+ winnaar
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Evenementen
kalenderkalenderkalender

The Vintage
Store

textiel kilo sale 
13 & 14 september vrijdag van 9.00 tot 18.00 
uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur shoppen 
voor maar €7,- & €12,- per kilo (1 kilo is zo’n 
4-6 items)

 Veiling
zaterdag 14 september veiling voor het goe-
de doel AMREF fl ying doctors Kenya start om 
14.00 uur.

 Fashionshow
Zaterdag 28 september om 13.30 uur 
Fashionshow wintercollectie 

aanvang met hapjes en drankjes
DJ kleine dondersteen

danscrew Godsend
presentator en preformer Marciano Fierce

zanger Jeffrey Lake

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Heemstede - The Vintage Store 
heeft zich in relatief korte tijd op 
de kaart gezet als allround kring-
loopwinkel en is met recht een 
populair begrip in Heemstede. 

Naast het uitgebreide assorti-
ment van allerlei tweedehands 
spullen, kun je ook terecht bij de 
The Vintage Store voor leuke ac-
ties, evenementen en workshops 
met diverse thema’s. Ook de 
Stichting Werkdag van Paswerk  
met de huisvlijt van een eigen 
kaarsenmakerij, een keramiek- 
en een meubelafdeling heeft 
een  permanente uitstalling ge-
kregen bij The Vintage Store. Op 
deze manier hoopt de Stichting 
Werkdag meer publiek te trek-
ken en de zelfgemaakte spulle-
tjes te verkopen. 
Een deel van deze opbrengst 
komt ten goede van de Stichting 
Edukans, voor kansarme kinde-
ren. Maar er is nog veel meer te 
doen.  Een kleine greep uit de 
evenementenkalender van The 
Vintage Store.

Pump up your pumps!
Op donderdagavond 29 augus-
tus, van 19:30 tot 21:00 uur vindt 
in The Vintage Store de work-
shop pumps stylen met stripboe-
ken plaats. Altijd al je eigen ge-
stylde schoenen willen dragen? 

Dit is je kans: er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. In-
schrijven kan via de evenemen-
ten van de facebookpagina The 
Vintage Store of in de winkel 
zelf. De kosten bedragen e6,95 
per persoon, inclusief een gratis 
kop koffie of thee.  Het is belang-
rijk dat je zelf je eigen pumps of 
schoenen meebrengt.

Kinderworkshop 
portemonnees maken 
Op zaterdag 31 oktober, vanaf 
15.00 uur op het Wilhelminaplein 
tijdens het kinderprogramma 
van Heemstede Live, organiseert 
The Vintage Store voor kinderen 
een workshop portemonnees en 
portefeuilles maken van gere-
cycled materiaal. Voortaan altijd 

je eigen ontworpen portemon-
nee op zak: handig en leuk om 
te doen! Neem wel zelf als ma-
teriaal een leeg pak melk mee. 
Deelname is gratis en aanmel-
den kan ter plekke op het Wil-
helminaplein.

Vintage Fashion Kilo Sale
Zelf unieke vintage kleding zoe-
ken en vinden? Op de Vintage 
Kilo Sale verkoopt The Vintage 
Store 1 kilo vintage kleding voor 
e7,- of e12,-. Het maakt hier-
bij niet uit of het  vintage jurk-
jes, vintage schoenen, vintage 
tassen, vintage jassen of broe-
ken zijn. Per kilo zijn dit onge-
veer 4 tot 6 items. Hoe gaat het 
kiloshoppen in zijn werk? De 
deelnemers krijgen een grote 
shopping bag om te gaan win-
kelen in de ruimtes die verdeeld 
zijn in twee groepen: e7,- per ki-
lo en e12,- per kilo. Nadat de fa-
voriete vintage kleding is uitge-
zocht, kan deze gewogen wor-
den op een speciaal weegpunt 
in de winkel, zodat je binnen het 

Altijd wat te doen bij 
The Vintage Store

De zelfgemaakte spullen van Stichting Werkdag bij The Vintage Store.

budget blijft. Daarna kunnen de 
artikelen afgerekend worden bij 
de kassa: pinnen is mogelijk. De 
Vintage Fashion Kilo Sale  vindt 
plaats op vrijdag 13 septem-
ber tussen 09.00-18.00 uur en 
op zaterdag 14 september tus-
sen 09.00-17.00 uur. De entree 
is gratis. The Vintage Store biedt 
ook gelegenheid om een drank-
je of een hapje te bestellen in de 
koffiecorner, voor als het vintage 

shoppen een kleine pauze kan 
gebruiken.
Loop eens binnen bij The Vin-
tage Store, gevestigd aan de 
Cruqiusweg 37-A te Heemstede, 
telefoonnummer: 023-7600477. 
Meer acties en evenementen zijn 
te vinden op de website www.
thevintagestore.eu en op de fa-
cebookpagina The Vintage Store.

Bart Jonker

Heemstede - Doe jij werk wat 
je inspireert en waar je blij van 
wordt? Leef jij je loopbaan of 
word je geleefd? 
Sinds kort kun je in Heemste-
de bij loopbaancoach Krista Fi-
lius terecht als je niet op al deze 
vragen direct volmondig ‘ja’ kunt 
antwoorden. Krista helpt men-
sen (her)ontdekken wat ze echt 

graag willen. Om zo met plezier 
en vanuit hun hart te werken. 
Op 8 september kun je Krista 
ontmoeten op de Bewust Haar-
lem Markt op de Grote Markt in 
Haarlem. Wil je meteen ervaren 
wat het jou kan opleveren? Kom 
dan naar de workshop Bezie-
lingsspel op woensdag 11 sep-
tember. 

Met plezier en vanuit je hart werken en leven 
Maak kennis met Krista 
Filius Loopbaancoaching

Workshop Bezielingsspel
Naast loopbaantrajecten met 
persoonlijke gesprekken, werkt 
Krista met het Bezielingsspel. 
Het Bezielingsspel brengt je op 
een speelse manier helderheid 
over een vraag die je hebt. In 
korte tijd krijg je inzicht in wat je 
belemmert en wat je nodig hebt 
om je wensen en verlangens in 
je leven/loopbaan vorm te ge-
ven. Je kan dit spel spelen op in-
dividuele basis of in een work-
shop met een groep. De eerst-
volgende workshop vindt plaats 
op woensdagavond 11 septem-
ber van 19.30 tot 22.00 uur in 
Heemstede. Daarna wordt de 

workshop op 9 oktober gegeven. 
De kosten zijn 37,50 euro. Bij in-
levering van de knip bon uit deze 
courant mag je deelnemen voor 
25 euro. 

Bewust Haarlem Markt
Op de Bewust Haarlem Markt op 
8 september wordt zichtbaar hoe-
veel mooie initiatieven en activi-
teiten er zijn in de regio Haarlem. 
Op het gebied van duurzaamheid, 
bewustwording, gezondheid en 
welzijn. Krista Filius presenteert 
zich in een van de 100 marktkra-
men. Kom langs voor een per-
soonlijke kennismaking! www.
bewusthaarlem.nl. Voor meer in-

formatie en aanmelding voor de 
workshop: www.kristafilius.nl
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Heemstede - Begin oktober is 
het dan eindelijk zover en gaat 
de eerste spade de grond in voor 
de nieuwbouw van de Harte-
kamp. Figuurlijk dan want eerst 
zal er een groot aantal oude pa-
viljoens gesloopt moeten wor-
den. Niet alleen de Hartekamp in 
Heemstede ondergaat een me-
tamorfose ook de vestigingen in 
Beverwijk, Haarlem en Hillegom 
werden en worden aangepakt. 
Totaal trekt de Hartekamp Groep 

75 miljoen euro uit om gebouwen 
te laten voldoen aan de eisen van 
deze tijd. De bewoners krijgen de 
ruimte die hen het leven een stuk 
prettiger maakt. In Heemstede 
verrijst een hand vol nieuwe ge-
bouwen. Er is jaren nagedacht 
over de meest ideale oplossing, 
waarbij het welbevinden van de 
bewoners centraal stond. On-
danks dat de Rijksoverheid flink 
wil korten op de budgetten denkt 
Marian Stet van de Raad van Be-

stuur dat de nieuwbouw past in 
de financiele toekomst van de 
Hartekamp Groep. Alle proce-
dures zijn doolopen en of liggen 
gereed voor goedkeuring. Heikel 
punt is een aantal monumenta-
le bomen dat plaats moet maken 
voor de nieuwbouw. Er verdwij-
nen 75 grote bomen waarvoor 
een kapvergunning is verleend. 
Mensen die opkomen voor het 
behoud van de bomen wilden dit 
aanvechten bij de rechter maar 

tijdens de voorlichtingsmiddag 
op 22 augustus bleek dat zij daar 
vrijwel zeker vanaf zien. Mochten 
zij de procedure winnen dat be-
tekent dat een jaar of twee ver-
traging en dat willen zij de bewo-
ners en het personeel niet aan-
doen. De kans een procedure te 
winnen is daarnaast gering. Het 
gaat uiteindelijk om ongeveer 
tien bomen die werkelijk impo-
sant zijn alleen al door hun om-
trek van één tot twee meter. In 

De Hartekamp Heemstede krijgt 
indrukwekkende nieuwbouw

Een van de huidige opstallen die gaan verdwijnen.

de huidige paviljoens huizen hier 
en daar kolonies vleermuizen. 
Voor deze diertjes zijn op het ter-
rein kasten opgehangen waarin 
zij een nieuw onderkomen vin-
den. De bewoners krijgen een ei-
gen zit / slaapkamer en sanitair. 
Woonden men eerst op ongeveer 
33 m2, straks beschikken de be-
woners bijna over het dubbele. 
De dagbesteding, een belangrijk 
onderdeel van de zorg, wordt ge-
groepeerd in een aantal gebou-
wen liggend aan een plein. Een 
landschapsarchitect waakt over 
het behoud van het karakter van 
het landgoed en in overleg met 
de architect zijn de plannen uit-
gewerkt waarbij zorgvuldig is ge-
keken naar het behoud van zo-
veel mogelijk natuur. Het Land-
schap Noord-Holland, beheerder 
van het terrein, kan zich vinden 
in de plannen, al betreurt iedere 
liefhebber van natuur het voor-
genomen kappen. Wel worden er 
142 nieuwe bomen gepland zo-
dat met de jaren het gemis wordt 
opgevangen. Bewoners en per-
soneel kunnen niet wachten tot-
dat zij de nieuwbouw kunnen be-
trekken en er voor hen een nieu-
we tijd aanbreekt. Als alles mee-
zit, is het project medio 2015 
klaar en breekt er voor de Har-
tekamp in Heemstede een nieuw 
fase aan waarbij de huisvesting 
en faciliteiten is aangepast aan 
de eisen van deze tijd. Voor een 
impressie van de nieuwbouw zie: 
www.hartekampgroep.nl 

Eric van Westerloo. 

