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Heemstede – Dit is de laatste 
kanshebber op de eerste prijs 
in de tuinenwedstrijd die Tuin-
centrum De Oosteinde samen 
organiseert met de Heemste-
der. De wedstrijd is nu al een 
groot succes te noemen. We-
kelijks ontving de redactie fo-
to’s van de meest mooie tui-
nen. En nu is het aan de jury 
van Tuincentrum de Oosteinde 
om uit alle inzendingen die op 
de voorkant van de krant heb-
ben gestaan of de foto’s die op 
facebook de meeste ‘likes’ heb-
ben gekregen, een winnaar te 
kiezen. Geen sinecure!

Deze week het slot van de wed-
strijd met de tuin van Mieke 

en Ton Boxem, gelegen aan de 
Meer en Bolaan 20. Ze vertel-
len: “Toen wij ruim 10 jaar gele-
den hier kwamen wonen, had-
den de vorige bewoners de tuin 
al prachtig aangelegd. Wij heb-
ben onze eigen invulling eraan 
gegeven. Mijn man is degene 
die het grote onderhoud doet 
en samen kozen en kiezen we 
de aanleg en beplanting uit, 
enigszins Engelse tuinstijl. Er 
bloeit altijd wel iets, de kleuren 
zijn veelal roze, paars, wit maar 
ook geel: bijvoorbeeld: iberis, 
penningkruid, lavendel, vrou-
wenmantel, cosmea, sierdistel, 
hortensia, salvia, wederik, di-
centra, liatris, echinacea, persi-
caria, akeleien en camelia. Veel 

planten die vlinders en bijen 
aantrekken kun je bij ons vin-
den. Ook hebben we een rots-
tuintje en vijvertje (met kikker 
en salamander!). We hebben 
ook gekozen voor een kleine 
diabolovormige strook gras in 
het midden van de tuin en kun-
nen eigenlijk de hele dag wel 
ergens in de zon zitten. We ge-
nieten erg van onze tuin en dit 
jaar was het echt een lust voor 
het oog!

Uitslag
Begin september volgt de uit-
slag van de Tuinenwedstrijd.
U kunt niet meer insturen. De 
redactie dankt iedereen voor 
hun deelname!

Tuinenwedstrijd De Oosteinde, laatste ronde!

“Onze tuin was dit jaar echt 
een lust voor het oog!”

27 augustus 2014
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
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SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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 - De Heemsteed-
se afdeling van KWF Kankerbe-
strijding is dolblij om vlak voor 
de jaarlijkse collecteweek een 
nieuw wijkhoofd te hebben ge-
vonden voor de Indische buurt.  
Marleen Loeff gaat de komende 
tijd die taak op zich nemen. Loeff 
is in het dagelijks leven lerares 
op de Prinses Beatrix School. 
Een wijkhoofd houdt contact met 
de verschillende collectanten.  

Bovendien zorgt het wijkhoofd 
dat voor alle straten een collec-
tant gevonden wordt en is daar-
mee een echte spin in het web. 
“Ik heb geen moment getwijfeld 
om dit te doen”, zegt Loeff en-
thousiast. “KWF kankerbestrij-
ding is een doel dat me na aan 
het hart ligt. Om op deze ma-
nier mijn steentje bij te dragen, 
is natuurlijk fantastisch. Ik denk 
dat het bovendien een bijzon-

dere ervaring is om samen met 
mijn kinderen te collecteren. Het 
voelt goed om ze op deze manier 
bij een maatschappelijk doel te 
betrekken.”De landelijke collec-
teweek begint maandag 1 sep-
tember. Hulp blijft altijd wel-
kom. Voor verschillende straten 
in Heemstede zoekt KWF nog 
collectanten. Aanmelden kan via 
bestuurslid Pascale Zwaan: pas-
calezwaan!@quicknet.nl

Nieuw wijkhoofd KWF Marleen Loeff: 
“Geen moment getwijfeld om dit te doen”

OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?

Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooijen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom

omgeving
Zandvoortselaan

omgevingomgeving
BEZORGERS!
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Regio - In Het Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek vindt zondag 31 au-
gustus een dienst plaats met 
dhr. W.A. Nijkamp (Amster-
dam). Start: 10 u. Tevens Kin-
dercafé.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 31 au-
gustus is er in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein een 
dienst met ds. A. Molendijk. 
Aanv. 10 u. Dienst van Schrift 
en Tafel. Tevens crèche v kin-
deren tot 4 jr en Kinderkring v 
kinderen 4-12 jr. 
www.kerkpleinheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (4)

Na twee inleidende foto’s over 
de Camplaan zijn we nu ver-
der gegaan met één voor één de 
winkeltjes. Vandaag Camplaan 2.

Zoals gezegd maken we dank-
baar gebruik van de facebook-
pagina’s “Nostalgisch Heemste-
de” en “Je bent Heemstedenaar 
als…..” en het Noord Hollands 
Archief. Hierop zijn al diverse fo-
to’s te zien geweest, maar zon-
der echt duidelijk te zijn welke 
winkel waar zat. 
Op de toenfoto (van voor de oor-
log) is het het winkelpand links 
van de boom. Uit advertenties 
blijken ook hier verschillende 
winkeltjes gezeten te hebben. Al 
in de jaren twintig zien we de fi r-
ma F. en T. Janus, later werd het 
de kruidenierszaak van Peeper-
korn, opgevolgd door de familie 
A.C. Kompier. Zij stopten in 1963 
en de winkel werd een kleine 
supermarkt van Harry Rikkers. 
Na nieuwbouw zat hier huisarts 
Kniest. Op de nufoto van Harry 
Opheikens (augustus 2014) zien 
we in het huidige pand de die-
renkliniek Groenendaal. 

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u mailen 
naar de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(communicatie@hv-hb.nl) of be-
zorgen bij het kantoor van De 
Heemsteder, Camplaan 35. Wij 
zorgen er dan voor dat de foto 
gescand wordt, u krijgt het origi-
neel terug. Vertel uw verhaal er-
bij en misschien hebben andere 
lezers wel aanvullingen.

Plant eens een grote groep Cro-
cosmia ‘Lucifer’ in de tuin. De 
plant bloeit met vuurrode bloe-
men en kan een border net wat 
meer ‘pit’ geven. Het is een knol-
gewas dat het beste groeit op 
goede vochtdoorlatende grond. 
Wel moet in een droge perio-

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmati-
ge basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuin-
liefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over 
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u 
een tuinvraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl. 

Voor de tuinliefhebbers...

gen nachtvorst. Bent u niet zo 
gecharmeerd van de kleur rood 
dan zijn er ook nog andere va-
riëteiten zoals Crocosmia ‘Citro-
nella’ (geel) of Crocosmia ‘Emily 
MacKenzie’ (oranje). De hoogte 
van deze planten varieert waar-
door ze in een border goed te 
combineren zijn. In de ‘vlam-
mende border’ komen de plan-
ten goed tot hun recht en zijn er 
verrassende combinaties mee 
te maken. De bloemen zijn ook 
goed te combineren in een boe-
ket en zelfs een enkele bloem in 
een vaas geeft al een leuk effect. 
Na de bloei wanneer de bloem 
verandert in een soort besjes 
blijft de plant decoratief, en dat 
is in de winter met een laagje 
sneeuw of rijp, een extraatje om 
de tuin ook dan aantrekkelijk te 
houden. Groei & Bloei Zuid-ken-
nemerland.

de water worden gegeven want 
de voet mag niet verdrogen. De 
plant heeft zwaardvormig blad 
dat mooi combineert met ande-
re bladvormen. De Crocosmia 
vermeerdert zich vanzelf door-
middel van de wortelknollen. 
De knollen kunnen bijvoorbeeld 
in de maand mei geplant wor-
den, ze bloeien dan van juli tot 
september. In een zachte winter 
kunnen de knollen in de grond 
blijven zitten maar wanneer het 
erg nat is, dan is het beter om de 
knollen uit te graven en op een 
koele en droge plaats te bewa-
ren en opnieuw uit te planten na 
de laatste nachtvorst. Mocht u 
liever voor de winter willen plan-
ten, dan is het verstandig om 
de knollen met een laagje blad, 
molm of dennentakken te be-
dekken. Jonge knollen zijn na-
melijk nog niet goed bestand te-

Crocosmia ‘Lucifer’
(oude naam Montbretia)

Zondag 7 sep, 11.00 uur

Beleef het mee!

Inloop vanaf circa 10.45 uur.
Ingang: Leeuwerikenlaan 12,  
Aerdenhout. Toegang vrij. Na afloop  
een lichte lunch. Kom, geniet en 
verwonder. Iedereen welkom.  
 
Bij slecht weer in de Adventskerk.  
Leeuwerikenlaan 7.

Unieke HAGENPREEK  
in het duin.
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Heemstede - Na deze heerlij-
ke zomer is het weer tijd om wat 
aan de verzorging van uw huid 
te doen. Bij Schoonheidssalon 
& Pedicure Praktijk Pleun kunt u 
dan ook terecht voor uw gezicht, 
voeten en/of handen. Schoon-
heidsspecialiste en Pedicure El-
len Joan Verduyn deelt samen 
met Fysiotherpeut Frank de Rot-
te het pand aan de Berkenlaan 
2A te Heemstede. “Onze speci-
alisatie is samenwerking met het 
doel klanten in een zo kort mo-
gelijke tijd klachtenvrij te krijgen 
en zich zo energiek mogelijk te 
laten voelen”, aldus Ellen. Met 
het merk Juvena, wat afkomstig 
is uit Zwitserland, kan uw huid 
weer in een top conditie komen. 

De zon is heerlijk maar is geen 
geschikte mircro-omgeving voor 
de huid. Met andere woorden: 
het doet ook veel afbreuk aan de 
conditie van de cellen maar met 
de SkinNova Stamcel Techno-
logie wat onderzocht is door de 
onderzoekers van Juvena, krijgt 
uw huid de nodige booster om 
het vochtgehalte en de ener-
giebalans weer te herstellen. 
De bron van een frisse, nieuwe 
huid ligt in de huideigen stam-
cellen en hangt af van de condi-
tie van de micro-omgeving. Hier-
door ontwikkelen de huidcellen 
zich beter, de opname van voe-
dingsstoffen wordt vergroot en 
tegelijkertijd helpt het de ver-
nieuwing van de stamcellen te 

Schoonheidssalon & Pedicure Praktijk 
Pleun heeft een nieuwe huisstijl

beschermen. Dit absoluut huid-
vriendelijke principe van celver-
nieuwing vindt zijn oorsprong in 
de brandwondencentra waar het 
succesvol wordt gebruikt voor 
het maken van de huid. De Pe-
dicure Praktijk heeft sinds korte 
tijd ook haar deuren geopend. U 
kunt daar terecht voor een uitge-
breide voetverzorging met scrub 
en massage. Elke klant die een 
nieuwe klant aanbrengt krijgt 
50% korting op een voetverzor-
ging. De volle prijs is 32,50 euro 
met de korting betaalt u slechts 
16,25 euro voor een behande-
ling. Daarbij zijn er verschillende 
produkten van het merk Diman-
che UreumLine te koop. Tevens 
heeft Pleun een nieuwe stijlvol-
le en frisse huisstijl. Kom gerust 
een keer langs voor een drankje 
om even rond te kijken. Voor een 
afspraak bij Schoonheidssalon 
& Pedicure Praktijk Pleun kunt u 
bellen naar 06-50570851. 
Voor de Fysiotherapie biedt 
Frank de Rotte u een uitgebreide 
vorm van therapeutische behan-
delingen waaronder orthopedi-
sche geneeskunde, podokinesi-
ologie, oefentherapie, ontspan-
ningstherapie, massage en voor 
een betere zelfregulatie bij stress 
krijgt u een goede instructie en 
advies. Voor een fysiotherapeuti-
sche afspraak kunt u bellen naar 
06-51194184. Adres: Berkenlaan 
2A te Heemstede. Info: www.
frankderotte.com.