Heemstede - Lang geleden 
waren rijke families uit Amster-
dam ’s zomers vaak te vinden op 
prachtige buitenplaatsen langs 
de duinen. Leyduin bij Vogelen-
zang is er een voorbeeld van. Als 
u de sfeer in het enorme Huis 
Leyduin eens wilt proeven kan 
dat tijdens de Open Monumen-
tendagen.  Zaterdag 14 septem-
ber van 12.00-16.00 uur en zon-
dag 15 september van 10.00 tot 
16.00 uur. Er zijn drie familieka-
mers ingericht met prenten en 
gebruiksvoorwerpen uit de tijd 
dat het huis als buitenplaats 

werd bewoond. Zaterdagmiddag 
is er vanaf 14.00 uur live mu-
ziek door salonorkest Olè Gua-
pa. Ze nemen u mee op een mu-
zikale rondreis langs Spanje, Ita-
lië, Rusland en de Balkan. Zon-
dag treedt vanaf 13.30 uur jaz-
zorkest De Hot Pickles op. Een 
7-mans formatie spelend in de 
New Orleans traditie. Verder zijn 
er ’s middags hapjes en drankjes 
te koop . U kunt op beide dagen 
deelnemen aan een van de korte 
Macht & Pracht wandelexcursies 
(ca. 45 min.) die vanaf het huis 
vertrekken. U komt o.a. langs de 

Belvedère waarvan de restaura-
tie net afgerond is. Op zondag 
is de presentatie van het boekje 
‘Leven op Leyduin’.  Het geeft een 
beeld van de vroegere bewoners 
en medewerkers van de buiten-
plaats. Het boekje is ter plekke 
te koop. Kijk voor het volledige 
programma op www.gaatumee.
nl Met de fiets is de buitenplaats 
prima te bereiken. Parkeren au-
to’s: Manpadslaan 1, 2114 BJ Vo-
gelenzang.

Aan deze activiteit zijn geen kos-
ten verbonden.

Monumentendagen op Leyduin met live 
muziek, rondleidingen en boekpresentatie
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Heemstede - Met een para-
plushow werd op 1 september 
1988 door wethouder S. Baar de 
Dorpspomp in gebruik genomen. 
Hij had geen paraplu nodig, hij 
kon onder de vele paraplu’s 
droog de pomp bereiken. Met de 
stem van een echte dorpsomroe-
per klonk er: “Er was droog weer 
voorspeld, maar op die belof-
tes zijn geen staat te maken. De 
Raadhuisstraat en het Pleintje 
zijn vernieuwd en ligt er prach-
tig bij”. Hij bracht een dankwoord 
uit aan de bewoners en de win-
keliers voor de wijze waarop er 
bij de renovatie met de gemeen-
te is samengewerkt. Hij dacht 
aan de inspraakronden die aan 
de vernieuwing vooraf gingen. 
De winkeliersvereniging kreeg 
een nieuwe naam: “Winkelcen-
trum Raadhuisstraat” in plaats 
van “Rondje Raadhuisstraat”. 
Een eindje verderop stond de 
Italiaanse ijsman Angelona er 
verloren bij. Voor hem had de 
zon moeten schijnen. In de Eer-
ste Aanleg kwamen de genodig-
den bijeen om een toast uit te 
brengen op de dorpspomp. Te-
gen de avond werd het droog, de 
Blues Band zorgde voor een vro-
lijke stemming, de mannequins 
van de nieuwste boutique Bon 
Coeur verzorgde op straat een 
prachtige modeshow. In dit pand 
zit inmiddels chocolaterie Van 
Dam, waar Willem van Dam met 
zijn speciale manier van klan-
ten benaderen en binden de-
zelfde passie voor `zijn` Raad-

huisstraat hanteert als de werk-
groep Dorpspomp 25 jaar gele-
den. Toen had de Raadhuisstraat 
een heel ander gezicht. ‘Rond-
je Raadhuisstraat’ Heemstede, 
Winkeliersvereniging, noteerde 
circa 1980 in de Raadhuisstraat 
negen kruideniers, te weten: 
Reedijk/Vollenga, Albert Heijn, 
J.Samson, Jansen/’Eigen Hulp’, 
Dolf Ebbers/J.Wester, Adriaan-
se, Zwarter, Zijlstra en Westra/
Brekelmans. Waar de eigenaar 
nog achter de toonbank stond 
en gelukkig kunnen we in 2013 
bij veel winkels nog de eige-
naar achter de toonbank vinden, 
waar zij hun klanten begroe-
ten. De grote winkelketens mis-
sen veelal die persoonlijke bena-
dering, maar in Heemstede zien 
we in de winkelcentra Raadhuis-
straat/ Binnenweg, Jan van Goy-
enstraat en Zandvoortselaan ge-
lukkig nog veel winkels met een 
eigenaar die zelf zijn klanten be-
groet en kent. Daarmee word je 
de tweede Leukste Straat van 
Nederland. De Eerste Leukste 
Winkel van Nederland, staat in 
de Raadhuisstraat, chocolaterie 
Van Dam heeft de dorpspomp 
geboetseerd uit ruim 4 kilo cho-
colade en die is nu te zien in zijn 
etalage. Zondag 1 september 
versiert hij elk ijsje met een cho-
colade plaatje, waarop de dorps-
pomp staat. Leuke man die Wil-
lem van Dam zoals hij zondag 
zijn ijsjes versiert!

Ton van den Brink

Dorpspomp 25 jaar in 
de Raadhuisstraat

Vlnr : Leo Zwarter, Willem van Dam en Edward van der Zwaag

Heemstede - Maandagmor-
gen 9.00 uur vertrokken alle 
kinderen van groep 1 en 2 van 
de Beatrixschool naar de die-
renwinkel ‘Heems sinds 1822’ 
aan de Kanaalweg in Heemste-
de. Met een lijst vol met vragen 
over de vissen en de verzorging 
daarvan. De Juf heeft samen met 
de kinderen vissen , planten en 
voer gekocht. Jos Heems leg-
de uit hoe kinderen op school 
de vissen moeten gaan verzor-

gen. De vissen zijn goed inge-
pakt en door de juf meegeno-
men naar school. Dit bezoek aan 
deze grote aquariumafdeling is 
meteen de start van het project 
‘De mooiste vis van de zee’. Op 
school worden er vissen geknut-
seld, een aquarium gemaakt en 
gelezen in de werkboekjes over 
vissen. De kinderen vinden het 
net zoals de vissen fijn om in een 
school te leven. Wat een mooie 
start van dit schooljaar.

Prinses Beatrix school bezoekt dierenwinkel

‘De mooiste vis 
van de zee’

Heemstede - Na 46 jaar is er 
een einde gekomen aan het 
Heemsteedse radiostation De 
Branding. Afgelopen week is de 
zender uit de lucht gegaan. Nie-
mand mag of kan meer in de 
studio´s komen. Dat het zover 
is gekomen lag aan het misma-
nagement van het bestuur. Na-
dat oprichter en programmama-
ker Simon Paagman zijn voorzit-
terschap had overgedragen be-
gon de ellende. Het einde van het 
liedje was dat de huidige voorzit-
ter Rutger Koolhaas het station 
als zijn eigen speeltje beschouw-
de en het niet zo nauw nam met 
de geldende regels. Wat zijn be-
doeling is geweest met het sta-
tion is nooit duidelijk geworden. 
Gaandeweg werd bekend dat de 
voorzitter als ondernemer steeds 
balanceerde op de rand van het 
toelaatbare en daar soms over-
heen ging. Hij bleek verwikkeld 
in verschillende faillissementen 
waarbij naar voren kwam dat het 
met de verslaglegging niet zo 

nauw werd genomen. Radio De 
Branding ging dan ook door on-
zorgvuldig management en wan-
orde ten onder. Of het station 
werd gebruikt om zaken te mas-
keren is niet aan te tonen. Mede-
werkers verklaarden dat zij soms 
geld toegestopt kregen, hoewel 
ze als vrijwilligers werkten. Er 
werden geen adverteerders ge-
vonden, men voldeed niet aan de 
afspiegeling van de Heemsteed-
se samenleving. Het bestuur was 
nimmer voltallig en medewer-
kers, die vooral uit de regio af-
komstig waren, vertrokken. Met 
het verstrekken van verkeerde 
informatie trachtte Koolhaas het 
‘commissariaat voor de media’ 
op het verkeerde been te zetten. 
Na publicaties in deze krant en 
de daarop volgende vragen in de 
gemeenteraad ging ook het ge-
meentebestuur zich er mee be-
moeien. Op basis van niet klop-
pende informatie wilde het com-
missariaat de zender opnieuw 
een vergunning geven. Nadat de 

gemeente protesteerde en aan-
toonde dat de informatie, ver-
strekt door De Branding, niet 
klopte besloot het commissari-
aat de vergunning alsnog in te 
trekken. Koolhaas c.s ging in be-
roep, doch dat liep op niets uit. 
De in het verleden goed beluis-
terde programma´s als de mid-
dag-editie, Raadhuisplein en lo-
kaal nieuws verdwenen gaande-
weg door gebrek aan medewer-
kers. Uiteindelijk kwam er alleen 
nog door een computer gepro-
grammeerde muziek uit de luid-
sprekers. Wat er met de appa-
ratuur gaat gebeuren, dat deels 
met gemeenschapsgeld (subsi-
die) is aangeschaft is onduide-
lijk. Technisch gesproken kan 
De Branding voor 10 september 
nog in beroep gaan bij de recht-
bank, zover zal het wel niet ko-
men. Of en in welke vorm Heem-
stede ooit weer een eigen stati-
on krijgt zal de toekomst leren.

Eric van Westerloo.

Zendvergunning ingetrokken en faillissement aanstaande

Radio De Branding uit de lucht

Feestelijke opening Kindertuinen en 
Generatietuinen Groenendaalse Bos
Heemstede - Op zaterdag 31 
augustus, van 16.00 tot 18.00 
uur, zal de feestelijke opening 
plaatsvinden van de Kinder-
tuinen/Generatietuinen in het 
Groenendaalse Bos. Bij deze 
opening gaat het bestuur ieder-
een, die het project heeft helpen 
mogelijk maken, bedanken. Alle 
deelnemers, sponsors, vrijwilli-
gers en andere betrokkenen zul-
len aanwezig zijn. Wethouder Jur 
Botter is er namens de gemeen-
te Heemstede. Er worden gra-
tis kinderworkshops gehouden. 
Zo kun je je eigen insectenhotel 
maken. Verder is er voor de vol-

wassenen een hapje en drankje, 
en feestelijke muziek. Stichting 
Kom In Mijn Tuin nodigt belang-
stellenden van harte uit om op 
deze dag eens kennis te komen 
maken! De tuinen zijn te vinden 
aan de Herenweg in Heemstede. 
Neem vanaf de Zandvoortselaan 
de Herenweg richting Benne-
broek. Vanaf Bennebroek neemt 
u de Herenweg richting Heem-
stede. De ingang bevindt zich 
tegenover de Manpadslaan in 
het Groenendaalse Wandelbos. 
Meer info bij Mik van der Bor, 
Stichting Kom In Mijn Tuin, tele-
foon 023 – 5282651.

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. 

We zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op onze website 
www.vrijwilligerswerkheemste-
de.nl kunt u nog veel meer leu-
ke vacatures vinden!

Chauffeurs Kringloopwinkel
Voor de transportafdeling van 
een kringloopwinkel in Heemste-
de zijn wij op zoek naar chauf-
feurs die op donderdag- of vrij-
dagochtend spullen willen bren-
gen en ophalen bij mensen thuis. 

Een grootrijbewijs is niet no-
dig, wel enige spierkracht om 
de spullen in en uit het busje te 
kunnen tillen.

Assistent beheerder
Wij zoeken een assistent beheer-
der voor een stichting die vrije-
tijdsbesteding, sport en vakan-
ties organiseert voor jong vol-
wassenen met een verstande-
lijke beperking. Deze activitei-
ten vinden vooral ‘s avonds en 
in het weekend plaats op loca-
tie. Regelmatig worden de ruim-
tes op onze locatie ook overdag 
en s’avonds gehuurd door exter-
ne partijen. Ter ondersteuning 
van onze beheerder willen wij 
een assistent beheerder toevoe-
gen aan onze vrijwilligerspool. 
Aan de volgende werkzaamhe-
den valt te denken: het assiste-
ren bij allerlei kleine klusjes voor 
in het pand, gastheerschap ver-
lenen bij verhuuractiviteiten, ver-
zorgen van koffie/thee, bereiden 
van de lunch (soep), een bood-
schap doen, het ontvangen van 
gasten, erop toezien dat het 
pand er netjes en verzorgd uit-
ziet. Wij zijn op zoek naar iemand 

die na een inwerkperiode zelf-
standig aan de slag kan en oog 
voor detail en gezelligheid heeft.

Administratief medewerker
Voor de opstart van een stich-
ting, die de belangen behartigt 
van de wolf op het noordelijk 
halfrond, zoeken wij een vrijwil-
liger die administatieve onder-
steuning kan bieden en mee kan 
denken bij de opstart. De taken 
bestaan zoal uit: e-mails sturen 
om aandacht te vragen voor de 
wyoming wolf, bijhouden en be-
werken van drie websites over 
de wolf, ideeën inbrengen om 
de stichting onder de aandacht 
te brengen, samenwerking op-
zetten met bestaande belangen-
groepen voor wolven en relevan-
te natuurbeschermingsorgani-
satie, werven vrijwilligers, me-
dia attentie. Je zult worden bij-
gepraat en op de hoogte worden 
gebracht over de situatie van de 
wolven in het hier en nu.

Vacature Top 3 vrijwilligerswerk
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Brocante warenhuis
op de Jan van Goyenstraat

Heemstede – Warenhuis Selfridges leek zondag uit te pakken op de 
Jan van Goyenstraat. Maar dan zoals het ruim honderd jaar geleden 
geopend werd in Oxford Street in Londen. Met de spullen die toen 
hoogst modern waren en zomaar op de toonbank lagen. Ongekend 
in die tijd. Men was gewend dat artikelen door de eigenaar van de 
winkel aan de klant getoond werden. In dat warenhuis lagen de 
artikelen zomaar voor het aanraken, het grijpen.

Dat is de overeenkomst met de brocante markt in de Jan van 
Goyenstraat, waar de parelkettingen, serviesgoed, kanten kleedjes, 
tin en koperwerk zomaar voor de grijp liggen in kramen waar 
de spullenbaas zijn waren aanprijst. Op de stoep staan zomaar 
designmeubelen uit de Art Deco tijd en uit de Amsterdamse 
School. De Spaarne Town Jazz Band speelde jazzmuziek uit vroeger 
jaren, Ook uit vervlogen tijden klonk de muziek van Kardoen, een 
muziek die voortkomt uit traditionele Wets-Europese dansmuziek. 
Traditionele invullingen met eigentijdse arrangementen van 
walsen, scottisch, mazurka`s en jig`s met een lichte toets en soms 
een swingend karakter. Net als de vergeten groenten, de kardoel,  
is door de harpiste, de gitarist, de violiste en een trekmuzikante van 
deze Kardoergroep, de Barfolk muziek herontdekt   Heerlijke muziek  
in een tent voor de Plus markt. Daar had meneer Selfridges graag 
naar geluisterd. De organisatie van de brocantemarkt bestaande 
uit de winkeliers Remco en Anneke van den Berg, Wim Kuijk, Matty 
van der Vis lunchten met de 50 standhouders in het traditionele 
Franse sfeertje met stokbrood, kaas en wijn, bedacht en geserveerd 
door Hanneke Oorthuys van Cadeau & Zo. De organisatie zorgt ook 
ieder jaar voor een stand met een goed doel en dit jaar was dit voor 
TECS. Zij zetten zich in om de kwaliteit van leven voor kansarmen 
te verbeteren door ondersteuning van lokale projecten met focus 
op de thema’s Water, Kinderen, Vrouwen. Vooral zorgen zij voor 
schoon drinkwater in Noord India. Ook hun stand krnwtr kreeg 
veel aandacht van het publiek dat in groten getale naar het `oude 
`warenhuis was gekomen. Na enkele rondjes brocante was het 
goed uitblazen op de terrasjes van de restaurants en de proeverij. 

Ton van den Brink
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Heemstede - De gitaar is een 
prachtig instrument om te be-
spelen of om naar te luisteren, 
zowel akoestisch als elektrisch. 
Heemstede mag zich daarom 
gelukkig prijzen met een unie-
ke en uitgebreide gitaarwinkel, 
de Gitaarshop Heemstede, waar 
ook nog eens gitaarlessen kun-
nen worden gevolgd. Niet zo-
maar een gitaarwinkel: ook pro-
fessionals vanuit de hele wereld 
weten de Gitaarshop Heemste-
de te vinden. De grote collectie 
akoestische en elektrische gita-
ren van vermaarde fabrikanten 
raken de juiste snaren in de mu-
ziekwereld. Iedereen die een gi-
taar zoekt, in welke prijsklasse 
dan ook, kan terecht bij de Gi-
taarshop Heemstede. Een muzi-
kaal en gezellig gesprek met ei-
genaar Ted van Kampen.
Wie binnenloopt bij de Gitaar-
shop Heemstede, waant zich di-
rect in een gitarenparadijs. Gou-
den platen aan de muur van Jim-
my Hendrix, John Lennon en Eric 

Clapton. In de vitrine een gesig-
neerde gitaar van George Kooij-
mans van de Golden Earring. 
Nieuw en vintage ademen hier 
hevig naast elkaar. Ted van Kam-
pen begon de Gitaarshop Heem-
stede op 1 mei 2012. “Een uit de 
hand gelopen hobby: ik ben de-
ze winkel uit een geintje begon-
nen”, legt Ted uit. “Ik ben eigen-
lijk tuinarchitect en heb naast de 
Gitaarshop Heemstede mijn be-
drijf Garden Unique. Ook dit is 
uit een hobby gegroeid”, lacht 
Ted. “De werkplaats en het ate-
lier voor de tuinarchtectuur zijn 
verplaatst naar de Hanepolder in 
Zwaanshoek. Die zaten aanvan-
kelijk op deze plek aan de He-
renweg, waar nu mijn gitaarwin-
kel zit. Vanaf mijn achtste jaar 
heb ik spelenderwijs gitaar le-
ren spelen van mijn opa: ik was 
toen al helemaal bezeten van dit 
instrument. Toen is het gitaar-
spelen even in de slop geraakt 
doordat mijn werk als tuinarchi-
tect al mijn tijd opslokte. Ik kan 

ook zeggen dat in die periode 
mijn vrouw volledig de opvoe-
ding van onze drie kinderen op 
zich heeft genomen. Kun je na-
gaan hoe druk ik het had ik met 
de tuinen. Ik had gewoonweg 
daarom ook geen tijd om gitaar 
te spelen. Toen ik weer wat meer 
tijd beschikbaar had, heb ik de 
gitaar weer eens te voorschijn 
gehaald. Ik was er direct weer 
verzot op en zo is mijn grootste 
hobby, muziek weer opgebloeid. 
Dit leidde tot de opening van de 
Gitaarshop Heemstede. In de 
winkel werd al snel door klanten 
gevraagd of ik ook gitaarlessen 
gaf. Ik heb toen de website www.
gitaarles-heemstede.nl opgezet. 
De aanvragen voor gitaarlessen 
stroomden snel binnen en dit is 
nog steeds het geval. Deze les-
sen zijn voor jong en oud. Mijn 
ene kleinzoon zit op gitaarles en 
de andere kleinzoon zit op drum-
les. Naast gitaarspelen drum ik 
ook zelf: zo kun je je goed afrea-
geren, heerlijk!”