In memoriam 
Gerrit van den Berg

Heemstede - Gerrit van den 
Berg overleed vorige week, 
slechts 64 jaar oud. Hij heeft 
in veel organisaties waarin hij 
actief was, lokaal, regionaal en 
landelijke, onuitwisbare spo-
ren nagelaten. Hij was een 
hartstochtelijk regelaar,een 
organisator pur sang. In 1974 
werd hij stafmedewerker orga-
nisatie bij de toenmalige pro-
testantse Anti Revolutionai-
re Partij (ARP) die net een tra-
ject had ingezet op weg naar 
de CDA-vorming in 1980.In dit 
fusieproces van de ARP, met 
de Christelijk Historische Unie 
(CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP) kon hij zijn bijzonde-
re talenten inzetten om het nieuwe CDA organisatorisch mede 
gestalte te geven. 
Hij ontwikkelde zich tot een onmisbare vraagbaak voor velen: 
van lokaal partijkader tot bewindspersonen wist men hem te 
vinden. Bij het opstellen en redigeren van de nieuwe statuten 
voor het CDA, bij de organisatie van verkiezingscampagnes of 
bij het regisseren van grote partijcongressen en manifestaties. 
Hij koos in 1986 voor een andere weg. Hij werd topambtenaar bij 
het toenmalige ministerie van WVC. Hij vervulde er diverse lei-
dinggevende functies,o.a. was hij hoofd van het bureau Secreta-
ris Generaal en vervulde hij een directeursfunctie bij het directo-
raat Volksgezondheid. Ook was hij secretaris-directeur van het 
College Sanering Zorginstellingen. 
Van den Berg vervulde naast zijn baan diverse nevenfuncties. 
In meerdere woonplaatsen,zoals Haarlem, Willemstad, Waddinx-
veen en Heemstede was hij bestuurlijk en politiek actief. Hij was 
tien jaar Raadslid in Waddinxveen en sinds 2003 in het bestuur 
van het CDA Heemstede. Verder was hij meer dan 10 jaar ou-
derling lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in 
Heemstede. Hij was namens onze gemeente afgevaardigde naar 
de Classis Haarlem. Ook was hij als lid van de stuurgroep nauw 
betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking tussen 
de Protestantse Gemeente Heemstede met de Gereformeerde 
Kerk in Bennebroek.
Langdurige periodes van grote inspanningen en weinig rust la-
ten vaak sporen na. In zekere zin was zijn werk tegelijk zijn hob-
by. Hij ging er nu eenmaal voluit voor met alle energie hem ei-
gen. Van den Berg kon zeer genieten van de wintersport, dat 
gunde hij zich zelf en zijn gezin, maar al te graag. 
In 2005 werd bij hem de ziekte MS geconstateerd, nadat hij al 
enkele jaren enkele onverklaarbare klachten had. Het werd voor 
hem al snel lastiger zonder hulpmiddelen zijn evenwicht goed 
te bewaren. Het duurde niet lang of een rolstoel was onvermij-
delijk. 
Hij herstelde niet goed van een ingrijpende operatie. Dit voor-
jaar werd Nieuw Unicum in Zandvoort, behandelcentrum voor 
mensen met MS, zijn definitieve verblijfplaats, waar hij afgelo-
pen week toch nog onverwachts snel overleed. Gelukkig heeft 
hij nog de geboorte van de tweeling van dochter Chantal mee 
mogen maken.

Ton van den Brink

Heemstede – Dat zijn leu-
ke dingen voor de mensen! De 
doorsnee burger komt niet meer 
op een boerderij die volop in be-
drijf is. Vandaar de vele vragen 
aan de boer en boerin, Antoon 
en Karen Milatz, op de Heren-
weg 61. Zaterdagmiddag was 
er een drukte van belang op de 
hoeve vooral op de langsdeel, de 
ruimte waar in de winter de koei-
enstal was. Nu stond het vol met 
allerlei biologische producten. 
Verse groenten uit Groenendaal 

van de stichting `Kom in mijn 
tuin`, nog net door Van der Bor 
geplukt voor de grote bui. Knap-
perig vers! Kaas van boerin Ka-
ren. Nog jonge of jong belegen 
kaas, want ze is pas in april be-
gonnen, het begint nu te al rij-
pen. Melk is er elke dag zelf te 
tappen naast de boerderij. Op 
vrijdag en zaterdag kunt u er te-
recht voor kaas, eieren en ijs. 
Ze wordt dan geassisteerd door 
Noël Doueiri, Wiltske Heemskerk 
en Yvette Ates. Gouden mei-

den! Van Dorp heeft de lekker-
ste geitenkaas en `Dit is brood` 
levert heel veel soorten brood, 
vers uit de oven. Lekker met kaas 
van Karen! Kinderen leren ge-
zond snacken bij Trek die kinde-
ren gezond laat snoepen. Cata-
laanse streekproducten als wij-
nen, worsten, hammen en olijf-
olie geeft aan deze streekmarkt 
net dat exotische lekkere tint-
je. Natural bulbs is bedoeld voor 
duurzaam ingestelde liefhebbers 
van bloembollen met hart voor 

Grote drukte bij biologische 
streekmarkt op de Dinkelhoeve

de natuur, met een duurzaam 
assortiment bloembollen voor 
tuin of balkon. StadshoutK ver-
zaagt bomen uit de regio Haar-
lem/Kennemerland, en verkoopt 
planken, balken, tuinhout, etc. 
Meubels worden verkocht door 
Atelier VanDikhout die ook uw 
meubelwensen zo kan maken 
uit Kennemerland hout. Wel zo 
duurzaam. Dat is ook het tuin-
hout van Hiro met de vele mo-
gelijkheden van houten erfaf-
scheidingen, hekken en rasters, 
natuurlijke huisisolatie, ook zijn 
er de gewilde leemproducten 
en vlechtmaterialen en biezen. 
Zorgboerderij de straalhoeve bij 

Nieuwe Brug liet zien hoe zij met 
zorg voor mensen met een hulp-
vraag omgaan, met dieren, plan-
ten en omgeving. 

Voor het boerenfamiliebe-
drijf van Antoon en Karen Mi-
latz een succesvolle manier om 
het boerenbedrijf anno 2014 on-
der de aandacht van de mensen 
te brengen en gezien de grote 
belangstelling, denken zij in de 
toekomst deze streekmarkt mis-
schien wel maandelijks te hou-
den met steeds weer wisselende 
bezetting.

Ton van den Brink





 
08   de Heemsteder  •  27 augustus 2014

Heemstede – Praktijk de Len-
te herbergt diverse expertises op 
het gebied van complementaire 
geneeswijzen. Deze keer een ge-
sprek met Saskia Beukman.
“De link tussen lichaam en geest 
heeft mij altijd gefascineerd. Ik 
heb fysiotherapie in Leiden ge-
studeerd en deed ik al sport- en 
ontspanningsmassages in een 
welnesscentrum. Daarna ben ik 
als fysiotherapeut aan de slag 
gegaan in diverse praktijken. Na-
dien werkte ik als fysiotherapeut 
op mijn oude stageplaats, des-
tijds nog in het Spaarnezieken-
huis van Heemstede. De mas-
sages ben ik er altijd bij blijven 
doen. Ik werkte op de revalida-
tie en bouwde een klinische er-
varing op: observeren, signale-
ren, afstemming vinden met je 
patiënten en je inleven. Dit is ook 
de reden geweest om voor mezelf 
te gaan werken en het initiatief 
samen met Nanda Sharon ge-
nomen heb om Praktijk de Len-
te op te richten. Zonder deze sa-
menwerking had Praktijk de Len-
te niet bestaan. Dit was de ma-
nier om nog persoonlijker con-
tact te hebben en meer aandacht 
te geven aan mijn cliënten. Het 
aanraken en voelen van mensen 
is de rode draad in mijn vakge-
bieden van fysiotherapie, mas-
sage, hartcoherentie, EMDR So-
mantic Experience (traumathera-
pie) en haptonomie. Haptonomie 

is de basis van al mijn specialis-
men en houdt in dat je op zoek 
gaat naar de emoties die verbon-
den zijn met lichamelijke klach-
ten. Het hele emotionele gestel 
wordt vertaald in lichamelijke re-
acties. Aangestuurd door je ze-
nuwstelsel, eigenlijk een soort 
‘levensader’ die door het gehele 
lichaam loopt. Een moment van 
paniek heeft zijn weerslag op de 
hartslag en de ademhaling. Kijk 
maar eens bijvoorbeeld naar een 
kind: een kind dat boos is staat 
vastgenageld aan de grond en 
kun je niet optillen. Een blij kind 
daarentegen is licht als een veer-
tje en til je zo op. Met haptonomie 
kun je reacties volgen, signaleren 
en handelen om iemand te hel-
pen. Voelen en lichaam en geest 
verbinden. Bij een cliënt laat li-
chaamstaal al veel aan mij zien, je 
hebt daar oog voor. Lichaamstaal 
maakt zichtbaar wat er bij de an-
der speelt. Je straalt vertrouwen 
uit en zorgt dat iemand zich op 
zijn gemak voelt. In mijn rol ben 
je verantwoordelijk voor het ge-
voel van veiligheid en vertrouwen 
en daar ben je voortdurend alert 
op. Je probeert het ‘knoop in de 
maag gevoel’ van je cliënt te ont-
rafelen en samen een oplossing 
te vinden. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben, zoals een trau-
ma, een ongeval, een burn-out, 
het einde van een relatie, verlies 
van een naaste of baan, etc. Een 

Saskia Beukman van Praktijk de Lente:

“Lichaamstaal laat veel 
aan mij zien”

aanraking kan al het gewenste ef-
fect hebben. Ik ben de verbinden-
de steunpilaar waarmee de cliënt 
uiteindelijk op eigen kracht zijn of 
haar probleem kan oplossen. Het 
leuke is dat diverse doelgroepen 
zich tot mij wenden. Vooral pu-
bers vind ik boeiend. Lichaam en 
geest zijn bij hen een rollercoas-
ter. Alle onzekerheden komen 
naar buiten omdat ze zich veilig 
en vertrouwd bij je voelen. Een 
andere doelgroep zijn de langdu-
rig zieken die ik aan huis bege-
leid. Het voordeel van deze groep 
is dat zij zich thuis in hun eigen 
vertrouwde omgeving bevin-
den. Je betekent iets voor men-
sen en dat maakt mijn vak zo in-
teressant en mooi”, aldus Saskia 
Beukman. Meer informatie over 
Saskia Beukman en haar behan-
deltherapieën op www.praktijk-
delente.nl, op Facebook. Adres: 
Valkenburgerlaan 73, Heemstede. 
Telefoon: 06-24206066. E-mail:  
praktijk@saskiabeukman.nl

Bart Jonker

Foto: Arthur van Diest

Bennebroek - Huis te Benne-
broek heeft een grondige reno-
vatie ondergaan. In het complex 
bevinden zich thans luxe twee- 
en driekamer appartementen 
met een complete keuken en 
een nieuwe badkamer. Tweeën-
zestig van de honderd bestaan-
de appartementen zijn aange-
kocht door Eenhoorn, een Ame-
rikaanse vastgoedonderneming. 
Met de realisatie van het pro-
ject met de naam ‘The Lofts’ is 
een uniek woonconcept gere-
aliseerd voor jong en oud. “Op 
dit moment zijn 15 appartemen-
ten verbouwd en allemaal ver-
huurd”, zegt locatiemanager Na-
dine Dijkslag. “Op 1 september 
wordt gestart met de renovatie 
van de volgende 15 units en de-
ze woningen zullen eind van het 
jaar beschikbaar zijn. Ook zijn 
we druk bezig met de moderni-
sering van het entree en de al-
gemene ruimtes.” Huis te Ben-
nebroek is van oudsher een ser-
viceflat voor senioren. Nog altijd 
is het merendeel van de bewo-
ners vijftig plusser. Door de aan-
koop van ‘The Lofts’ is de leef-
tijdsgrens losgelaten en is be-
wust gekozen voor een wat meer 
representatieve afspiegeling 
van de samenleving. ”Wel hou-
den we er rekening mee dat ie-
dereen in het huis moet passen. 
De bewoners zijn hier in Benne-
broek voor hun rust komen wo-
nen en dat blijven we bieden”, 
meent Dijkslag. “De reacties 
over de instroom van een jonge-
re groep bewoners is hoofdzake-
lijk positief. Het gevoel van een 
nieuw elan overheerst. Feit is dat 
onze jongste huurders twintigers 
zijn en onze oudste bewoner is 
inmiddels 101 jaar oud.” De rui-
me en lichte lofts zijn zowel ge-
meubileerd als ongemeubileerd 
te huur. Iedere loft heeft een ei-

gen balkon en berging op de be-
gane grond. Gasten kunnen pal 
voor het complex parkeren en 
hebben de mogelijkheid om te 
overnachten in een eigentijds 
ingerichte logeerkamer. “Van-
wege het servicegerichte con-
cept en de luxe uitstraling van 
de openbare ruimte is bewoning 
geschikt voor vele doeleinden. 
Zowel Senioren als expats, kop-
pels, alleenstaanden of profes-
sionals zullen zich er thuis voe-
len. Een ander voordeel is dat ze 
op zeer korte termijn bewoond 
kunnen worden. Dit maakt deze 
appartementen ook aantrekke-
lijk voor diegene die door echt-
scheiding of het verkopen van 
een huis op zoek is naar woon-
ruimte.” Nadine Dijkslag is het 
vaste aanspreekpunt voor de be-
woners en regelt tevens alle za-
ken rond de verbouwing. “We 
werken hard om de verbouwing 
zo snel mogelijk af te ronden. De 
lobby krijgt een gratis espresso-
bar en toegang tot internet. Ook 
een fitnessruimte en een bios-
coop gaan onderdeel uitma-
ken van het complex.” Na 5 jaar 
van onzekerheid omtrent de toe-
komst van Huis te Bennebroek is 
voor de oorspronkelijke bewo-
ners de rust teruggekeerd. “Het 
huis was echt toe aan een gron-
dige opknapbeurt en men is blij 
met de huidige plannen. Je ziet 
de mensen opleven. We kijken al 
uit naar de jaarlijkse kerstborrel 
om samen met het nieuwe en-
thousiasme te proosten op de 
toekomst.”
De huurprijs inclusief service-
kosten en voorschot van stook-
kosten bedraagt 1075 euro voor 
een tweekamerappartement en 
1228 euro voor een driekamer-
appartement. Informatie: www.
delofts.nl.
Mirjam Goossens 