Gitaarshop Heemstede raakt juiste snaar op alle fronten

“Ik doe mijn best om de gezelligste 
en beste gitaarwinkel te worden”

“De Gitaarshop Heemstede is 
niet zomaar een gitaarwinkel, 
maar een gitaarmuseum”, ver-
volgt Ted. “Nummer 1 is toch 
echt het topmerk Fender, dat zo-
wel akoestische als elektrische 
gitaren voert. Ik ben een van de 
weinige zaken met zo’n grote 
collectie Amerikaanse Fenders, 
maar ook de Mexicaanse Fen-
ders en de Squiers zijn gewel-
dig. Binnen de elektrische gita-
ren vind je twee types: de tele-
caster en de stratocaster. De te-
lecaster is voor het ruigere werk, 
waar ik zelf ook een voorkeur 
voor heb. De stratocaster is voor 
het meer verfijnde elektrische gi-
taarspel, zoals bijvoorbeeld in de 
jazz. Toch houd ik zelf het meest 
van het akoestische genre en 
verkoop ook het merk Martin en 
Guild. Ik heb zelf de Martin D35, 
een waanzinnige gitaar. Martin 
heeft ook de geweldige signatu-
reseries zoals de Martin OMJM 
John Mayer en de Martin 000-
28EC Eric Clapton, die bij mij ver-
krijgbaar zijn. Ik heb gemerkt dat 
je geen gitaarwinkel hebt als je 
geen Fender of Martin verkoopt. 
Mijn ultieme droom is nog om 
een topmerk als Gibson te mo-
gen voeren. Maar ik heb hier al 
een groot kwaliteitsassortiment 
van merken zoals Crafter, Epip-
hone, Blueridge PRS en Sigma. 
Ook worden goede Koreaanse 
gitaren gemaakt, zoals het merk 
Tokai en door het merk Danelec-
tro, dat zich richt op de model-
len uit de jaren 60. Eigenlijk is er 
sinds de jaren 60 sowieso niet 
veel veranderd aan de elektri-
sche gitaartechniek. Voor zover 
ik weet ben ik de enige in Ne-
derland die het merk Danelectro 
voert. De Gitaarshop Heemstede 
heeft naast de paradepaardjes 
ook een grote collectie betaal-
bare gitaren in huis, van aller-
lei merken. Ik durf zelfs te zeg-
gen dat ik de grootste collectie 
betaalbare akoestische gitaren 
heb staan. We hebben bijvoor-
beeld nu een prachtige aanbie-
ding van een akoestische Fen-
dergitaar, inclusief gitaartas en 
standaard, voor een sympathie-
ke setprijs van 170 euro. Ik heb 
veel plezier in zowel het werk als 
tuinarchtect als eigenaar van de 
Gitaarshop Heemstede: ik word 
blij als een klant ook blij is. We 
zijn een gezellige winkel: klanten 
spelen spontaan een deuntje op 

de gitaar en zingen daar ook bij. 
Ook tijdens de gitaarlessen is dit 
het geval. Ik neem dit wel eens 
spontaan op. Je kunt zien hoe 
dit gaat op de video’s die in de 
zaak zijn gemaakt op onze web-
site www.gitaarshop-heemstede.
nl . Het is onvoorstelbaar hoeveel 
talent er rondloopt! We zijn ge-
woon de gezelligste gitaarwin-
kel. Ook voor reparaties kun je 
hier terecht. Hiervoor werk ik sa-
men met Steef Stevens van het 
bedrijf Gunparts. Steef heeft zo’n 
ongelooflijke gitaarkennis: hij 
kan aan het geluid horen welke 
gitaar het is en aan de stemtech-
niek zien uit welk bouwjaar de 
gitaar is. Dat noem ik nog eens 
een expert. Zijn bedrijf maakt 
ook gitaren helemaal op maat en 
die kun je bij mij ook bestellen. 
Naast gitaren verkoop ik ook al-
lerlei soorten mondharmonica’s 
en digitale drumkits van Mark 
Drum. De Mark Drum is fantas-
tisch omdat deze een akoestisch 
gevoel geeft tijdens het spelen. 
De hi-hatbekkens moet je name-
lijk bij deze drums intrappen zo-
als bij een akoestisch drumstel. 
Dat is voor digitale drums echt 
uniek”, aldus Ted.
Loop eens binnen bij de Gitaar-
shop Heemstede, gevestigd aan 
de Herenweg 49 in Heemste-
de, tel. 06-53781330. Wilt u meer 
weten over de Gitaarshop Heem-
stede, kijk dan eens op de web-
site www.gitaarshop-heemste-
de.nl of stuur een e-mail naar 
info@gitaarshop-heemstede.nl. 
Voor gitaarlessen op alle niveaus 
kunt u ook terecht op de websi-
te www.gitaarles-heemstede.nl. 
Meer informatie over Steef Ste-
vens en Gunparts is te vinden op 
www.gunparts.nl, telefoon 06-
19416314 of per e-mail info@
gunparts.nl.

U kunt ook de Gitaarshop Heem-
stede bezoeken door deel te ne-
men aan de familiewandeltocht 
‘Heemstede Live’ langs de mu-
ziekzaken op vrijdag 30 en za-
terdag 31 augustus. Deze start 
tussen 14-15 uur vanaf het Wil-
helminaplein voorafgaand aan 
Heemstede Live. Kijk hiervoor in 
de editie van de Heemsteder van 
21 augustus jongstleden op pa-
gina 6 of op www.heemstede-
live.nl.

Bart Jonker

Regio - Drie regionale Pluim-
vee- en Konijnenfokkersver-
enigingen organiseren zater-
dag 31 augustus hun jaarlijk-
se jongdierenshow. Het is dit 
jaar voor de elfde maal dat de-
ze eendagsshow gehouden 
wordt bij Tuincentrum De Oos-
teinde te Hillegom. De leden 
van de verenigingen uit Heem-
stede, Noordwijk,Santpoort en 
Nieuw-Vennep zullen ruim 200 
konijnen, (dwerg)hoenders en 
cavia’s presenteren. Deze die-
ren zullen vertegenwoordigd 
zijn in een groot aantal rassen 
en kleuren. Tijdens de keuring 
van de dit jaar gefokte dieren 

mogen zowel de fokkers als 
het publiek bij de keuring aan-
wezig zijn, en natuurlijk vra-
gen stellen aan de deskundige 
keurmeesters. De jongdieren-
show is de eerste tentoonstel-
ling na het fokseizoen, waar de 
fokker kan zien of de door hem 
of haar gefokte jonge dieren 
voldoen aan de raskenmerken. 
Voor de fraaiste dieren zijn en-
kele prijzen beschikbaar ge-
steld door Tuincentrum De 
Oosteinde.  De keuring zal om 
ongeveer 9.30 uur beginnen, 
waarna de dieren tot 16.00 uur 
tentoongesteld blijven. Ieder-
een is van harte welkom om 

de dieren te bekijken en om 
wellicht een idee te krijgen van 
de vele verschillende rassen 
en kleuren alvorens een geïn-
teresseerde zelf eventueel tot 
aanschaf overgaat. Leden van 
de drie verenigingen geven 
desgewenst informatie over 
de verschillende dieren en het 
houden ervan. Voor de jeugd 
is er een knuffelhoek aanwe-
zig, waar jonge konijnen kun-
nen worden geaaid. De jong-
dierenshow wordt gehouden 
bij Tuincentrum De Oosteinde, 
Zandlaan 22 te Hillegom van 
9.00 tot 16.00 uur op. Zie ook 
www.deoosteinde.nl

De Oosteinde Jongdierenshow, 
georganiseerd door vier verenigingen
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Heemstede - Zondagmiddag 
15 september, van 14.00 tot 17.00 
uur opent Theater de Luifel zijn 
deuren voor de Open Dag. De 
entree is vrij en iedereen is van 
harte welkom. Tijd om met the-
aterprogrammeur Adriaan Bruin 
de ogen eens te richten op het 
nieuwe theaterseizoen. Wat heeft 
de Luifel op de Open Dag voor 
het publiek in petto? Een ont-
moeting en gesprek met Adriaan 
in een creatieve vrijplaats: Café 
Roest te Amsterdam.
“De Open Dag is niet de eerste 
dag van het nieuwe theatersei-
zoen”, vangt Adriaan aan. “De 
aftrap doet namelijk Erik van 
Muiswinkel, met zijn nieuwe en 
scherpe onemanshow ‘Schetti-
no’, op vrijdag 13 en zaterdag 14 
september. Maar ook de Open 
Dag op zondag 15 september 
wordt als vanouds spectaculair. 
We hebben daarbij aan alles ge-
dacht: ook aan ouders met kin-
deren. In de foyer doet name-
lijk Hilbert Geerling een kinder-
voorstelling voor 5 en 6+, waar-
bij ook speciale begeleiders voor 
de kinderen aanwezig zijn. Han-
dig als de ouders op dat moment 
de andere voorstellingen wil-
len zien. Hilbert Geerling is vier 
keer Nederlands kampioen goo-
chelen geweest. Hij komt ook op 
zondagmiddag 13 oktober met 
een jeugvoorstelling in ons the-
ater: ‘De Toverketel van Swiegel 
Miegel’. 
Voor de volwassenen hebben we 
op de Open Dag prachtige voor-
proefjes in de Luifel. We hebben 
Johan Goossens, genomineerd 
voor Neerlands Hoop als caba-
rettalent met het meeste toe-
komstperspectief. Hij treedt op 
met zijn derde show ‘Leer mij 
de mensen kennen’ op 7 maart 
2014. Johan Goossens vroeg op 
een dag of hij Nederlands kon 
geven op het ROC, en werd zon-
der ervaring  voor dertien klassen 
gezet gevuld met leerlingen van 
allerlei soorten pluimage en ach-
tergronden.  Dit leverde de juis-
te inspiratie op en hij vertelt over 
bijzondere hilarische momen-
ten verpakt in scherpe anekdo-
tes: vol herkenbaarheid en ver-

Nieuw theaterseizoen in spotlights 
op Open Dag van de Luifel

Pieter Derks

Cabaretier Johan Goossens 

rassingen. Een show die stemt 
tot napraten: over detectiepoort-
jes, pistolen en ‘t kofschip en het 
luchtig omgaan met zijn homo-
seksuele geaardheid voor een 
klas met 25 Marokkaanse scho-
lieren.  Een andere genomineer-
de voor Neerlands Hoop als ca-
baretier met het meeste toe-
komstperspectief op de Open 
Dag  is Dara Faizi. De jonge ca-
baretier van Afghaanse afkomst 
vertelt zijn persoonlijke verhaal 
met charme en vrolijk cynisme 
toen hij op jonge leeftijd met zijn 
moeder uit Afghanistan vluchtte 
en naar Nederland kwam. Con-
fronterend, uitdagend, beklem-
mend en vlijmscherp: hier moet 
Heemstede kennis mee maken. 
Zijn show ‘Gevaarlijke gedach-
ten’ is op zaterdag 9 november. 
Dara Faizi en Johan Goossens 
bieden wij ook aan in onze ‘ca-
baretserie van 4’. Tegen een forse 
reductie kunnen bezoekers een 
abonnement nemen op door ons  
4 geselecteerde cabaretvoorstel-
lingen.  Zo hebben wij ook een 
‘toneelserie van 4. Een van deze 
voorstellingen  is  ‘De Verteller’ 
van  Fred Delfgauw die ook op 
de Open Dag komt. Fred is be-
kend door zijn bijzonder aangrij-
pend en beeldend theaterma-
ken. Hij  heeft een geweldig sei-
zoen achter de rug met zijn ma-
gische voorstelling  ‘Minder is 
meer’. Het meer dan 400 jaar ou-
de verhaal ‘De Verteller’ komt op 
vrijdag 27 september in de Lui-
fel. Tot 27  september is daarom 
het abonnement ‘toneelserie van 
4’ verkrijgbaar”.