The Lofts in Bennebroek

Heemstede – In de Jan van Goy-
enstraat moet je wel met kwaliteit 
aankomen want diverse monden 
van lekkerbekken spreken al van 
de PC Hooft van Heemstede. Niet 
eens overdreven als je kijkt naar 
de kwaliteitswinkels in de voe-
ding als de groenteboer Lucas 
Primeurs, de Keurslager Wim 
Kuijk, Sterrenrestaurant Cheval 
Blanc, Brasserie Sanz, Wijnspeci-
aalzaak Le Grand Cru, Brood en 
banketbakkerij Ted, Eefies cof-
fee and more, Proeflokaal Groe-
ne Druif, Bakkerij van Vessem, 

zomaar een greep uit al dat lek-
kers van de Jan van Goyenstraat 
waar IJssalon Puur Gelato mooi 
tussen past. Je kunt je afvragen 
hoe men het zonder deed. Want 
ijs is helemaal in. Vooral echt ijs 
dat nog ambachtelijk gemaakt 
wordt. Dat moet je overlaten aan 
mensen die dit kunnen. Eigenaar 
van de ijssalon Puur Gelato, Wie-
gert Werningh Coster waagt zich 
er niet aan om zelf ijs te maken. 
Je komt wel een heel eind, zelfs 
met allemaal verse ingrediën-
ten, maar de Italiaanse familie, 
afkomstig van Toscane, maakt 
nu in IJmuiden, precies volgens 
het oude familierecept, ijs dat 
nou net die smaakbeleving geeft, 
waar de al verwende klant voor 
komt. Met een keus uit 24 sma-
ken die iedere week weer anders 
zijn, want de hele collectie be-
staat uit wel 65 smaken. Wiegert 
komt met een bolletje van zijn fa-
voriete ijs. Aardbeien! Gemaakt 
van heel kleine aardbeitjes die 
veel smaak hebben en weinig 
water bevatten. Pure smaakbe-
leving in ijs. Sorbetijs dus zonder 
melk of room, maar dat mis je 
niet, zo vol van smaak. Achter de 

ijswinkel heeft Wiegert een terras 
waar je lekker in het zonnetje kan 
genieten van Italiaans ijs. Onder 
een grote parasol naast een vij-
vertje, waar de bamboe struiken 
hoog opgroeien, waan je je in 
Toscane. Er wonen Italianen in de 
buurt die zo nu en dan zijn ijs wil-
len eten omdat zijn ijs een thuis-
beleving geeft. Dat vinden ze niet 
zomaar. De pure gelato kwaliteit 
van thuis. Dat geldt ook voor de 
koffie. Van Illy, de Italiaanse kof-
fiebrander uit Triëst. Drink het 
als een Italiaan, espresso be-
stellen, drinken en klaar is Kees. 
Of probeer een latte macchia-
to, een groot glas met onder-
in melk, daarboven espresso en 
bovenop schuim. Italiaanser kan 
niet. Kopje thee kan ook van het 
topmerk Dammann. Als de win-
ter komt gaat hij over op het le-
veren van literpakken ijs. Kunt u 
thuis altijd genieten van de Ita-
liaanse smaakmakers. Thuisbe-
zorgen kan ook. Vanaf één uur 
nummer 06-37461414 bellen en 
het ijs wordt bezorgd tussen 6 en 
8 uur. Mooi he! 

Ton van den Brink

Puur Gelato in de Jan van Goyenstraat 
heeft nu ook een terras
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De Zomercolumn
van Bart Jonker

Een lachertje?
Zomercolumn: terwijl ik dit woord opteken, bekruipt me het ge-
voel of deze term nog wel relevant is. Intussen voeren buiten di-
verse wolkbreuken en plensbuien gerichte aanvallen uit op mijn 
woning en de straat, die het aardig moeten ontgelden. Maar ik 
voel al nattigheid: ik laat mijn zomercolumn natuurlijk niet zo-
maar wegspoelen door een paar overspannen wolken. Ik word 
chagrijnig van deze regen. Tijd dus voor ontspanning. Als ik niet 
schrijf (en als het niet regent), ga ik graag even buiten Heemste-
de om me te laten inspireren en na te denken. Meestal uit zich 
dat in een ritje op de fiets gewapend met fototoestel naar Leyduin 
of naar het strand in Zandvoort om mijn gedachten te verbinden 
met de zee: een oneindig spel van eeuwige beweging. Mijn brein 
vraagt geregeld om frisse lucht. Of juist de stad opzoeken: tussen 
de mensen zijn. Meestal Delft of Amsterdam. Delft, omdat dit ge-
zellige stadje met zijn rijke geschiedenis mij voortdurend verrast. 
Of misschien wel omdat ik mij verbonden voel met het non-non-
sens denken van de studenten. Het houdt me jong. Ik besluit de-
ze keer naar Amsterdam te gaan. Mijn geboortegrond, mijn stad, 
die symbool staat voor het vrije denken en wederzijds respect. 
Onderweg in de trein volgen de goede herinneringen aan Am-
sterdam elkaar op. Ik heb vroeger hier bij C&A op het Damrak ge-
werkt. Hartje centrum: zeg maar voor en met de Amsterdammers. 
Tussen de vlaggetjesweken, de paskamerkaarten en de perike-
len bij de klantenservice lag de humor echt voor het grijpen. In de 
trein zit ik stiekem te grijnzen als ik deze beelden weer naar vo-
ren haal, waarop de reizigster tegenover mij me een beetje gla-
zig aanstaart. Halverwege de jaren negentig, werkte ik hier samen 
met de dames bij de paskamer en de kassa. Steevast hadden de 
meesten hun haar geverfd met een mahoniespoelinkje van l’Oréal 
om er jonger uit te zien. Eenheidsworst zoals de blouses op de 
parterre. Ik had een collega, bij de damesmantels met nepbont, 
een rasechte Jordanese. Met geaffecteerde stem stelde een klant 
haar een keertje de vraag: “Mevrouw kunnen deze bontjassen te-
gen de regen?” Waarop zij in vol ornaat Amsterdams assertief 
antwoordde: “Heeft u wel eens een konijn met een plu zien lopen 
dan?” Of mijn filiaalleider, een ex-marinier. Er werd helaas natuur-
lijk ook veel proletarisch gewinkeld. Met streng besnord gezicht 
en diep doordringende ogen kwam hij de roltrap af gesneld met 
een lege hanger die hij richting mijn gezicht wees. “Gejat”, riep hij 
dan briesend. Waarop ik antwoordde: “Nou, dan mogen we blij 
zijn dat we de hanger nog hebben.” Op dat moment kon hij ei-
genlijk zijn lachen niet inhouden. Ik kan nog veel meer anekdo-
tes oprakelen. Misschien moet ik er ooit een boek over schrijven. 
Ik besluit dit artikel met deze zomerse gedachten die ik graag met 
u deel, waardoor dit toch nog een zonnige zomercolumn wordt.

Caravanterreur

Heemstede – In de eerste helft 
van 2014 is 23.625 kilogram tex-
tiel in de textielcontainers van 
Humana gedoneerd door de in-
woners van Heemstede. Huma-
na bedankt de inwoners hartelijk 
voor hun textieldonaties! Huma-
na zamelt sinds april van dit jaar 
het textiel in de gemeente in.
Als sociaal ondernemer werkt 
Humana aan de zelfredzaamheid 
van mensen in Nederland en zui-

delijk Afrika. In Nederland wordt 
mensen die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben of langdu-
rig werkloos zijn de mogelijkheid 
geboden op een baan. In Ango-
la, de Democratische Republiek 
Congo en Malawi worden pro-
jecten gesteund ter vergroting 
van de zelfredzaamheid door het 
bieden van vakopleidingen zo-
als bijvoorbeeld kapster, bak-
ker of naaister. Allemaal moge-

Projecten voor zelfredzaamheid
23.625 kilogram textiel 
voor Humana gedoneerd

lijk gemaakt door het gedoneer-
de textiel!
Nog altijd verdwijnt 2/3 van het 
textiel in Nederland in de afval-
container. Al gauw 135 miljoen 
kilogram textiel wat jaarlijks ver-
dwijnt in verbrandingsoven en 
dus geen mogelijkheid krijgt tot 
hergebruik. Eeuwig zonde! In de 
textielcontainers van Humana is 
alle textiel welkom. Niet alleen 
wat nog gedragen kan worden, 
maar ook wat kapot en versleten 
is. Naast textiel zijn ook schoe-
nen/laarzen, accessoires (rie-
men, tassen, hoeden/petten) en 
knuffels welkom. Maar liefst 80% 
van dit textiel wordt door iemand 
anders gedragen of gebruikt. De 
overgebleven 20% wordt tot los-
se vezels verwerkt voor nieuwe 
producten, zoals garen, paar-
dendekens, isolatiemateriaal en 
kunstobjecten. Via diverse proe-
ven hoopt Humana een door-
braak te hebben om met part-
ners kleding gemaakt van rest-
textiel in de markt te zetten. Re-
cent zijn tijdens de Amsterdam 
Fashion Week twee kledingstuk-
ken getoond, gemaakt van 100% 
gerecyclede garens in opdracht 
van Humana.

Toen de middenklasse zich in 
de jaren 50 en 60 zich een auto 
kon veroorloven ontstond ook de 
behoefte eens buiten de eigen 
woonplaats te gaan recreëren. 

De caravan deed zijn intrede 
en massaal trokken de Opel-
tjes Kadet en DKW’s een huis-
je achter zich aan. Via een weg-
gennet in ontwikkeling trok het 
volk naar Drenthe of de Velu-
we. Een enkeling waagde zich 

tot aan het Sauerland of Luxem-
burg. Hoe anders is dat nu. Door 
heel Europa zie je de Nederland-
se hotelletjes op wielen voort-
jakkeren. De Opeltjes van toen 
zijn ingeruild voor een Koreaan 
of Japanner. Op mijn reis naar 
het midden van Frankrijk hield 
de stroom caravans tussen de 
vrachtwagens niet op. Bleven ze 
maar achter de vrachtwagens, 
doch te pas en te onpas slaan 
ze aan het inhalen. Liefst met 

85 km per uur waardoor er na 
de inhaalactie een hele rits au-
to’s weer op snelheid moet zien 
te komen. Ach, een enkele Belg 
met een paard in en karretje dat 
kan ik nog wel hebben net als 
de beroepsrijders in hun vracht-
wagens. Die vermaledijde cara-
vans daar heb ik het mee gehad. 
Bestuurders die het hele jaar op 
hun fiets naar het werk gaan wa-
gen zich nu aan een duizend ki-
lometer lang avontuur. En of het 
de gewoonste zaak van de we-
reld is prikken ze hun sleur-
hut voor een aanstormend snel-

ler voertuig. Boze blikken deren 
hen niet: het heffen van de mid-
delvinger kan er ook nog wel bij. 
Gelukkig neemt het aantal nieu-
we caravans af anders zou ik on-
middellijk pleiten voor een cara-
vanverbod op snelwegen, of ze 
bijvoorbeeld alleen in de nach-
telijke uren toe te laten. Dat zou 
de doorstroming op de Europe-
se snelwegen zeer ten goede 
komen en aldus bijdragen aan 
economische groei. In ons land 
staan volgens het CBR ongeveer 
500.000 caravans, 150.000 vouw-
wagens en 60.000 campers een 

winter lang geparkeerd. Dat zijn 
dus ruim een half miljoen huisjes 
op wielen die zich in een periode 
van acht weken door Europa wil-
len persen. Het aantal caravans 
in Heemstede is slechts 423 en 
het aantal neemt jaarlijks af. 

Dus wie weet is Heemstede over 
een paar jaar helemaal caravan-
vrij. Met onervaren en vermoeide 
chauffeurs achter het stuur is de 
terreur van de caravan een zo-
mer lang zichtbaar.

O. Oosterkroon

Heemstede – Eigenlijk is het 
een gewone winkel. NRS Kan-
toor heeft echt alles voor elk 
kantoor. Het kantoor van de ac-
countant, de notaris, de ZZP`er 
die thuis werkt. Maar ook voor 
de secretaris van de voetbal of 
zwemclub kan er terecht voor 
de printer, de cartridges en to-
ners, de bureaustoel of kopi-
eerpapier. Een uitnodiging ma-
ken op gekleurd papier? Kies bij 

NRS uit de vele kleuren en ma-
ten. Ze leveren echt alle kantoor-
behoeften en richten ook kanto-
ren in. En uw huiswerkplek met 
de mogelijkheden van 2014 om 
bijvoorbeeld ruimte te besparen. 
Ongelooflijk als je ziet wat voor 
mogelijkheden er vandaag de 
dag zijn. Kijk maar eens op hun 
website www.nrskantoor.nl . Van 
archiveren, computers en prin-
ters, kantoormachines en pa-

NRS Kantoorbenodigd-
heden voor iedereen

pierwaren, presentatiemiddelen, 
papierwaren, schrijven, tekenen 
en hobbyartikelen. Met eventu-
eel de service van thuisbezor-
gen in Heemstede al de volgen-
de dag. Mooi he! Een service die 
soms ver gaat. Zo zocht een be-
kende relatie al geruime tijd naar 
twee winkelwagentjes die niet in 
hun assortiment zaten. Via hun 
relaties konden ze toch die wa-
gentjes leveren. Om die service 
staan ze al 25 jaar bekend. Je 
weet ook wie je voor je hebt, Ka-
rin Stokman of Bas Tullenaar die 
altijd paraat staan en direct han-
delen. Vakmensen die kantoor 
houden op de Herenweg 29 Q, 
vlakbij pannenkoekhuis de Ko-
nijnenberg. Ze dragen de sport 
een warm hart toe en onder-
steunen graag Kinheim honk-
en softbal, DSS honkbal, voetbal 
Bloemendaal, Sparks Haarlem 
honkbal en softbal en zwem-
club HPC in Heemstede. Voor al-
le kantoorbenodigdheden kunt 
u terecht op de Herenweg 29 Q 
en NRS is de naam. Geopend op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 
uur, ook in vakantietijd.

Ton van den Brink
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Heemstede – Een beroep in 
de vrije natuur en buitenlucht 
is natuurlijk heerlijk. Boswach-
ter is zo’n beroep. Jeroen Engel-
hart van Landschap Noord-Hol-
land doet uit de doeken wat bos-
wachter zijn voor hem betekent.
Terwijl we een prachtige wande-
ling in Woestduin, Vinkenduin en 
Leyduin maken tussen de buien 
door, vertelt Jeroen. “Ik wilde al 
vanaf de 2e klas lagere school 
boswachter worden. De interes-
se in de natuur heeft er altijd al 
bij me ingezeten. Als klein kind 

Jeroen Engelhart: “Ik wilde al vanaf 
de 2e klas boswachter worden”

was ik altijd al gefascineerd van 
alles wat er rondvloog, sprong 
en zwom. Nieuwsgierig. Soms 
tot ergernis van mijn moeder als 
ik weer eens met een scheur in 
mijn broek thuiskwam omdat ik 
veel moeite had gedaan om een 
beestje op een moeilijke bereik-
bare plek te vangen of te obser-
veren. Ik volgde later de oplei-
dingen tot boswachter en ben nu 
zo’n 14 jaar werkzaam bij Land-
schap Noord-Holland. Je moet 
natuurlijk alles van de natuur 
weten en herkennen. Het is een 
beroep dat nooit verveelt, ge-
zond en rustgevend is. En als je 
oog voor de natuur hebt, dan zie 
je van alles. Waar we nu lopen 
is de oude renbaan in Woest-
duin. Je kunt aan de contouren 
nog zien waar deze precies heeft 
gelopen. In 1909 werd deze ren-
baan op last van de gemeente 

Heemstede – Bij bakkerij Nol 
Bertram kon ook tijdens de zo-
mer weer doorgespaard worden 
voor zo’n leuke en heerlijke high 
tea in het Amstel Hotel te Am-
sterdam. De winnaar van juli is 

geworden de familie Schraven-
dijk! Zij mogen met zijn tweetjes 
naar het Amstel Hotel om van 
een high tea te genieten. Claudia 
van bakkerij Bertram reikte de 
prijs uit,  van harte gefeliciteerd!

Heemstede – In de Oude Meel-
fabriek nam docent Ger Daniels 
in het weekend afscheid van 
zijn leerlingen met een expositie 
van zijn werken. Zondagmiddag 
speelden Joop de Kleuver, Marc 
van Leuvenstein en Jan Kelatow 
met zang, gitaar en percussie-
muziek uit de jaren 60. Muziek 
van de soulhelden Otis Redding 
en Wilson Picket, die de vrouw 
van Ger Daniels zo krachtig als 
hun muziek op het doek had ge-
schilderd. Zij gaf het schilde-
rij cadeau aan de band,. De Bal-

lads & Blues Buddies waren er 
zo blij mee dat het schilderij bij 
hun optredens als achtergrond 
gebruikt gaat worden. Bezoe-
kers van de open dagen van het 
Bennebroekse creatieve centrum 
kregen zo een leuk muzikaal en-
tree. Een Bennebroeks centrum 
in Heemstede? Ja sinds drie jaar 
maken ze gebruik van de Oude 
Meelfabriek, maar zijn van oor-
sprong Bennebroeks. Niet ver 
van de molen. Er zijn veel cur-
sisten die uit Heemstede komen. 
Zij brengen met het volgen van 

een cursus tekenen, schilderen, 
met keramiek, mozaïek of textiel 
werken, hun hobby op een ho-
ger niveau. Zelfs kinderen leren 
er spelenderwijs tekenen, boet-
seren of schilderen. In die dertig 
jaar heeft het CCB, Creatief Cen-
trum Bennebroek, al veel men-
sen uit Kennemerland hun hob-
by naar een hoger niveau gehol-
pen met docenten die zelf veelal 
academisch gevormd zijn en of 
klassieke kunstopleidingen ge-
volgd hebben op gerenommeer-
de kunstacademies. Maar alle-

Creatief Centrum Bennebroek eert docent Ger Daniels

Veel bezoekers Open dagen Meelfabriek

maal met de missie om cursisten 
plezierig de kunst van het schil-
deren, tekenen of met de hand 
werken te laten ontdekken, te 
stimuleren en te ondersteunen. 
Niets heerlijker om na een in-
spannende avond met trots je 
creatie te bespreken met je me-
decursisten of je keramiek aan 
de oven toe te vertrouwen en 

met spanning af te wachten hoe 
het resultaat zal zijn. Voor in-
formatie of het invullen van een 
aanmeldingsformulier kunt u te-
recht op de website www.cre-
atiefcentrum.nl . De cursussen 
beginnen weer op 8 september, 
van harte welkom.

Ton van den Brink

Winnaar high tea in 
Amstelhotel Amsterdam

Bloemendaal gesloten. Dit om-
dat zij van mening was dat er te 
veel gegokt werd op zondag, ter-
wijl de mensen in de kerk be-
hoorden te zitten.” We lopen ver-
der en snuiven de sterke bos-
geuren op, die door de regenval 
zijn losgekomen. Tussen de bo-
men zien we grazende damher-
ten. “Kijk”, wijst Jeroen naar het 
gras, “Dit zijn wijngaardslakken 
die nu massaal door de voch-
tigheid tevoorschijn komen. Vrij 
uniek hier, aangezien de wijn-
gaardslak in Nederland een offi-
cieel beschermde diersoort is. Je 
kunt aan de kleur van het slak-
kenhuis zien of ze jong of oud 
zijn. Deze hier heeft grijze ron-
dingen in zijn huisje en is dus 
al wat ouder. Je ziet soms hele 
unieke dingen. Zo kwam ik hier 
ooit een zandhagedis tegen, die 
zeldzaam én beschermd is. Er 
zijn hier ook aardig wat libellen-
soorten. Wat dat betreft zijn de-
ze bossen echt bijzondere bio-
topen. Naast damherten en ree-
en zijn er natuurlijk ook roofdie-
ren als de bunzing, de boom-
marter en de vos. In een gat van 
een beukenboom trof ik eens 2 
jongen van de boommarter aan, 
dat is toch wel bijzonder. De vos 
trekt zelfs de bewoonde gebie-
den in op zoek naar voedsel. Hoe 
minder voedsel, hoe minder jon-
gen zij baren. Dat houdt de na-
tuur eigenlijk zelf in evenwicht. 
Ik ben zelf erg geïnteresseerd 
in honingbijen en probeer deze 
ook zelf te houden. Ik heb ook 
contact hierover met imker Pim 
Lemmens. Aan de bijenstand 
kun je redelijk aflezen hoe goed 
het gaat met onze natuur. Ze zijn 
belangrijk voor de bestuiving en 
het ecologisch evenwicht. Maar 
eigenlijk is de hele natuur ge-
woon mijn passie. Ik zou daarom 
nooit iets anders willen doen”, al-
dus Jeroen Engelhart.

Bart Jonker
Foto’s: Bart Jonker 
Productions





Regio - In het Historisch Muse-
um Haarlem is sinds 15 augus-
tus de tentoonstelling Haarlem 
Vinyl Stad te zien. De tentoon-
stelling, die tot en met 1 maart 
2015 duurt, laat de rijke historie 
van Haarlem als centrum van de 
Nederlandse na-oorlogse pla-
tenindustrie zien. 

Haarlemse muziekcultuur
Van oudsher kent Haarlem een 
grote muzikale cultuur. Halver-
wege de vorige eeuw was Haar-
lem het middelpunt van de Ne-
derlandse platenindustrie en 
sinds jaar en dag is Haarlem 
een broedplaats voor bandjes 
en artiesten. Dit jaar staat de 
stad weer volop in de muzika-
le belangstelling. Naast de be-
kende festivals als Haarlem Jazz 
& More, en programma’s van 
Haarlemse muziekpodia worden 
in de aanloop naar 3FM Serious 
Request onder de noemer ‘Gi-
taarlem’ diverse muzikale activi-
teiten georganiseerd.