Cabaretier Hilbert Geerling.

“Ik ben bijzonder trots op het ko-
mend theaterprogramma dat wij 
kunnen bieden in de Luifel”, ver-
volgt Adriaan. We zien dit mede 
terug in ons bestand van ‘Vrien-
den van de Luifel’, dat bijna 500 
leden heeft. Op de Open Dag 
kunnen nieuwe vrienden zich 
ook aanmelden.  Zeer uniek ko-
mend seizoen is de voorstel-
ling ‘Het Lied’ van André Ma-
nuel en Geert Hautekiet, op za-
terdag 21 september. André 
is een Twent,  een ‘Tukker’ en 
Geert een Vlaming. Zo hebben 
zij een doorlopend lied in Opus 
1 G groot voor een Opel Kadett.  
Ik vind het een geweldig stuk 
dat alle juiste ingrediënten be-
vat: het is ontroerend, mooi, uit-
dagend en grappig. Zo gaat ook 
de voorstelling ‘Bruids- en Graf-
werk’ door ‘Dames voor na vie-
ren’ (Anne van Rijn en Hanneke 
Drenth) hoge ogen gooien. De-
ze talentvolle dames worden al-
tijd genomineerd: ze blinken in 
uit in cabaret, zang, dans en het 
uitbeelden van typetjes. De ab-
surdistische en humoristische 
sketches zijn inhoudelijk goed 
in elkaar gezet. Het is daarom 
niet voor niets dat zij twee keer 
ons theater aandoen: op vrijdag 
18 en zaterdag 19 oktober. Een 
ander leuk initiatief is ‘Culture at 
the beach’ in samenwerking met 
de Lions Club, de Stadsschouw-
burg Haarlem, de Luifel en 6 
beachclubs. Dit is een culture-
le voorstelling in combinatie met 
een 3-gangenmenu in een van 
de 6 geselecteerde beachclubs. 
Zodra hier meer over bekend is, 
maken wij dit kenbaar. Mooie 
voorstellingen, leuke acties, het  
is gewoonweg te veel om op te 
noemen! En ook de theaterar-
tiesten zelf komen graag terug in 
de Luifel”, aldus Adriaan.

Theater de Luifel verwelkomt u 
graag op de gratis Open Dag  
op zondagmiddag 15 september 
van 14.00-17.00 uur aan de He-
renweg 96 in Heemstede. Kijk 
voor meer informatie, de voor-
stellingen en het boeken van 
kaarten in het gezamenlijke pro-
grammaboekje van Theater de 
Luifel, Podium Oude Slot en Ou-
de Kerk, op de website www.po-
diaheemstede.nl of bel 023 -548 
38 38. 

Bart Jonker

Paulien Cornelisse

Regio - Vanaf donderdag 5 sep-
tember tot en met 1 oktober ex-
poseren Marja van Bezu (kera-
miek) en Gerard de Bruijn (fo-
to’s) in het vm. Gemeentehuis in 
Bennebroek.
Marja van Bezu maakt objec-
ten in klei. Ze heeft daarvoor een 
3-jarige opleiding keramiek ge-
volgd. Ovalen van 10 tot 30 cm 
zijn het uitgangspunt. Series 
daarvan ontstaan doordat een 
bepaald aspect verder wordt uit-
gewerkt, zoals lijn, kleur of tex-
tuur. De variaties op de vorm 
worden hierdoor onuitputtelijk. 
Vooral het kleurgebruik en het 
unieke karakter van de objec-
ten vallen op. Daarnaast maakt 
zij af en toe figuratief werk. De 
aanleiding hiervoor is tot nu toe 
per ongeluk ontstaan. Het is een 

beeld dat op het netvlies blijft 
hangen en vraagt om verwerkt 
te worden. 
Gerard de Bruijn is architectuur-
fotograaf onder de naam foto-
doc. Zijn fotografie is een bijzon-
dere weergave van de werkelijk-
heid. De foto´s getuigen van een 
scherpe fotografische blik op ar-
chitectonisch gebied en nodigen 
uit tot het zien van de eigen om-
geving met andere ogen. Scher-
pe contrasten zijn een belangrijk 
kenmerk in zijn werk.
Het vm. Gemeentehuis vindt 
u aan de Bennebroekerlaan 5. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30-
16.30 uur. Meer informatie op 
www.tentoonstellingenbenne-
broek.nl

Expositie keramiek en 
fotografie in Bennebroek

Heemstede - Schettino! ont-
leent zijn naam aan het tragiko-
mische verhaal van de dappere 
kapitein Schettino, die voor een 
particulier pleziertje zijn com-
plete cruiseschip op de Italiaan-
se rotsen liet lopen. Waarna hij 
voor de zekerheid als eerste het 
zinkende schip verliet in een ver-
warmde reddingsboot met enke-
le leuke assistentes. Leiderschap 
2.Nul!  

Erkennen wij nog autoriteit? Wie 
staan er in de 21ste eeuw aan 
het roer? In wie geloven wij nog? 
Na God, Beatles, Bowie en Ba-
ghwan kwamen Den Uyl, Komrij, 
Hazes en Van Gaal. Ben ik nou 
zo slim of zijn die anderen alle-
maal dood?  
Erik van Muiswinkel keert te-
rug in ons theater met een voor-
stelling vol scherpe vragen. Vra-
gen die in deze onzekere tijden 
net dat extra beetje paniek en 
verwarring kunnen veroorzaken 
waar we behoefte aan hebben. 
Want wie gaan wij ons lot toe-
vertrouwen als het tij zich tegen 
ons keert? 

Waar en wanneer?
Deze bijzondere voorstelling is 
op vrijdag 13 en zaterdag 14 sep-
tember om 20.15 uur in Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 
13.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang aan de kassa van de 
Luifel.  U kunt ook telefonisch re-
serveren via 023 548 38 28 kies 1.  
www.theaterdeluifel.nl

Nieuwe onemanshow van 
Erik van Muiswinkel 

in De Luifel
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Alzheimer Café weer open
Heemstede – Alzheimer Café Heemstede begint weer op dins-
dag 3 september. ‘Wat kan de huisarts voor u doen?’ Dat is het 
thema dat wordt behandeld. Een huisarts legt uit wat er verwacht 
mag worden van zijn beroepsgroep en hoe er ondersteuning ge-
geven kan worden. Locatie is het gebouw Stichting Welzijn Ou-
deren, Lieven de Keylaan 24; aanvang 19.30 uur; toegang gratis.

Bustocht 
Prof Life Dag in 

Den Haag
Heemstede – Stichting voor 
Recht Zonder Onderscheid or-
ganiseert op dinsdag 24 sep-
tember een bustocht naar Den 
Haag, waar op het Plein de Pro 
Life Dag plaatsvindt. Dit is een 
gebedsdag. Tussen 13.00 en 
13.30 uur wordt een petitie aan-
geboden aan alle Kamerleden 
ter ondersteuning van hun po-
gen tot bescherming van het on-
geboren kind en palliatieve zorg 
in plaats van euthanasie. De dag 
start om 11.00 uur en eindigt om 
14.30 uur, afgesloten met een 
H. Mis in de Jacobuskerk in de 
Parkstraat te Den Haag. Bij vol-
doende deelname rijdt de bus 
ook vanuit Heemstede. Informa-
tie: 023-5635861. Kosten: vrijwil-

Regio – De provincie Noord-
Holland werkt aan de Boeken-
roodeweg en de Vogelenzang-
seweg in de gemeente Bloemen-
daal. Vanaf maandag 2 septem-
ber tot en met vrijdag 1 novem-
ber is de weg gestremd voor al-
le verkeer. De N206 is op veel 
plaatsen slecht van kwaliteit en 
wordt daarom voorzien van een 
nieuwe asfaltlaag. Daarnaast 
wordt onderhoud uitgevoerd aan 
de openbare verlichting en de 
bomen langs de weg. De werk-
zaamheden worden in een aan-
tal fasen uitgevoerd geduren-
de dag en nacht. Het verkeer zal 
worden omgeleid. In de periode 
van maandag 2 september tot en 
met zondag 15 september is de 
Boekenroodeweg van de Zon-

nebloemlaan tot en met de krui-
sing met de Nachtengalenlaan 
zeven dagen per week van 6.00 
tot 24.00 uur afgesloten voor ver-
keer. Bestemmingsverkeer kan 
via de zijwegen tot aan de Boe-
kenroodeweg rijden. De bushal-
te aan deze weg vervalt. De bus 
rijdt via de Nachtegalenlaan. Het 
fietspad blijft wel bereikbaar. 

De werkzaamheden en afsluitin-
gen zorgen voor verkeershinder 
en slechte bereikbaarheid van 
aanliggende woningen. Heeft u 
vragen over de werkzaamheden, 
neem dan contact op met het 
provinciaal servicepunt Wegen 
en Vaarwegen via het gratis tele-
foonnummer 0800-0200 of mail: 
infobu@noordholland.nl

Groot onderhoud Boekenroodeweg 
en Vogelenzangseweg

EHBO
Heemstede - De cursus van de 
afdeling Heemstede van de Ko-
ninklijke EHBO leert u eerste 
hulp te verlenen. Op donderdag 
10 oktober 2013 start de cursus 
weer. Voor informatie of aanmel-
ding voor deze of andere cur-
sussen kunt u terecht bij Karla 
Groen, tel:023-5362482 of mail 
karlagroen@planet.nl. Voor meer 
informatie kunt u tevens terecht 
op www.ehboheemstede.nl