Magisch vinyl
Het Historisch Museum Haarlem 
sluit met Haarlem Vinyl Stad hier 
uitgebreid op aan. De expositie 
laat de belangrijke rol van Haar-

lem als muziekstad in het verle-
den en het heden zien. In de ten-
toonstelling zijn de verhalen van 
de talrijke Haarlemse platen-
maatschappijen, persers, win-
kels en muzikanten samenge-
bracht. Er zijn oude platenspe-
lers, uniek vinyl en bijzondere 
objecten van Haarlemse arties-
ten te zien. Bezoekers ontdek-
ken hoe platen worden gemaakt 
en kunnen plaats nemen aan de 
platenbar om die magie van vinyl 
(opnieuw) te ervaren . 
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Heemstede - In het laatste 
weekend van augustus wordt de 
expositie ‘Beelden in de tuin’ ge-
houden. Tuineigenaar en kunst-
liefhebber Jan van de Riet zegt 
hierover: “Ik ben ontzettend blij 
dat de beeldend kunstenaars 
Hieke Meppelink en Marja Ver-
hage hun werk in mijn tuin ko-
men exposeren en hoop veel 
kunst- en tuinliefhebbers te mo-
gen begroeten.” Dat kan zater-
dag 30 en zondag 31 augustus, 
tussen 12 en 17 uur aan de Din-
kellaan 10 te Heemstede. 
Hieke Meppelink is naast beeld-
houwster tevens zangeres. In 
haar beelden zijn de klassie-
ke liedkunst en poëzie een be-
langrijke inspiratiebron. Over 
haar werk zegt ze: “Boetseren is 
voor mij als zingen in klei, datge-
ne in materie zichtbaar proberen 
te maken dat in eerste instantie 
onzichtbaar lijkt. Al zingend zie 
ik vaak beelden voor me, krijg ik 

inspiratie, word ik aangeraakt. In 
dit scheppingsproces is transfor-
matie het sleutelwoord; het om-
vormen van een gevoel in vaste, 
blijvende materie: oermaterialen 
als klei en brons.” (www.hieke-
meppelink.com).
In het werk van Marja Verha-
ge komen veel vormen voor die 
een abstractie van beweging la-
ten zien. Zij zegt daarover: ”Ik 
vind het intrigerend om bewe-
ging weer te geven in zoiets on-
beweeglijks als steen. Beweging 
kan heel veel zijn: denk maar aan 
water, tijd, ontwikkeling, groei, 
op- en neergang. Het liefst werk 
ik in de wat hardere steensoor-
ten zoals: Diabas, Marmer, Iers- 
en Belgisch-hardsteen, Travertin 
en Lepidoliet. Soms werk ik ook 
wel in de wat zachtere steen-
soorten, waarbij vooral het wer-
ken in Albast een bijzonder plek-
je heeft gekregen.” 
(www.marjaverhage.nl)

Beelden in de tuin

Haarlem-Zuid - Maandag 1 
september van 13.00 – 16.00 
uur opent Van der Valk Ho-
tel Haarlem, Toekanweg 2 in 
Haarlem haar deuren voor 
taxateur en veilinghouder 
Arie Molendijk uit Rotter-
dam. Hij zal deze dag oude 
en zeldzame boeken, hand-
schriften, kloosterboeken en 
of oude bijbels voor het pu-
bliek op hun waarde schat-
ten in de lounge van het ho-
tel. Taxatie 5 euro ongeacht 
het aantal te beoordelen 
boeken. Informatie: info@
molendijkboeken.nl of kijk 
op www.molendijkboeken.nl

Taxatiemiddag Van 
der Valk Haarlem

Heemstede – Het jaarlijkse 
Oogstfeest op kinderboerderij 
’t Molentje vindt plaats op zon-
dag 21 september. Tussen 11.00 
en 15.00 uur is iedereen welkom 
op de markt waar vrolijke mu-
ziek zal klinken. U vindt hier on-
der andere biologische produc-
ten van De Landyn, Heemsteed-
se honing van onze huisimkers 
en kaas en andere melkproduc-
ten van De Dinkelhoeve. Voor de 
kinderen is er een speurtocht op 
het terrein van de boerderij en er 
kan geknutseld worden. Kortom: 
een gezellig feest voor groot en 
klein.

Naast het oogstfeest wordt dit 
jaar voor het eerst een hobby-
markt georganiseerd. Op deze 
markt kunnen hobbyisten zich 
inschrijven om hun zelfgemaak-
te producten (niet bedrijfsmatig) 

te verkopen. Medewerkers van 
de Hartekampgroep, die door-
deweeks op de kinderboerde-
rij aanwezig zijn, staan er met 
een eigen kraam duurzame pro-
ducten. Een standplaats op deze 
markt kost e10,-. Dit geld is voor 
het goede doel Serious Request. 
Heeft u interesse om op deze 
markt te staan, neem dan con-
tact met op via kinderboerde-
rij@heemstede.nl. Vermeld in de 
e-mail wat uw hobby is en wat 
u wilt verkopen. Vanwege het 
beperkt aantal standplaatsen 
wordt bij veel aanmeldingen een 
keuze gemaakt, zodat er een ge-
varieerd aanbod is.
Voor verdere vragen kunt u ook 
contact opnemen met de voor-
zitter van de Stichting Vrien-
den Kinderboerderij Heemstede: 
Marijke Popping, mpopping@
heemstede.nl

Nu inschrijven voor een standplaats
Oogstfeest en hobbymarkt op 
kinderboerderij ‘t Molentje

‘Haarlem Vinyl Stad’ in 
Historisch Museum Haarlem

Haarlem - Een leesgroep ge-
schiedenis in Haarlem heeft 
ruimte voor nieuwe deelne-
mers. De leesgroep leest en 
bespreekt non-fictie, boeken 
met een thema uit de geschie-
denis. De groep maakt daar-
bij een keuze uit de boeken-
lijst van de landelijke organisa-
tie Senia, zie www.senia.nl/ge-
schiedenis Komend seizoen be-
spreekt de groep boeken als De 
Boerenoorlog van Martin Bos-
senbroek en De vergelding van 
Jan Brokken. Leeswijzers van 
Senia ondersteunen de bespre-
king. De leesgroep komt eens in 
de twee maanden ’s avonds bij 
elkaar. De datums spreekt de 
groep in onderling overleg af. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Margreet Uittenbogaart 
tel. 06-22906862 of via email:  
muittenbogaart@planet.nl

Plaatsen vrij in 
literaire leesgroep

Heemstede - Zondagmiddag 7 
september, van 13.30 tot 15.30 
uur, geven mediacoaches van de 
Bibliotheek gratis leuke en han-
dige tips om alles uit uw tablet te 
halen. De middag vindt plaats in 
de Bibliotheek Heemstede, Juli-
anaplein 1 te Heemstede. Na af-
loop kunt u onder het genot van 
een kopje koffie of thee met el-
kaar napraten. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden.

Leren en delen
Het Tablet Café is geschikt voor 
iedere gebruiker: leer handig-
heidjes van andere gebruikers. 
Bent u zelf ervaren met een ta-
blet en wilt u uw kennis delen, 

kom dan ook langs! Het accent 
van het Tablet Café ligt op de uit-
wisseling van ervaringen met de-
ze apparaten. Bijvoorbeeld over 
het installeren van apps of het 
binnenhalen van e-books. Meer 
informatie via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl

Bieb weer open op zondag
Tablet Café in de 
Bibliotheek Heemstede

Heemstede – Meerlanden start 
vandaag met een tevreden-
heidsonderzoek onder de inwo-
ners van diverse gemeenten, zo-
als Bloemendaal, Haarlemmer-
meer en Heemstede. Doel is te 
achterhalen hoe de inwoners de 
dienstverlening van Meerlanden 
ervaren. Een onafhankelijk on-
derzoeksbureau, Team Vier, zal 
per gemeente tussen de 100 en 
300 inwoners telefonisch bena-
deren en vragen stellen over hun 
ervaringen met de afvalinzame-
ling en het onderhoud van de 
openbare ruimte.
Meerlanden gebruikt de resul-
taten om de dienstverlening te 
evalueren en te verbeteren en 
stelt medewerking aan het on-
derzoek door de inwoners zeer 
op prijs. Antwoorden blijven 
anoniem. Het onderzoek wordt 
medio september afgerond.

Meerlanden start 
bewonerstevreden-

heidsonderzoek

Heemstede – Het nieuws ligt 
op straat. In dit geval letterlijk: 
vrijdagmiddag ging het zó te 
keer wat regenval betreft dat de 
afvoer in de Camplaan het niet 

meer aankon. Precies voor het 
redactiekantoor van de Heem-
steder ontstond een waar wa-
terballet waarin auto’s doorheen 
‘waadden’. Niet leuk!

Waterballet in de Camplaan
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Dit fraaie uitzicht wordt de vele bewoners van Waterhof en Water-
park ontnomen door de geplande kolos van 30 meter hoog in plan Ha-
vendreef, dit ondanks de belofte van HBB: geen hoogbouw meer in 
Heemstede. De toren komt uiterst rechts op de linkeroever en gedeel-
telijk naar voren in het water. 

Frits van Beekvelt
Waterhof, Heemstede

INGEZONDEN

Heemstede - De Heemsteedse 
scholen De Evenaar, de Icarus en 
de Ark willen echt werk maken 
van afval scheiden. Zij starten in 
augustus met een lesprogram-
ma hierover. Maandagochtend 
gaven wethouder Remco Ates 
en Angeline Kierkels, directeur 
publieke sector Meerlanden, in 
de Ark, uitleg over een recycle-
programma. Doel is dat kinderen 
zich beter bewust worden van de 
voordelen van afval scheiden en 
recycling. Dit project is een initi-
atief van Meerlanden het lespro-
gramma wordt aangeboden door 
de gemeente. Ates benadrukte 

dat het afval scheiden geen zaak 
is van alleen de school, maar dat 
je ook thuis, bij familie of op de 
sportclub afval moet scheiden. 
Het moet eigenlijk heel gewoon 
worden dat je er mee bezig bent 
en de school kan er zelfs geld 
mee verdienen, dus leuke din-
gen mee doen. Scholen kunnen 
nog beter afval scheiden, blijkt 
uit onderzoek van Meerlanden. 
Nu wordt nog alleen papier en 
restafval ingezameld. In de klas 
komen speciale afvalbakken in 
rood, groen en geel, voor kunst-
stof, gft, papier, drankenkartons 
en restafval. Dit afval gaat mee 

Basisschoolleerlingen leren afval scheiden

“In welke bak moet 
dat elastiekje?”

in de gemeentelijke inzamelings-
route, waardoor de meerkosten 
beperkt blijven. De scholen kun-
nen zelfs geld besparen door het 
afval te scheiden en dit geld voor 
andere duurzame initiatieven ge-
bruiken. De kinderen maken tij-
dens deze les kennis met het re-
cyclen van verschillende soorten 
afval. De lessen worden verzorgd 
door Natuur en Milieucentrum 
Haarlemmermeer. Er werd in de 
aula van de Ark al snel uit kist-
jes van het Natuur en Milieucen-
trum oud vuil, dat overigens wel 
schoon gewassen was, gehaald 
om de kinderen te leren in wel-
ke bak bijvoorbeeld een deodo-
rant zou moeten komen. Dat is 
aluminium dus in bak metaal. 
Veel bekend huisvuil kwam er uit 
de zwarte dozen, ook een elas-
tiekje. Past niet in het rijtje pa-
pier, glas, gtf, kunsstof etc. want 
het is rubber. Daarvoor is nu de 
bak restafval. Ook wordt de kin-
deren gevraagd gescheiden af-
val van thuis mee te nemen en 
hiermee op school te gaan knut-
selen. Bijvoorbeeld voor het ma-
ken van spelletjes en/of kunst 
uit afval. Hierdoor wordt de link 
tussen school en de thuissitua-
tie gelegd. We zien straks Hand-
made `Mens Erger Je Niet` spel-
len van restafval. Zelf een spel 
uitvinden is nog mooier. Moge-
lijk worden de mooiste kunst-
werken en spellen in september 
tentoongesteld in het Raadhuis. 
Kinderen leren spelenderwijs af-
val te scheiden, het is nuttig en 
nog leuk ook. 
Ton van den Brink 

Heemstede – Het lijkt wel 
herfst! Terwijl we nog middenin 
de zomer zijn geeft door de he-
vige regenval van de laatste tijd 
de tuin een heel ander beeld. 

Dat van de herfst. Toch levert het 
wel mooie plaatjes op, zoals de-
ze trompetklimmer. Verregend: 
ja, maar niet verwelkt.
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Zomerfoto
Verregende trompetklimmer

Regio - Jongens C2 (2014-
2014) van Hockeyclub Rood-
Wit in Aerdenhout heeft zon-
dag 24 augustus meer dan 4000 

euro opgehaald voor Stichting 
ALS Nederland. Zij organiseer-
den ‘De RoodWitRun’ een spe-
ciale sponsorloop waar onge-

AMHC Rood-Wit
megamatch groot succes!

veer 80 jeugdleden aan deelna-
men en een fantastische bene-
fietwedstrijd tussen (ex-)hoc-
keyinternationals - de Batavie-
ren - en Heren 1 van Rood-Wit. 
Boris, aanvoerder:“Ons streefbe-
drag was 2500 euro en daar zijn 
we vet overheen. Deze twee eve-
nementen hebben samen met de 
loterij en collecte die we hebben 
gehouden veel geld opgeleverd 
voor ALS. Wij zijn super blij en 
trots dat zoveel mensen ons ini-
tiatief gesteund hebben. En het 
was echt een hele leuke dag”. 
De actie van loopt nog even door 
op alsteams.nl/roodwitrun. C2 
sloot de dag af met de accepta-
tie van de wereldberoemde Ice-
BucketChallenge. De veertien 
jongens, coach en manager kre-
gen aan het eind van de dag al-
lemaal een emmer ijskoud wa-
ter over zich heen. MegaMatch: 
start hockeyseizoen 2014-2015. 
De festiviteiten voor ALS werden 
georganiseerd tijdens de Rood-
Wit MegaMatch, de
traditionele start van het seizoen 
waarbij alle teams van Rood-Wit 
een onderlinge wedstrijd spelen, 
Rood tegen Wit. Deze editie was 
naast de actie voor ALS extra bij-
zonder vanwege de opening van 
het lustrumjaar. Rood-Wit, één 
van de vijf oudste hockeyclubs 
van Nederland, bestaat op 1 no-
vember 115 jaar. Ook werden 
zondag de nieuwe sponsorcon-
tracten getekend met Education 
First, Rabobank, Mees van Mar-
kel, Stag en Intersport Duo.

Regio - De Australische hoc-
keyinternational Jayde Taylor 
komt naar Bloemendaal. De er-
varen Australische zal de ver-
dediging van de Bloemendaal-
se dames versterken. De 29-ja-
rige Taylor brengt een schat aan 
ervaring mee: ze speelde 107 in-
terlands voor Australië, behaal-
de zilver -achter Nederland- op 
de WK in Den Haag en won re-
centelijk goud bij de Common 
Wealth Games. Via Matthew 
Swann, die dit jaar weer bij heren 
1 op ‘t Kopje speelt, had Taylor al 
veel over Bloemendaal gehoord 

en zij kon niet wachten om een 
ticket te boeken. Dames 1 coach 
Jorge Nolte is heel blij met haar 
komst: ‘Jayde is een verdedigster 
die ook op het middenveld goed 
uit de voeten kan. Wij zochten 
een ervaren speelster die het 
team op sleeptouw kan nemen. 
Jayde is super enthousiast om bij 
ons te komen spelen.’ 
Dames 1 van Bloemendaal be-
gint op zondag 7 september het 
seizoen in de hoofdklasse uit te-
gen Pinoké. Een week later is de 
eerste thuiswedstrijd tegen Den 
Bosch.

Bloemendaal Dames 1 versterkt 
zich met Australische international





Heemstede - Omdat het veld 
van RCH zaterdag onder water 
stond ging alleen de krachtme-
ting zondag op het veld van DSS 
door. Het werd een waar spekta-
kelstuk met wisselende kansen 
en spanning tot het laatst toe. 
DSS werd uiteindelijk de geluk-
kige winnaar en heeft in de nek-
aan-nek race nog steeds één 
verliespunt minder dan die an-
dere kampioenskandidaat, het 
Oosterhoutse Twins.
RCH ’s starting pitcher Hylke van 
Viersen kwam al meteen in het 
begin van de wedstrijd onder 
zware druk te staan. Dat daar 
in de eerste twee innings bei-

de malen slechts één Haarlemse 
run uit voortkwam was te dan-
ken aan twee messcherpe dub-
belspelen, waarbij vooral de aan-
gooi 7 naar 3 van Mark Smit na 
een vangbal kreten van bewon-
dering ontlokte. De Heemsteed-
se aanval, die tot dan geen poot 
aan de grond had gekregen, put-
te hieruit zo veel moed dat Tim 
Halderman, die een week eerder 
de Twins slechts 2 honkslagen in 
8 innings had toegestaan, er he-
lemaal tureluurs van werd. In de 
3e inning van de Racing werden 
eerst Tommy Vader na een base-
hit en Mick van Vliet na 4 wijd 
en een DB binnengeslagen door 
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Dames 
Bridgeclub 
Bennebroek

Regio - Ben je pas begon-
nen met bridgen en denk 
je: “Spelen op een club is 
niets voor mij”, òf ben je 
een ‘thuis-bridger’ en denk 
je, dat het spelen op een 
club erg hectisch is? Dames 
bridgeclub Bennebroek no-
digt je graag uit om bij deze 
club een maand als gast te 
komen spelen en te ervaren 
hoe gezellig en leerzaam het 
kan zijn. Er wordt in 3 lijnen 
gespeeld, dus niemand hoeft 
bang te zijn meteen voor de 
leeuwen gegooid te worden.
De dames beginnen op 
donderdag 11 september 
en spelen van 13.30 uur 
tot 16.30 uur in het Jagers-
huis aan de Binnenweg 69 
te Bennebroek. Je bent van 
harte welkom!
Mocht je belangstelling heb-
ben, dan telefonisch con-
tact opnemen met de secre-
taris, Erna van Dis, tel. 023-
584.53.88, die je verder alle 
informatie kan geven.

Heemstede - HPC-zwemster 
Leonie Verstegen heeft op 16 
augustus de Triathlon van Kal-
mer (Zweden) in haar leeftijds-
categorie gewonnen. In een ge-
weldige tijd van 10 uur en 34 mi-
nuten heeft zij 3,8 km gezwom-
men, 180 km gefietst en 42,2 km 
hard gelopen. Hiermee behaal-
de zij niet alleen het goud, maar 
ook de kwalificatie voor de We-
reldkampioenschappen die op 
11 oktober a.s. in Hawaii zul-
len plaatsvinden. Leonie, moe-
der van 3 jonge kinderen, begon 
op haar zevende met wedstrijd-
zwemmen en liep op haar 25e 

haar eerste marathon. Het fiet-
sen heeft zij later opgepakt. Vier 
jaar geleden heeft zij deze drie 
disciplines gecombineerd en is 
zij de triathlon-wereld ingestapt. 
Zij verzorgt zelf hardloop en co-
re stabiliteits trainingen waar-
bij zij haar trainingen met haar 
werk kan combineren. Voor het 
zwemmen traint zij al een aantal 
jaren onder de deskundige lei-
ding van Nicky Slinger bij HPC 
Heemstede. Vorig seizoen heeft 
de zwemvereniging een officiële 
triathlon-afdeling opgezet waar-
bij veel triathleten uit de omge-
ving met elkaar trainen en ken-
nis kunnen uitwisselen. 
De trainingen en voorbereidin-
gen zijn zwaar en uitputtend. Be-
vroren tenen tijdens een fietsrit 
na de gebruikelijke drie rondjes 
Ringvaart, kramp midden in een 
groot meer bij water van 15 gra-
den Celcius, blaren na een 35 km 
run door de Kennemer Duinen in 
de regen, ‘s morgens om 6 uur in 
het water liggen voor de zwem-
training om net voor schooltijd 
weer thuis te zijn... Leonie neemt 
het allemaal voor lief en geniet 
van het trainen in de natuur. Al 
die ongemakken zullen het dub-
bel en dwars waard zijn geweest 
als ze zich straks in Hawaii met 
de besten van de wereld mag 
meten!

Leonie Verstegen (HPC) 
naar WK Triathlon

Honkbal
RCH-Pinguins laat 
DSS ontsnappen

Heemstede - Afgelopen zater-
dag 23 augustus organiseerde 
Tuday Funsports & Ski Heemste-
de een van de eerste kinderpar-
tijtjes op het longboard en een 
succes werd het. De tienjarige 
Koen van ‘t Klooster kwam sa-
men met 7 vriendjes en vrien-
dinnetjes zijn partijtje vieren op 
het longboard bij Tuday Sports. 
Op Koen zijn uitnodiging stond 
“Draag makkelijke kleding en 
stevige (sport) schoenen’, een 
verrassing! Om 13.00 uur ver-
zamelden Koen en zijn vriend-
jes zich bij Tuday Sports aan de 
Nijverheidsweg waar organisator 

Rick Draijer en instructeur Pa-
trick hen stonden op te wachten. 
Na een korte uitleg werd 1,5 uur 
fanatiek gelongboard op het in-
dustrieterrein rondom de brand-
weerkazerne. Rijden, remmen, 
cruisen, bochten, slalom met als 
finale met het board door een 
grote plas water. Koen en z’n 
vrienden genoten met volle teu-
gen en de zon liet zich deze mid-
dag goed zien, wat een geluk.
Na de les een certificaat van 
deelname, limonade, een ver-
snapering en op de foto met in-
structeur Patrick. Een geslaagd 
kinderpartijtje!

Kinderpartijtje op het 
longboard…

Heemstede - De gemeente 
Heemstede heeft als één van de 
speerpunten in haar programma 
het meer laten bewegen en ge-
zonder leven van haar burgers. 
GSV Heemstede speelt daar met 
al haar activiteiten op in en biedt 
veel mogelijkheden om gezond 
en verantwoord te bewegen. Een 
van die activiteiten is Nordic wal-
king. U kunt bij GSV Heemste-
de terecht voor lessen, zowel in 
groepsverband als individueel en 
diverse loopgroepen. De lessen 
zijn onderverdeeld in twee cate-
gorieën: de ‘reguliere basiscur-
sus’ en de cursus ‘Easy walking’.
De reguliere cursus start op don-
derdagmiddag 4 september om 
13.30 uur vanuit het GSV Cen-
trum aan de Fr. Schubertlaan 37 
in Heemstede. De cursus duurt 6 
lessen van ca 1,5 uur en bestaat 
uit theorie- en praktijklessen. 
Deze cursus is bestemd voor 
mensen die het Nordic Walken in 
al zijn facetten willen leren ken-
nen. Alleen een goede techniek 
staat garant voor een optima-
le beleving van deze mooie tak 
van wandelen. Bij GSV Heemste-
de krijgt u onderricht in de meest 
elementaire vorm van het Nordic 
Walking en dat is de ALFA me-
thode. Hierbij worden alle spie-
ren aan het werk gezet om een 
zo goed mogelijk resultaat te be-

reiken. Uw conditie wordt al tij-
dens de lessen op een hoger peil 
gebracht en u kunt die condi-
tie op peil houden of verder ver-
hogen door na afsluiting van de 
cursus deel te gaan nemen aan 
een van de loopgroepen. De Ea-
sy Cursus is een instapcursus. 
Deze cursus is speciaal ontwor-
pen voor mensen die wat be-
perkter zijn in hun bewegingen 
of herstellend zijn van bijvoor-
beeld een knie- of heupopera-
tie. U kunt elke zaterdagochtend 
beginnen en de start is 6 sep-
tember om 11.30 uur vanuit het 
GSV Centrum. Tijdens de lessen 
wordt gebruik gemaakt van vi-
deoanalyses om uw vorderingen 
goed te kunnen volgen. U loopt 
met stokken van de vereniging 
en een kopje koffie/thee is inbe-
grepen. Op donderdagochtend 
4 september start het loopgroep 
seizoen. Verzameld wordt bij het 
GSV Centrum om 9.00 uur en op 
zaterdagochtend 6 september 
om 8.30 uur. Er wordt gelopen in 
o.a. de waterleidingduinen. Ook 
zijn er mogelijkheden voor privé-
les. Alle informatie vindt u op de 
website: www.gsv-heemstede.nl 
onder het kopje Nordic Walking.
U kunt ook contact opnemen 
met de instructeur: René Reeuw-
ijk: 023-8447496, 06-53582295 
of e-mail: r.reeuwijk@telfort.nl.

Cursus Nordic Walking 
bij gSV Heemstede 

Jessey de Jong, waarna die zelf 
op een triple van Mark Smit voor 
de 2-3 op het scorebord zorgde. 
Riskant honklopen was er een 
slagbeurt later debet aan dat al-
leen Koen Werkman na zijn dou-
ble, gevolgd door basehits van 
Raoel Kortstam (goed voor 2 
honken), Lex Leijenaar en Mick 
van Vliet, veilig de thuisplaat be-
reikte: 2-4. In de 5e inning gooi-
de DSS er een schepje bovenop. 
Met het 1e en 3e honk bezet en 
1 uit deed Hylke van Viersen de 
heuvel over aan Robin van Eis, 
liepen vervolgens de honken vol, 
maar was het wederom een fraai 
dubbelspel dat voor opluchting 
aan Heemsteedse zijde zorgde. 
De opluchting voor DSS kwam in 
hun 8e slagbeurt. Max Ploegstra 
opende met een honkslag, kwam 
op 2 door een OSS van Joffrey 
Heus en thuis door een velders-
keus voor Ryan Miner. Dat was 
3-4 bij 2 uit en het 1e honk be-
zet en nog steeds uitzicht op een 
Heemsteedse surprise. Maar 
toen gooide catcher Sven Jon-
gejans roet in het eten met een 2 
punten homerun: 5-4. Nog even 
gloorde er hoop in de 9e inning 
toen openingsslagman Mick van 
Vliet zich naar het 1e honk sloeg, 
maar zijn 3 opvolgers in het slag-
perk brachten hem geen steek 
verder. RCH kon met opgeheven 
hoofd (8 hits op Halderman en 
3 op reliever Kevin Geestman), 
maar zonder punten het veld 
verlaten en zich opmaken voor 
de return op een avond dat de 
weergoden dat zullen toestaan. 
Komend weekend staat de dub-
bel tegen de Orioles op het pro-
gramma, zaterdag uit (in Berg-
schenhoek) en zondag op het 
Heemsteedse Sportpark.
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T/m za. 30 augustus
Expositie div kunstenaars 
bij Het Kunstbedrijf, Raad-
huisstraat 56a, Heemstede. 
O.a Christa Hoek - schilderij-
en van strand en lucht (Wad-
deneilanden) en Jur Fortuin 
- objecten en beelden. Open 
wo t/m za 13.00-17.30 uur. En 
op afspraak 023-5474499, 06-
57195700.