Heemstede - Het is om moe 
van te worden: uitstekend be-
ginnen, op voorsprong komen 
en die voorsprong lang vast-
houden, maar uiteindelijk toch 
aan het kortste eind trekken. 
Maar wat wil je, je hebt 2 uit-
stekende starters, maar de ove-
rige werpers zijn geblesseerd of 
zitten in Amerika. Onze starters 
weten dat ze het zo lang moge-
lijk moeten volhouden, maar als 
de grens is bereikt verdwijnt de 
voorsprong als sneeuw voor de 
zon. Toch krijgt de aanhang aan-
trekkelijke wedstrijden voorge-
schoteld en iedereen is er van 
overtuigd dat RCH volgend jaar 
weer voor de hoofdprijs zal gaan.
Ook zaterdag ging het weer vol-
gens het zo langzamerhand be-
proefde recept. De Racing komt 
direct op voorsprong na een tri-
ple van Zamir Lijde en een hit 
van Lex Leijenaar. Tim Halder-
man op de Haarlemse heuvel 
toont zich echter niet aangesla-
gen en kent, tot aan de 8e in-
ning, nauwelijks problemen. Ook 
Chris Mowday, zijn Heemsteedse 
opponent, is goed op dreef, maar 
als zijn veld hem in de 7e inning 
voor de enige keer in de wed-
strijd in de steek laat, is de sa-
menloop met 2 honkslagen vol-
doende voor de unearned gelijk-
maker. In de 8e inning krijgt Tim 
Halderman het moeilijk. De hon-
ken lopen vol bij 1 man uit, maar 
een dubbelspel redt DSS. Tim 
Halderman maakt plaats voor 
Max Ploegstra, die in de 9e slag-
beurt direct 2 honkslagen moet 
incasseren, maar 2 vangballen 
en een keer 3 slag betekenen 
verlengen. RCH, dat niet over de 
luxe van een reliever beschikt, 
ziet in de 10e inning Chris Mow-

day zijn enige vrije loop wegens 
4 wijd weggeven, waarna een 
OSS en een honkslag direct de 
2-1 eindstand tot gevolg hebben.
Ook zondag in Heemstede leek 
RCH-Pinguïns op de overwin-
ning af te stevenen. Jorn van In-
gen, die de Haarlemse defen-
sie leidde, kreeg het in de 4e in-
ning zwaar te verduren na 2 x 
4 wijd en honkslagen van Gio-
vanni Valmont en Kevin Gerard, 
maar hield met één Heemsteed-
se run en 2 achterblijvers op de 
honken de schade beperkt. Een 
slagbeurt later werd het toch 2-0 
door Donny Hamelink na een 
honkslag, een OSS van Mark 
Smit, een veldfout en een groun-
der van Reggie Valpoort. Met 
Robin van Eis als starting pitcher 
bleef de RCH- defensie tot aan 
de 8e inning moeiteloos over-
eind, maar toen hij daarin be-
gon met een nul door een vang 
9, gevolgd door 4 wijd, leek het 
de coaches verstandig hem na 
109 gegooide ballen te vervan-
gen. Op de relievers, Ruben van 
der Horst uit RCH-3 en de nog 
nauwelijks van een sleutelbeen-
operatie herstelde Marcel Tim-
mer, rook DSS zijn kans en werd 
het van 2-0 in een mum van tijd 
2-3. De 9e inning werd een for-
maliteit, ondanks een despera-
te poging van Mark Smit om op 
een klap van Lex Leijenaar van-
af het 1e honk de thuisplaat te 
bereiken. 
Met nog 4 wedstrijden voor de 
boeg rest RCH-Pinguïns niets 
anders dan het vervullen van zijn 
sportieve plicht, a.s. zaterdag te 
beginnen met een thuiswedstrijd 
tegen de Orioles, op zondag ge-
volgd door de return in Berg-
schenhoek.

Honkbal
Uitgedunde pitchersstaf 
breekt rCH op tegen Dss

start nieuw 
seizoen sing-In 

Heemstede

Heemstede - Het koor kan 
weer aanvulling gebruiken voor 
het nieuwe seizoen 2013 dat be-
gint op op dinsdag 3 septem-
ber. Aanvangstijd is 10.00 uur 
tot 11.40 uur met tussendoor 
een koffiepauze. Er wordt gezon-
gen in een zaal van de Stichting 
Welzijn Ouderen in de Lieven de 
Keylaan 24 in Heemstede. Er zijn 
nu 26 leden.Tijdens de zangses-
sie is de sfeer altijd ontspannen 
en plezierig. De muzikale leiding 
is in handen van de Heemsteed-
se entertainmentpianist Loek 
van der Meer al ruim 20 jaar, die 
met een geheel eigen stijl van 
spelen en improvisaties de zan-
gers en zangeressen weet te in-
spireren. Hij speelt op een goed 
gestemde piano. Het repertoire 
is groot, over de 200 liederen in 
het Nederlands, Amerikaans/En-
gels en Duits. Leuk zijn ook be-
kende volksliederen uit Thürin-
gen (Duitsland) en pubmuziek 
uit Ierland en Groot- Brittannië.  
Iedereen heeft een eigen map. 
Komt u gewoon eens kijken en 
proef de sfeer. Er wordt één-
stemmig gezongen. Nadere in-
formatie bij Dick van Leeuwen: 
tel.023-5442260 en Loek van der 
Meer: tel.023-5284495.

Heemstede - Op zaterdag 7 
september van 11.00 tot 14.00 
uur bent u van harte welkom 
in ontmoetings- en activiteiten-
centrum voor ouderen, De Pau-
wehof. Zin om weer eens lekker 
te gaan bewegen, eindelijk eens 
creatief bezig zijn of gewoon 
nieuwsgierig naar de cursussen 
van de Pauwehof, kom dan naar 
ons Open Huis met presentatie 
van alle cursussen. Ook de mo-
gelijkheid tot inschrijving; con-
tact met (nieuwe) docenten; ex-
positie werk cursisten; een kor-
te film over onze cursussen; in-
formatie Welzijn Ouderen Heem-
stede en Loket Heemstede en 
natuurlijk koffie met cake. Wilt 
u alvast informatie over het pro-
gramma dan kunt u het boekje 
ophalen bij De Pauwehof, Wel-

zijn Ouderen Heemstede, de bi-
bliotheek Heemstede of Loket 
Heemstede. U vindt het centrum 
aan de Achterweg 19, in Heem-
stede, telefoon: 023 5286022. 
Programmaboekje en inschrijf-
formulier zijn ook te vinden op 
www.welzijnouderenheemste-
de.nl en http://www.kerkplein-
heemstede.nl/ouder.htm 

Een kleine greep uit 
het cursusaanbod 
Bridge voor Beginners; 15 les-
sen waarin u in een rustig tem-
po leert bridgen (klaverencur-
sus) en u ontdekt of u bridgen 
leuk vindt. Maandag 13.30-16.00 
uur, start 23 september. Docent: 
Driek Bronsgeest-Schoute.
Beelden boetseren; 6 lessen 
werken met verschillende soor-

Zin om te bewegen of creatief bezig te zijn?

Open Huis in De Pauwehof!
ten klei, geïnspireerd door mens 
en/of dier. De werkstukken wor-
den gebakken en eventueel ge-
glazuurd. Donderdag 9.30-12.00 

uur (1x per 2 weken) start 26 
september. Docent: Sylvia van 
Beest.
Architectuur; Opkomst en bloei 
van de Hollandse Stad. 8 les-
sen waarin u alles verteld wordt 
over de architectuur van de 15e 
tot de 17e eeuw in de Nederland-
se westelijke gewesten. Vrijdag: 
10.00-12.00 uur, Start: 29 novem-
ber. Docent: Drs. Geert van Boxtel 
Digitale Fotografie, basis; 4 les-
sen waarin zowel de technische 
als de creatief kant van fotogra-
feren aan de orde komt. Iedere 
cursist neemt zijn eigen camera 
mee en er zal dan ook veel ge-
fotografeerd worden. Maandag 
13.30-16.00 uur, start 16 septem-
ber. Docent: Harrie Nijland.
En natuurlijk zijn er weer vol-
doende cursussen om sportief 
bezig te zijn: Maandagmiddag; 
Jazzdansen. Woensdagochtend: 
Hatha Yoga en Ontspannen Be-
wegen. Vrijdagochtend: Senio-
renFit. 
Voor informatie: Anky Weitkamp, 
coördinator, tel.: (023) 528 60 22 
of 528 85 10.
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Heemstede - Nadat Merel van 
der Marel - dertien jaar en twee-
de klas scholiere Hageveld - vo-
rig jaar derde werd op het NK 
junioren MJD tweedejaars, heeft 
zij dit jaar wederom een opzien-
barende prestatie geleverd. Als 
eerstejaars C-junior en jong-
ste deelneemster (tussen eer-
ste en tweedejaars C-meisjes) 
heeft Merel zowel op de 1000m 
(zaterdag) als op de 600m (zon-
dag), brons behaald tijdens het 
Nederlands Kampioenschap at-
letiek gehouden in Amsterdam 
(C-spelen) voor junioren. Ze ver-
beterde ook direct alle bestaan-

de clubrecords van haar atle-
tiekclub AV Haarlemmermeer op 
beide afstanden (t/m de senio-
ren aan toe). Op de 1000m was 
haar tijd 3.01.60 en op de 600m 
1.39, 20. Mogelijk wordt Merel 
genomineerd voor de interland 
Nederland-Duitsland op 7 sep-
tember in Almelo.

Nadat Merel dit jaar Nederlands 
kampioen voor scholen werd 
met College Hageveld, bewees 
ze haar goede vorm door (in  juli 
dit jaar) achtste te worden  op de 
1500m voor junioren B (tussen 
meisjes van 3 tot 4 jaar ouder).

Merel, in het geel-blauw.

Atletiektalent Merel 
wint brons op NK

Heemstede - Komende zater-
dag geven weer vele veteranen-
teams acte de présence op de 
voetbalvelden van RCH. Er hoeft 
nooit moeite gedaan te worden 
om teams bij elkaar te krijgen, 
want na elk jaar schrijven de 
deelnemende verenigingen zich 
weer in.

Ook dit jaar doen weer acht 
teams mee, verdeeld over twee 
poules van vier. RCH ontbreekt 
daarbij natuurlijk niet met twee 
teams en Loek Bekkers heeft 
zijn eigen All Stars team. Sommi-
ge mannen spelen een heel jaar 
niet, maar willen op deze dag 
niet ontbreken.
Vorig jaar was er een fraaie fi-
nale tussen RCH vet. 1 en HBC. 
In welke voetbalgeledingen ook, 
altijd goed voor spektakel. HBC 
won toen verdiend met 2-0 en 
dus kon Loek de beker overhan-
digen aan de aanvoerder van on-

ze buurtgenoten. Dit jaar zal de 
beker weer door HBC verdedigd 
worden. HFC, Alliance en Zand-
voort zijn de andere deelnemen-
de verenigingen.
Loek Bekkers, zelf meer dan 60 
jaar lid en altijd zeer actief bij 
RCH betrokken, nodigt iedereen 
uit om om 13.00 uur hem zelf de 
aftrap zien te nemen van dit bij-
zonder leuke evenement. Hoe-
wel Loek de laatste tijd regelma-
tig loopt te roepen er een keer 
mee te stoppen, kan hij het ge-
lukkig nog steeds niet laten. Hij 
ontkomt er haast niet aan, want 
zijn kleinzoon speelt in de F1 van 
RCH en dat roept al haast de 
verplichting naar RCH te komen.
Daarnaast is er elk jaar weer de 
roep om toch ook volgend jaar 
het toernooi weer te organiseren.
De prijsuitreiking zal omstreeks 
17.00 uur zijn.