Za. 30 augustus
Open dag bij Henny Cor-
nelis ‘Mandala, Mozaïek 
en Meer’. Van 14.00-16.30 
uur. Gratis toegang. Ten-
toonstelling werk v cursisten. 
Nic. Beetslaan 4, Heemste-
de. Tel.06-49688501 of henny-
cornelis@quicknet.nl en www.
hennycornelis.nl

Za. 30 augustus en 
zo. 31 augustus
Expositie ‘Beelden in de 
tuin’, Dinkellaan 10 te Heem-
stede. 12.00-17.00 uur. Op bei-
de dagen zijn de kunstenaars 
(Hieke Meppelink en Marja 
Verhage) aanwezig.

t/m zo. 31 augustus
‘Im Memoriam tentoonstel-
ling’ van Piet Kloes in ex-
positieruimte van de Waag, 
Spaarne 30 Haarlem. Kenmer-
kende stijl: krachtige en na-
tuurgetrouwe weergave van 

zijn omgeving, dynamische 
wolkenpartijen en kleurrijke 
bloemstillevens. Spaarne 30. 
www.kzod.nl

Ma. 1 september
Taxatiedag met Arie Mo-
lendijk in de lounge van 
Van der Valk hotel Haarlem, 
Toekanweg 2. 13.00-16.00 uur. 
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. 
Molendijk. info@molendijk-
boeken.nl (niet voor taxaties) 
www.molendijkboeken.nl

Ma. 1 september
Alzheimer Café met thema 
‘Van het niet pluis gevoel 
tot de diagnose.’ Met vragen 
als ‘Wanneer wordt een diag-
nose dementie gesteld?’ Huis-
arts Sharon Pattiselanno is te 
gast. Loc: ’t Trionk, Van Oosten 
de Bruynstraat 60, hoek Wes-
tergracht; aanvang 19.30 uur; 
toegang gratis.

T/m di. 2 september
Expositie werk Marijke van 
Lammeren-Dogterom in 
voormalig gemeentehuis Ben-
nebroek, Bennebroekerlaan 5. 
Vrij toegang, 8.30-12.30 uur. 
Wo: 13.30-16.30 uur. Stillevens 
en dieren.

Di. 2 september 
Om 10.00 uur gratis informa-
tieochtend cursus ‘In Ba-
lans”/Valpreventie’ in het 
GSV Centrum, Fr. Schubert-
laan 37, Heemstede.

Wo. 3 september
Parkinson Café Haarlem en 
Omstreken in Wijkcentrum 
De Ringvaart, Floris van Adri-
chemlaan 98, Haarlem van 14-

AgendA 16.00 uur. Gast: Gerwin Nij-
land, beleidsadviseur bij de 
gemeente Haarlem over ver-
anderingen WMO. Toegang: 
� 2,00. Meer informatie: 023-
5278170 of 5270927.

Vr. 5 september
Presentatie boek ‘Puberen 
in de lucht’ van Henk Nij-
dam bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Aanvang 16.00 uur. In dit boek 
beschrijft Henk Nijdam (1920) 
de periode van vlak vóór de 
Tweede Wereldoorlog tot na 
zijn pensionering in 1976, een 
tijd waarin de verkeerslucht-
vaart zich ontwikkelde van de 
kinderschoenen tot een vol-
wassen bedrijfstak die mondi-
aal opererend niet meer weg 
te denken is uit onze samen-
leving. Tel. 023 5282472, www.
boekhandelblokker.nl

Vr. 5 september 
t/m 14 oktober
Expositie collages van Jo-
sé van den Hout in vm ge-
meentehuis Bennebroek, Ben-
nebroekerlaan 5. Opening: 
4/9, bezoektijden: 8.30-12.30 
uur (ma t/m vr) en wo. middag 
13.30-16.30 uur.

Zo. 7 september
Brocantemarkt 
van 11.00-17.00 uur in de Jan 
van Goyenstraat. Info: Mat-
ty van der Vis (Hoorcentrum), 
06–53191911.

Zo. 7 september
Gallery Odyssey expo-
seert nieuwe kunstwer-
ken van Carlos Casas en 
nieuwe import uit Cuba 
van 14.00-17.00 uur. Pelikaan-
laan 3 Heemstede - ingang 
vanaf de trapkant. www.gal-
leryodyssey.com

Zondag 7 september
Tablet Café tussen 13.30-
15.30 uur in de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 

STICHTING KOM IN MIJN TUIN

Vrijdagmiddag 22 augustus! 
Donkere wolken naderen Heem-
stede. En dan... regen, regen, re-
gen. Pijpenstelen. Hondenweer. 
Een tropische bui. Hevig en kort. 
Nou ja, kort. Lang genoeg in ie-
der geval om de straten blank te 
zetten. Had Mik bij de eerste les 
niet gezegd dat de lessen altijd 
doorgaan, ook als het regent? 
Behalve bij onweer natuurlijk, 
want dat kan gevaarlijk zijn zo in 
het open veld. 
En toen was het 16.00 uur, het 
begin van de les op de tuinen. 
Een bijzondere les vandaag 
want de uien worden geoogst. 
En wie de grootste ui heeft ge-

teeld wordt in het zonnetje (!) 
gezet. Dan moet die zon natuur-
lijk wel zichtbaar zijn. 16.00 uur 
en nog niemand te bekennen. 
Maar al heel snel komt de eer-
ste. Meteen gevolgd door num-
mer twee en drie. Uiteindelijk zijn 
er zes enthousiaste kinderen. 
Sommigen met vader of moe-
der. Een ander met opa. Samen 
hebben zij een generatietuin. En 
dan oogsten; bonen, rode biet-
jes, maïs, snijbiet en natuurlijk 
de uien. De ui, in het latijn ‘alli-
um’, is een groentesoort en fami-
lie van de prei en knofl ook. De 
Grieken, Romeinen en ook de 
Egyptenaren, zo’n 3000 jaar voor 

Regen en uien

Heemstede. Gratis toeganke-
lijk. Meer informatie: www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl

Ma. 8 september
Groei & Bloei Lisse e.o. 
geeft u de gelegenheid 
om een kijkje te nemen in 
de druivenkassen van de 
heer Hans Meskers in Hil-
legom (Aanvang 19.30 uur). 
Hans Meskers is gepensio-
neerd kweker en heeft kas-
sen omgetoverd tot professio-
nele maar ook sfeervolle drui-
venkassen. Opgeven kan tot 
30 augustus bij Mary Rikkers, 
0252-516883 of mrikkers@
snelnet.net

Zo. 14 september
Klimmuur Haarlem organi-
seert open dag met demo’s 
en clinics, tussen 10.00-18.00 
uur. Locatie: Spaardamseweg 
120 B (boven de Vomar). Gra-
tis toegang. Elk half uur intro-
ductieles voor 5,- pp. Kinde-
ren dienen onder begeleiding 
van een volwassene te komen. 
Info: Jelmer Melis tel. 023-
5259997, 06-26144117, www.
deklimmuur.nl

Zondag 14 september
Op Wereld Alzheimer Dag 
organiseert de afdeling 
Zuid-Kennemerland van 
Alzheimer Nederland een 
boottocht over het Spaar-
ne. Deelname is gratis; voor 
mensen met dementie en een 
mantelzorger. Van 14.00-17.00 
uur. Aanmelden 023-5311482 
of zkennemerland@alzhei-
mer-nederland.nl

T/m wo. 17 september 
Tentoonstelling ‘Arctic’ in 
bibliotheek Heemstede. Ju-
lianaplein 1. De schoonheid 
van verschillende landschap-
pen in o.a Spitsbergen, IJs-
land, Canada en Japan. Gra-
tis te bezoeken. www.andre-
gilden.nl en www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Zo. 21 september
Jaarlijkse Oogstfeest kin-
derboerderij ’t Molentje, 
Heemstede, nabij bos Groe-
nendaal. 11.00-15.00 uur. o.a. 
biologische producten, actvi-
teiten voor kinderen en een 
hobbymarkt. Wilt u er ook 
staan? Mail: kinderboerderij@
heemstede.nl

Zo. 21 september 
Uniek voorproefje van de 
gezamenlijke podia in 
Heemstede tijdens de open 
dag. In de Oude Kerk tre-
den Nikitov, Gwyneth Wentink 
(Canto Ostinato!) en Quatro 
Ventos op, terwijl ‘s middags 
in Theater de Luifel Maarten 
Ebbers, Tango Extremo, Ellen 
Dikker en Ryan Panday acte 
de présence geven. Entree is 
gratis. Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein 11.00-13.00 uur. Thea-
ter de Luifel, Herenweg 14.00-
17.00 uur.

T/m zo. 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius. Informatie: www.
museumdecruquius.nl.

T/m do. 16 oktober
Expositie werk Winnie van 
Soest bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaave-
gebouw, terrein KG loca-
tie Zuid, Haarlem. 3e verdie-
ping. Bomen, bossen met veel 
kleur. Open ma-di-do avond 
van 20.15-21.00 uur. Of in de 
ochtend, dan tussen di en vr 
11.15-12.00 uur.

het begin van onze jaartelling, 
gebruikten al uien. De laatsten 
gaven hun doden zelfs uien mee 
in hun graftombes. Maar ook in 
het nabije en verre oosten wer-
den uien gegeten. Iedereen die 
wel eens uien heeft gegeten, en 
wie heeft dat niet, weet dat ui-
en behoorlijk scherp smaken en 
zoet. Uien bevatten namelijk veel 
suiker. Iedereen die wel eens ui-
en heeft gesneden, weet dat dit 
niet altijd een plezierig werkje is. 
Bij het snijden komen stoffen vrij 
die samen een gas vormen. Als 
dat gas in aanraking komt met je 
oogvocht gaan je ogen prikken 
en tranen. Nee, niet plezierig. Te-
rug naar de tuinen van Kimt op 
22 augustus 17.00 uur; de uien-
wedstrijd. Mik roept alle kinde-
ren bij zich en vraagt hen de ge-
oogste uien op tafel te leggen. 
De verschillen in grootte zijn be-
hoorlijk. Maar, bij de uien die tot 
de grootste behoren zijn de ver-
schillen klein. Spannend dus wie 

de grootste ui heeft geoogst. Een 
dag eerder, donderdag, heeft 
Foppe een ui met een omtrek 
van 33 cm geoogst. 33 cm! Kan 
het groter? Jammer voor Foppe, 
maar dat kan. De ui die Gijs heeft 
geoogst blijkt 35,5 cm in omtrek 

te zijn. Eigenlijk jammer om op te 
eten.
Op de website www.kominmijn-
tuin.com is informatie over de 
tuinen beschikbaar. 
 
Theo Duijs
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Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
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 
5 september

In deze uitgave:
- Vergadering  
 bezwaarschriftencommissie 
- Handhavingsacties
- Bekendmakingen

Stel u voor. U ziet twee mannen met 
bivakmuts bij de achterburen uit een raam 
klimmen. U belt de politie om de inbraak te 
melden. Ondertussen ziet u de mannen in 
een blauwe bestelbus met hoge snelheid de 
straat uit rijden. Gelukkig kunt u een goed 
signalement van de mannen en de auto 
geven. De politie gaat direct naar ze op zoek 
en start een Burgernetactie. 

Wat is Burgernet?
Burgernet is een unieke samenwerking tussen 
burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch 
netwerk van inwoners en medewerkers van 
bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende 

zaken waarbij een duidelijk signalement 
beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, 
overvallen, vermissingen of doorrijden na een 
ongeval. 