Foto: Harry Opheikens

Loek Bekkers toernooi 
deze zaterdag bij RCH

Heemstede - Onder het mot-
to ‘Zonder respect geen sport’ 
werd afgelopen zaterdag 24 au-
gustus het startsein gegeven 
voor een sportseizoen waarbij 
respect voor elkaar op de eerste 
plaats komt. Burgemeester Ma-
rianne Heeremans, wethouder 
Jur Botter (sport) en bestuurs-
lid van de Stichting Moed de 
heer Yep-Jan Joustra spraken de 
aanwezigen toe. De burgemees-
ter schetste het belang van de-
ze actie en legde de nadruk op 
het bedrijven van sport waarbij 
men respect heeft voor elkaar en 
de tegenstander. Aanleiding was 
de tragische dood van een voet-
balgrensrechter in Almere. Ne-
derland schreeuwde om aan-
dacht en initiatieven om zinloos 
geweld terug te dringen. Volgens 
mevrouw Hermans wil Heemste-
de een blijvende bijdrage leveren 
aan dit proces en sloeg het de 
handen in een met de sportclubs 
en zocht samenwerking met de 
Stichting Moed. Wethouder Bot-

ter trok de parallel met het on-
derwijs. Ook tijdens schoolwed-
strijden constateerde hij dat er 
soms sprake was van ongewenst 
gedrag van spelers ten opzich-
te van elkaar en de tegenstan-
ders. Binnen het onderwijs wil 
hij werken aan bewustwording 
op het punt van verdraagzaam-
heid. Yeb-Jan Joustra sprak zijn 
waardering uit richting de ge-
meente Heemstede, die als eer-
ste gemeente in Nederland stap-
pen heeft gezet om te komen 
tot een integrale samenwerking 
tussen sportclubs, de gemeen-
te en zijn stichting. De bestuur-
ders van de verschillende vereni-
gingen kregen uit handen van de 
burgemeester een spandoek dat 
de actie zichtbaar moet onder-
steunen. Geen sporter ontkomt 
er nog aan de velden te betre-
den zonder de opdracht ‘Leef je 
uit maar nooit op een ander’ te 
lezen.

Eric van Westerloo.

Zonder respect geen sport

Heemstede – Voor RCH was 
woensdag 21 augustus een 
prachtige in verschillende op-
zichten. Het was heerlijk weer, 
en de Open Dag kende een ge-
weldige opkomst met meer dan 
70 kinderen, hele leuke (voet-
bal)oefeningen, nieuwe leden 
voor RCH en een prachtige tro-
fee voor diegene met de beste 
skill van de dag, uitgereikt door 
de Heemsteedse Voetbalschool. 
Het bekende laddertje om warm 

te worden, doelschieten, klei-
ne partijtjes, traptechnieken, le-
ren passen en afwerken, ingooi-
en vanuit de nek, skills leren, het 
kwam allemaal aan bod en ei-
genlijk waren de geplande twee 
uur tekort, want de kinderen wil-
den maar doorgaan. Een heerlijk 
ijsje vormde een welkome afslui-
ting van deze prachtige dag.
Met Skills leren door de Heem-
steedse voetbalschool was er 
ook nog eens dikke trofee te 

Geweldige opkomst 
Open Dag RCH

Heemstede - De Heemsteed-
se schaakclub (HSC) is te-
rug in Heemstede na enige ja-
ren te hebben gespeeld in een 
gebouw in het Haarlemse 
Schalkwijk. Voor het nieuwe sei-
zoen 2013/2014 is onderdak ge-
vonden in het GSV-gebouw in de 
Franz Schubertlaan 37 te Heem-
stede. De clubavond (aanvang 
20.00 uur) blijft de maandag-
avond. 
De interne competitie gaat van 
start op maandag 2 september. 
Vanaf die datum kunnen de be-
staande leden weer aanschuiven 
om hun partij te spelen. Daar-
naast is ruimte voor het ontvan-
gen van belangstellenden (ho-
pelijk nieuwe leden!) , die het 
schaakspel als thuisschaker al 
kennen en die zich ook wel eens 
willen meten met de clubscha-
kers. Vrijwel altijd zijn leden be-
schikbaar voor het spelen van 
praktische oefenpartijen met 
nieuwkomers. Voor een verdere 
verdieping in het schaakspel is 
een uitgebreide bibliotheek be-
schikbaar om de theoretische 
kennis van het spel op een ho-
ger plan te brengen.
Met de gevorderde schakers 
neemt de HSC ook deel aan 
de externe competitie van de 
Noord-Hollandse schaakbond 
met wedstrijden in teamverband 
tegen andere schaakclubs. 
De HSC verheugt zich op een 
succesvolle terugkeer in het 
Heemsteedse verenigingsleven. 
Een club met de plaatsnaam in 
de clubnaam hoort natuurlijk ook 
in Heemstede thuis. Men ziet uit 
naar een boeiend schaakseizoen 
met extra belangstelling van de 
plaatsgenoten.

Heemsteedse 
Schaakclub 

terug in 
Heemstede

winnen. Van alle deelnemers 
bleven er uiteindelijk 7 spelers 
over, die in een 1-1 spel gingen 
uitmaken wie met de trofee naar 
huis mocht en dat werd Luna 
van Santen uit de RCH F1.
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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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Inloopochtend 
burgemeester 
6 september

Ex-inbreker Evert Jansen geeft 
anti-inbraak tips
19 september bij Casca de Luifel
Wegensde grote belangstelling eerder dit 
jaar tijdens de bijeenkomst voor de bewoners 
van de omgeving van het station organiseert 
de gemeente Heemstede op donderdag 
19 september in Casca de Luifel nogmaals 
een voorlichtingsavond over het voorkómen 
van woninginbraken. Dit maal voor bewoners 
van de Componistenwijk, Schrijverswijk 
en Raadpensionarissenbuurt. Tijdens deze 
avond geeft Evert Jansen een presentatie over 
woonhuisbeveiliging in deze wijken. 

Evert Jansen, bekend van de AVRO tv-serie ‘De 
Inbreker’, was vroeger inbreker maar is nu actief als 
voorlichter voor de Stichting Veiligheid & Preventie. 
De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners van de 
drie genoemde wijken. Als er nog plaatsen over zijn, 
zijn ook inwoners uit andere wijken uiteraard van 
harte welkom.

De ervaringsdeskundige zal in de buurt zelf 
de beveiliging testen en beoordelen, en aan 
de hand van foto’s die hij gemaakt heeft de 
zwakke plekken in de buurt laten zien. Doel is 
om de bewoners aan het denken te zetten over 
de beveiliging van hun huis. Tijdens de avond 
zullen er ook vertegenwoordigers van twee 
bedrijven aanwezig zijn die producten bieden 
op het gebied van woonhuisbeveiliging, Safe & 
Secure en SeceurTronics. De bijeenkomst wordt 
ingeleid door burgemeester Marianne Heeremans 
en een medewerker van de politie, basisteam 
Kennemerkust. 
Aan de hand van de tips die tijdens deze avond 
gegeven worden kunt u indien nodig nog voordat 

de donkere dagen beginnen de beveiliging van uw 
huis op orde brengen.

Aanmelden
De avond wordt gehouden in Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemstede. De bijeenkomst duurt 
van 20.00 tot circa 21.30 uur, vanaf 19.30 uur is de 
deur open en staat de koffie klaar.
Geef u voor deze interessante avond op via 
postbusveiligheid@heemstede.nl. Er is een beperkt 
aantal plekken beschikbaar. Bewoners van de 
betreffende wijken gaan in volgorde van aanmelden 
voor. Geef bij aanmelden aan op welk adres u 
woont en met hoeveel personen u komt.
Ook als u in een andere wijk woont, kunt u zich 
aanmelden. U krijgt dan bericht als er nog plaatsen 
over zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
heer D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede 
via telefoonnummer (023) 548 57 45.

Workshop Positief Opvoeden 
‘Omgaan met emoties van tieners’
Op donderdag 19 september organiseren het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
en Bloemendaal de Positief Opvoeden 
workshop ‘Omgaan met emoties van tieners’. 
Ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 
16 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. De 
workshop is van 19.45 (inloop vanaf 19.30 uur) 
tot 21.45 uur in het CJG Heemstede aan de 
Lieven de Keylaan 7 te Heemstede. 

Alle tieners ‘ploffen’ wel eens, uitbarstingen van 
frustratie of nijd horen bij deze leeftijd. Als je als 
ouders op zo’n moment ook boos wordt, is al 
snel het huis te klein. In deze workshop worden 
een aantal factoren besproken waardoor tieners 
emotioneel worden. U krijgt praktische suggesties 
over hoe je als ouder je tiener kunt leren omgaan 
met emoties. 

Ouders die interesse hebben voor deze 
(gratis) workshop kunnen zich inschrijven 
via www.cjgheemstede.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 51 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 6596, 
 ontvangen 14 augustus 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 84 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 4269, ontvangen 
 3 april 2013. In het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Van de Spiegellaan 19 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 6355, ontvangen 
30 juli 2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Schielaan 1 het plaatsen van een berging 
wabonummer 5936, ontvangen 15 juli 2013. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 84 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 4269, 
 ontvangen 3 april 2013. 
- Van de Spiegellaan 19 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 6355, 
 ontvangen 30 juli 2013.
- Schielaan 1 het plaatsen van een berging 

wabonummer 5936, ontvangen 15 juli 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Landzichtlaan 10 het plaatsen van een 
 tuinkist wabonummer 4999, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Johan Wagenaarlaan 1 het kappen van 
 2 larix bomen wabonummer 5897, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Händellaan 100 t/m 174 het plaatsen van 
 een naambord wabonummer 6042, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Herenweg 98 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 6085, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Burgemeester van Lennepweg 84 het kappen 

van een spar wabonummer 6006, 

 verzonden 23 augustus 2013. 
- Lorentzlaan 48 het kappen van 1 berk 

wabonummer 6016, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Romeinlaan 1 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 5914, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Claus Sluterweg 8 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 6242, 
 verzonden 23 augustus 2013.
- Frans Lisztlaan 23 het vergroten van een dakkapel 

op het voordakvlak wabonummer 5912, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Paulus Buyslaan 11 het plaatsen van 
 een tuinkist wabonummer 5071, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Albert Neuhuysstraat 3 het uitbreiden van 
 een woonhuis wabonummer 4953, 
 verzonden 23 augustus 2013. 
- Diverse plaatsen in de openbare ruimte 

van Heemstede het kapen van 72 bomen 
wabonummer 6044, 

 verzonden 23 augustus 2013. 
- Franz Lehárlaan 139 het kappen van 1 berk 

wabonummer 6357, 
 verzonden 23 augustus 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inloopochtend burgemeester 6 september 
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om 
tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij 
burgemeester Marianne Heeremans. De inloopochtend 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 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 reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
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. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. Zie verder kader 
‘Bezwaar’.

vindt plaats op vrijdag 6 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.



Handhavingsactie verwijdering vaartuig in gemeentelijke haven
Een roeiboot, bovenzijde rood, onderkant zwart, 
in de gemeentelijke haven, ter hoogte van 
Industrieweg 17, is in opdracht van het college 
verwijderd. Het vaartuig wordt tot en met 

6 november 2013 opgeslagen. Binnen deze periode 
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien 
het vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college 

het vaartuig verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen. Neem voor meer informatie contact 
op met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Heemstede
Exposities

Tot eind augustus
Schilderijen met thema 
‘zoeken naar licht’ van Ra-
chel Torrisi in The Vintage Sto-
re, Cruquiusweg 37a, Heemste-
de. 

Tentoonstelling over Groe-
nendaal in het Heemsteedse 
raadhuis.

Zondag 29 september
Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Informatie: www.galleryodys-
sey.com.

Diversen
Vrijdag 30 en
zaterdag 31 augustus
Het Heemstede live! nazo-
mer muziekfeest is op 30 en 
31 augustus op het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Meer in-
formatie via www.heemstede-
live.nl.

Woensdag 4 september
Workshop ‘Communice-
ren met je baby’ van het 
Centrum voor Jeugd en Ge-
zin Heemstede op de Lieven 
de Keylaan 7, 19.30-21.30 uur. 
Info: www.cjgheemstede.nl.

Zaterdag 7 september
Open Dag/ Zomerfeest van 
15.00-18.00 uur bij Kinder-
garden Heemstede, Sport-
parklaan 8a Heemstede. Gratis 

toegankelijk. Activiteiten: Cir-
cus Dreumesdans (16-17.30 
uur), springkussen, schminken 
en ballonnen knopen. Informa-
tie: tel. 023-5477132. Of: www.
kindergarden.nl

Zaterdag 7 september
Open Huis van 11.00-14.00 uur 
in de Pauwehof, ontmoetings- 
en activiteitencentrum aan de 
Achterweg 19 te Heemstede. 
Info: telefoon: 023  5286022.

Zaterdag 7 september 
Reünie oud-leerlingen en 
-medewerkers van College 
Hageveld. Tijd: van 14.30 tot 
17.30 uur. Plaats: College Ha-
geveld, Hageveld 15, Heem-
stede. Aanmelden: www.srha-
geveld.nl. Toegang: 12,50 eu-
ro via voorinschrijving, 15 eu-
ro aan de deur. Gratis toegang 
voor Leden Stichting Reünisten 
Hageveld.

Regio
Exposities

T/m 30 augustus
Tentoonstelling beelden 
Hetty Heyster in provincie-
huis Haarlem. Dreef 3 te Haar-
lem. Op werkdagen te be-
zichtigen van 9.00-17.00 uur, 
vrij toegankelijk. Bij de ope-
ning op 19 juli om 17.00 uur, is 
iedereen van harte welkom. In 
de beeldenexpositie staan die-
ren centraal. Het dier als mo-
del biedt veelzijdig en inspire-
rend materiaal voor de beeld-
houwer om een eigen weg 
te gaan. Gebruikmakend van 
een door haar zelf ontwik-
kelde modelleertechniek, 
zoekt Heyster in haar beel- 

den steeds meer naar de grens 
tussen figuratie en abstractie.

T/m 31 augustus
Expositie schilderen van 
Arie Loos (1939). Door kleur-
blindheid schildert Arie volle-
dig op gevoel. Te zien in bibli-
otheek van Hillegom, Sportlaan 
1. Gratis toegankelijk, tijdens 
openingsuren.

T/m september 
Expositie van Mirjam Bros bij 
Bloedbank Sanquin. Met textiel 
in reliëf, aquarelschilderijen en 
foto’s. Bezoektijden: di t/m vrij-
dagmorgen van 11.15-11.45 
uur. Adres: Boerhaavelaan 32c, 
Haarlem.

T/m 3 september
Nieuwe expositie in vm Ge-
meentehuis Bennebroek. Expo-
santen: Peter Entrop (beel-
den), Elisa Pasmans en Evert 
Schellens (tekenen en schil-
deren). Bennebroekerlaan 5. 
Van maandag t/m vrijdag van 
8.30-12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30-16.30 uur. In-
fo: www.tentoonstellingenben-
nebroek.nl.

T/m 23 september
Amateurkunstenaars eren 
Frans Hals in Bibliotheek Cen-

trum, Gasthuisstraat in Haar-
lem 

5 september t/m 1 oktober
Expositie Marja van Bezu 
(klei) en fotografie van Ge-
rard de Bruijn in het vm. Ge-
meentehuis, Bennebroeker-
laan 5. Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 8.30-12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30-16.30 uur. Meer informa-
tie op www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl

T/m 30 maart 2014
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het the-
ma ‘Van God Los? Je geest 
in balans’. Terwijl de tradi-
tionele kerken in Nederland 
leeglopen, groeit de belang-
stelling voor nieuwe vormen 
van spiritualiteit. Aan de hand 
van kunstwerken, foto’s, films 
en documentaires wordt ge-
toond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zit-
ten. Schotersingel 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688, www.hetdol-
huys.nl.

Op ‘Van God Los? Je geest 
in balans’ is het werk ‘Mani-
mal’ van Melanie Bonajo (1978, 
Heerlen) voor het eerst te zien 
in Nederland. In deze video zien 
we hoe managers de verbinding 
met zichzelf en hun omgeving 
herstellen door het strelen van 
kippen en geiten.

Diversen
Elke dinsdag
Sporten in Bennebroek 

met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spie-
ren soepel te houden. Van 
19.00-20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag. Interesse: 
5243062.

Zondag 1 september
Amnesty International or-
ganiseert mensenrech-
tenwandeling in Haarlem. 
Aanmelden bij Tiny Ribbens, 
Secretaris Amnesty-groep 
Haarlem e.o., 023-5332083 of E. 
tiny.ribbens@xs4all.nl. De start 
is bij Café Thuys van het Dol-
huys, Schotersingel 2. Ingang 
aan de achterkant van het ge-
bouw. Verzameltijd: tussen 
12.15-12.30 u. De wandeling 
duurt ong. 60 min. en eindigt 
op de Grote Markt. Deelname-
kosten zijn drie euro p.p., incl. 
kop koffie of thee. Per wande-
ling kunnen max. vijftien wan-
delaars deelnemen.

Zondag 1 september
15e Connexxion oldtimer-
meeting en creatiefbeurs 
van 11.00-16.00 uur. Locatie: 
parkeerplaats Sligro, Jan van 
Krimpenweg 1 Haarlem. Zo’n 
150 voertuigen te zien en prij-
zen voor mooiste per catego-
rie. Miniatuurauto’s, rondritten 
met een museumbus en voor 
de kinderen een springkussen, 
suikerspinnen en een grabbel-
ton. Gratis toegang. Info: 020-
4970203 en 023-5241870.

Zaterdag 14 en 
zondag 15 september
Open Monumentendagen op 
Leyduin met live muziek, rond-
leidingen en boekpresentatie. 
Zaterdag: 12.00-16.00 uur. En 
zondag tussen 10.00-14.00 uur. 
Programma: www.gaatumee.nl 
Parkeren: Manpadslaan 1, Vo-
gelenzang.

Agenda
Cultuur

Heemstede - In heel Neder-
land gaan van 16 tot en 21 sep-
tember zo’n 80.000 vrijwilligers 
van de Nierstichting van deur tot 
deur tijdens de Nationale Collec-
teweek. Ook in Heemstede, waar 
talrijke enthousiaste collectan-
ten op pad gaan om zoveel mo-
gelijk geld voor de Nierstich-
ting in te zamelen. Met dit geld 
zet de Nierstichting alles op al-
les om ervoor te zorgen dat men-
sen met een nierziekte in leven 
blijven en ook écht kunnen blij-
ven leven. En dat is hard nodig, 
want voor mensen met ernstig 
nierfunctieverlies bestaan maar 
weinig opties: dialyse, niertrans-

plantatie of de dood. De Nier-
stichting strijdt voor meer dono-
ren, maakt zich hard voor pre-
ventie en werkt vastberaden aan 
een draagbare kunstnier. Met de 
collecteweek in zicht, zoekt de 
Nierstichting in Heemstede nog 
nieuwe enthousiaste collectan-
ten. Interesse? Meld u dan nu 
aan als collectant door contact 
op te nemen met de Nierstich-
ting. Dat kan per mail via collec-
te@nierstichting.nl, telefonisch 
via het nummer van de collecte-
coördinator 06-39211102 of kijk 
op www.nierstichting.nl. 
Voor meer informatie: www.nier-
stichting.nl

Collectanten gezocht
Heemstede - Op 7 septem-
ber organiseert Kinderdagver-
blijf Club Bambino een bene-
fiet-actie voor Kika. De orga-
nisatie Kika, kinderen kanker-
vrij, heeft als doel het werven 
van fondsen voor vernieuwend 
onderzoek en andere activitei-
ten op het gebied van kinder-
kanker, gericht op minder pijn 
en strijd, meer genezing en 
een hogere kwaliteit van le-
ven op latere leeftijd. De afge-
lopen weken hebben de kin-
deren, ouders en leidsters zich 
al enorm ingezet. De kinderen 

hebben prachtige werkjes ge-
maakt die momenteel in de hal 
van het kinderdagverblijf door 
de ouders kunnen worden ge-
kocht, er is een inzameling van 
statiegeldflessen bezig en er 
is al enorm veel speelgoed en 
kleding ingezameld.‘Bambino 
steunt Kika’ wordt 7 september 
afgesloten met een bijzonde-
re ochtend. Van 10.00 tot 12.00 
uur wordt er op het speelplein 
aan de Overijssellaan 197 te 
Heemstede een benefiet och-
tend georganiseerd. Er is een 
markt waar u heel veel twee-

dehands (merk)kinderkleding, 
speelgoed, baby- en kinderar-
tikelen kunt kopen. U kunt er 
ook genieten van een heerlijk 
kopje koffie of thee met of zon-
der een heerlijke taartpunt of 
koek. Uiteraard zijn er ook veel 
leuke activiteiten voor de kin-
deren zoals schminken, kleu-
ren, grabbelen enzovoorts. Wilt 
u ook Kika steunen? Kom dan 
gezellig langs op 7 september 
tussen 10.00 en 12.00 uur aan 
de Overijssellaan 197! U bent, 
met of zonder kinderen, van 
harte welkom!

Club Bambino steunt Kika
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