Doe ook mee en wordt BN’er!
Inmiddels zijn er ongeveer 1,5 miljoen 
Burgernetdeelnemers in Nederland. Heemstede 
telt (op dit moment) 1881 deelnemers. Hoe meer 
mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de 
kans dat de politie snel een verdacht of vermist 
persoon opspoort. Eén op de tien Burgernetacties 
wordt opgelost dankzij tips van deelnemers. Dit 
aantal kan nog succesvoller worden. Help ook 
mee en wordt vandaag nog Burgernetdeelnemer. 
Ga naar www.burgernet.nl en meld je aan. 
Deelname aan Burgernet is gratis.

Ruim 1800 Burgernetdeelnemers 
maken Heemstede veiliger

Lespakket over afvalscheiding
Wethouder Remco Ates en Angeline Kierkels (directeur publieke sector Meerlanden) overhandigden afgelopen 
maandag een lespakket over afvalscheiding aan leerlingen (groep 7) van basisschool de Ark in Heemstede.

Nieuwe fietsen 
voor BOA’s
Vanaf vandaag komt u de Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar (BOA) vaker op de fiets 
tegen. Op deze opvallende fietsen, die zij gisteren 
overhandigd kregen van burgemeester Marianne 
Heeremans, zullen zij voortaan door de wijk fietsen 
om te zorgen dat Heemstede schoon, heel en veilig 
blijft. BOA’s zijn actief op het gebied van parkeren, 
afval, fietsen, honden, wandelbos en water.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Maaslaan 22 het kappen van 1 boom 

wabonummer 14377, 
 ontvangen 11 augustus 2014. 
- Bachlaan 8 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 14386, 
ontvangen 8 augustus 2014. 

- Frans Lisztlaan 42 het uitbreiden van de 
badkamer op de 1e verdieping wabonummer 
14387, ontvangen 12 augustus 2014. 

- Rijnlaan 118 het kappen van 1 boom 
wabonummer 14394, 

 ontvangen 12 augustus 2014. 
- Charlotte van Pallandtlaan 16 het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 14472, 

 ontvangen 11 augustus 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning
 (uitgebreide procedures)
- Von Brucken Focklaan 20 brandveilig gebruik 

voor een verzorgingshuis Heemhaven

  wabonummer 14385, 
 ontvangen 8 augustus 2014. 
- Franz Schubertlaan 37A brandveilig gebruik 

voor het vestigen van een kinderopvang 
wabonummer 14411, 

 ontvangen 13 augustus 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Händellaan 2A het plaatsen van geluidsschermen 

op het dak rondom hoekmachines 
wabonummer 13219, ontvangen 31 juli 2014. 
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.

- Herenweg 15 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 13793, 
ontvangen 31 juli 2014. 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 procedure)
Händellaan 2A het plaatsen van geluidsschermen 

op het dak rondom hoekmachines 
wabonummer 13219, ontvangen 31 juli 2014. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Valkenburgerlaan 55 het uitbreiden van het 

balkon wabonummer 12876, 
 verzonden 19 augustus 2014. 
- Cruquiusweg 27 het plaatsen van een verlichte 

zuil wabonummer 13403, 
 verzonden 22 augustus 2014. 
- Dr. Schaepmanlaan 10 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 13719, 
 verzonden 22 augustus 2014. 
- Complex Spaarneborg het aanbrengen van extra 

entreepuien met naamsvoering wabonummer 
13584, verzonden 22 augustus 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 september 2014 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van reclame aan de Zandvoortselaan 69 
  (openbaar)

20.30 uur  bezwaar tegen de herindicatie van hulp 
  bij het huishouden ingevolge de Wmo 
  (niet openbaar) 
21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde maatregel 
  in de vorm van strafkorting op grond van 
  de Wwb (niet openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij 
burgemeester Marianne Heeremans. 
De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 
5 september 2014 van 10.00 tot 12.00 uur 
in het raadhuis (graag melden bij de 
publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder 
afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in 
Heemstede.

Inloopochtend 
burgemeester 
5 september

Uitgevoerde verwijdering fietsen 
Raadhuisstraat en Herenweg
In onze publicatie van 30 juli 2014 hebben wij de 
verwijdering aangekondigd van:
- Een grijze damesfiets, merk Gazelle, met lekke 

achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 14;
- Een blauwe damesfiets, merk Gazelle, met lekke 

achterband, ter hoogte van Raadhuisstraat 16;
- Een zwarte fiets, merk Redy Amsterdam, met 

lekke achterband, op de IJzeren Brug tussen 
Raadhuisstraat en Kerklaan;

- Een groene driewieler, zonder merkaanduiding, 
met lekke rechter achterband, achter de bushalte 
Herenweg-Willem Klooslaan.

Verwijdering boot Van ‘t Hofflaan 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen aan 
grond dat eigendom is van de gemeente:
- Een witte speedboot met rood bankje en interne 

stuurkolom, in een zijtak van de Leidsevaart, aan 
de Van ’t Hofflaan.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel is 
toegestaan.

De genoemde vaar- en voertuigen zijn op 13 
augustus 2014 in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 13 
weken na verwijdering. Binnen deze periode kan 
de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en 
zijn voer- of vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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’.

Eethuis de Luifel met 
themamaaltijd 
‘likkebaardend lekker’
Heemstede - Van maandag 
t/m donderdag wordt in Eethuis 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede een heerlijke maaltijd ge-
serveerd, vers bereid door on-
ze koks. De eerste maandag van 
de maand is er een thema-drie-
gangendiner. Als seizoensope-
ning op maandag 1 september 
een Likkebaardend Lekker me-
nu met een trio gevulde soesjes 
(kaas, zalm en paté), gemeng-
de roerbakgroenten, gebakken 
aardappelen, shaslik met 2 kou-
de sausjes, gemengde salade en 
toe een flensje met kaneelijs en 
slagroom. Het themadiner kost 
9,75 euro. U kunt aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.30 uur. Reser-
veren kan telefonisch tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf, op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur,. 
Bel: tel. 023-548 38 28 kies 1. De 
tafel staat gedekt voor het aantal 
personen waarvoor u reserveert. 
Aanschuiven aan de stamtafel, 
voor mensen die alleen komen 
maar graag samen willen eten, 
kan om 17.45 uur.

Casca Nova 
donderdag filmavond
Heemstede - Bijna iedere week 
draait er bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
een film in de Theaterzaal op 
het grote doek. Op donderdag 4 
september is dat een dramafilm 
met Judy Dench in de hoofdrol, 
over een jonge ongehuwde moe-
der die haar hele leven op zoek 
is geweest naar het kind dat als 
peuter van haar werd afgeno-
men. Aanvang: 20.00 uur – en-
tree 6,50 euro. Duur van de film: 
94 minuten. Voor meer informa-
tie over de titel en/of het onder-
werp van de film of om te reser-
veren kunt u bellen op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1.

Regio - In het (voormalig) ge-
meentehuis van Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5, hangen 
van 5 september t/m 14 oktober 
collages van José van den Hout. 
Werken met kleuren en vormen 
is voor haar een soort noodzaak; 
de collages, papiermozaïeken, 
zijn een uitlaatklep voor fanta-
sieën en dromen, vormen een 
ietwat gesublimeerde werke-
lijkheid. Zij gebruikt verschillen-
de soorten papier, die zij in re-
pen scheurt en op/binnen een 
getekend ontwerp plakt. Soms 
is de achtergrond geschilderd 
met acrylverf of zijn er belijnin-
gen met inkt. Inspiratiebronnen 
zijn: natuurelementen, dromen, 
het moeder-kind thema, relaties 
en astrologie. De sterrenbeelden 
hebben ook een plek in het ge-
meentehuis. Werken met diver-
se materialen heeft zij zich ei-
gen gemaakt bij de Stichting 
voor Kreatieve Edukatie in Am-
sterdam, tussen ’91 en ’95. Naast 
collages maakt Jose linosne-

den en beeldjes van papier ma-
ché, en regelmatig is zij in de 
zomermaanden op een kunst-
markt te vinden. De opening in 
het gemeentehuis van Benne-
broek is donderdag 4 september 
om 20.00 uur. Bezoektijden zijn 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur en woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Opening nieuwe expositie 
Bennebroek op 4 september

Heemstede - Afgelopen week 
zijn de scholen voor Voortge-
zet Onderwijs weer van start ge-
gaan. Dus ook HJF Huiswerkbe-
geleiding is weer begonnen. Zo-
wel oude als nieuwe gezichten 
waren te zien in de Pinksterkerk 
aan de Camplaan. De oude en 
nieuwe leerlingen kwamen af-
gelopen week hun boeken bren-

gen en gingen aan de slag met 
het eerste huiswerk van het jaar. 
Met rust en regelmaat werkt HJF 
Huiswerkbegeleiding aan een 
goed resultaat. Dat kan voor uw 
kind in het voortgezet onder-
wijs ook! Gewerkt wordt met al-
le niveaus en alle leerjaren. Wilt 
u meer weten? Bel dan met 
Hedwig Jurrius, 06-46577776.

HJF Huiswerkbegeleiding
weer van start gegaan

Heemstede - Dat bewegen ge-
zond en belangrijk is, hoeven wij 
niemand meer te vertellen. In de-
ze cursus werkt u onder leiding 
van Marie-Thérese Derkinderen 
aan conditieverbetering en doet 
u spierversterkende oefeningen 
voor het hele lichaam. Lekker 
bewegen op eigentijdse muziek 
waarbij u ook uithoudingsver-

mogen opbouwt en uw motoriek 
verbetert. We werken met dyna-
bands en dumbels. Deze cursus 
start op woensdag 3 september 
van 19.00 tot 20.00 uur bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanmelden en informatie 
via www.casca.nl. Of belt u op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Plexat ‘T=Weer vrijdagavond inloop
Heemstede - Plexat heeft dit sei-
zoen allemaal leuke activiteiten. 
Vanaf vrijdag 5 september start 
‘T=weer vrijdagavond inloop. Je 
kunt er naar muziek luisteren, 
poolen, op een groot scherm Wii-
en, kletsen, chillen en een beetje 
hangen, airhockey spelen... wat je 

maar wilt. ‘T=weer vrijdag is iede-
re vrijdag, behalve in de school-
vakanties. Het is helemaal gratis, 
dus kom ook! Locatie: Plexat in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
van 20.00-22.00 uur. Heb je leuke 
ideeën voor een vrijdagavondacti-
viteit? Meld het bij Plexat!

Kinderdisco (6-10 jaar) Bek too skool
Heemstede - Maandelijks zijn 
er in Plexat bij Casca echte kin-
derdisco’s. Een DJ draait leu-
ke muziek waarop je lekker kunt 
springen en dansen. Elke dis-
co heeft een thema. Alle disco-
bezoekertjes krijgen een kaart-
je. Hiermee kunnen zij twee keer 
een bekertje limonade halen en 1 
keer een zakje snoep. Bij binnen-
komst worden naam en telefoon-
nummer van het kind genoteerd, 

zodat ouders hun kind zorgeloos 
kunnen achterlaten. Ouders kun-
nen eventueel intussen in de foy-
er van de Luifel een kopje kof-
fie drinken. De eerste kinderdis-
co (6-10 jaar) met thema Bek Too 
Skool is op zaterdag 6 september 
van 19.00-21.00 uur in de jonge-
renruimte Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 3 euro (inclusief limona-
de en 1x zakje snoep). 

Casca cursuskrant in de brievenbus
Heemstede - Er is weer heel 
veel te doen bij Casca. Cursus-
sen, excursies, lezingen, work-
shops, films, enz.. Elke week iets 
anders, voor elk wat wils. Dit 
weekend ontvangt u – als u in 
Heemstede woont - het tweede 
deel van het nieuwe program-
ma van Casca in uw brievenbus. 
In deze uitgave vindt u informa-
tie over alles wat van oktober t/m 
december 2014 van start gaat. 
Uitgebreide informatie vindt u op 
casca.nl, waar u zich nu al ook 
kunt aanmelden. U kunt ook bel-
len van maandag t/m vrijdag tus-

sen 9 en 12 uur: telefoon(023) 
548 38 28, optie 1. Heeft u de 
krant niet ontvangen of woont u 
buiten de regio, dan kunt u hier-
voor terecht bij de receptie van 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Na maandag 1 sep-
tember liggen ze ook bij de Cas-
ca-locaties activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11 en de Princehof, Glipperweg 
57, de bibliotheek en het Raad-
huis van Heemstede. De volgen-
de folder vindt u in het weekend 
van 12, 13 en 14 december in uw 
brievenbus.

Total Body Conditietraining: 
Active Body Balance
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