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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

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
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Eeuweling woont nog zelfstandig
Jan Steenlaan vlagt voor 
100-jarige Pieter Wuis!
Heemstede - Wie woont er nu 
in een straat met een 100-jarige? 
De bewoners van de Jan Steen-
laan want op 22 augustus werd 
hun mede-straatbewoner Pieter 
Wuis 100 jaar.
Daags daarvoor was de burge-
meester al langs geweest om 
hem te feliciteren. Zij roemde 
Pieter zijn vooruitziende blik toen 
hij besloot, tijdens het realiseren 
van de aanbouw van de buren, 
aan zijn kant van het huis, ook 
een aanbouw te laten bouwen. 
Zo werden een slaapkamer en 
badkamer op de begane grond 
gerealiseerd.
Pieter, die met een rollater loopt, 
heeft nu alle noodzakelijke 
woonvoorzieningen gelijkvloers 
en kan zo nog zelfstandig blij-
ven wonen!

Vlaggen voor de 100-jarige wonend in de Jan Steenlaan (foto: Caroline Maussen).
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Nieuwe Casca-krant 
met cursussen van okt-jan 

   
 
 
 
 
 

Haal 'm op bij de Luifel 
Herenweg 96–Heemstede 

casca.nl 

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

 

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

2.75
100 gram
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Pieter zijn vrouw heeft zijn 100ste 
verjaardag niet mogen meema-
ken, zij overleed enige jaren ge-
leden. Zijn dochter en zoon wa-
ren op zijn verjaardag aanwezig.
In het deel van de Jan Steenlaan 
waar Pieter woont bekommeren 
de (naaste) buren zich om hem. 
Iedere ochtend even kijken. Een 
frisse neus halen door een om-
metje door de buurt en bood-
schappen aannemen, dat zijn 
kleine zaken waarmee hij gehol-
pen is. Via een oproep aan de 
hele straat, door de overbuur-
man van Pieter, gingen de vlag-
gen uit in de Jan Steenlaan en 
werd er een verjaardagvisite ge-
organiseerd voor de eeuweling.  
Dit verhaal is aangeleverd door 
Gerry Bouma. Heeft u ook een 
bericht over een bijzondere aan-
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Winnaars voorstelling 
Cirque Stiletto bekend
Heemstede - De redactie heeft uit alle inzendingen drie geluk-
kige winnaars getrokken die vrijkaarten winnen voor 2 personen
voor de voorstelling Cirque Stiletto met Karin Bloemen en de 
Wëreldbänd op 28 augustus in de Stadsschouwburg Haarlem. 
De winnaars zijn Janine Warmerdam, Taco van Maanen en Betty 
Bijvoets. Zij zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Alle winnaars 
van harte gefeliciteerd!

Andere huisvesting voor 
Bibliotheek Bennebroek
Regio - De Bibliotheek Ben-
nebroek verhuist samen met 
Welzijn Bloemendaal en het 
gemeenteloket naar verwach-
ting in november naar het 
Centraal Service Punt (CSP) in 
de voormalige St. Franciscus-
school aan de Kerklaan 6 in 
Bennebroek. In dit CSP zal ook 
ruimte gecreëerd worden voor 
andere partijen.

Aanleiding voor de verhui-
zing is de verkoop door de ge-
meente van de grond waar-
op zowel de Bibliotheek als 
het voormalige gemeentehuis 
staat. 
In het nieuwe gebouw waar 
de Bibliotheek in wordt ge-
huisvest komen zes klasloka-
len beschikbaar, allen gelijk-
vloers. Twee daarvan zijn voor 
de Bibliotheek, twee voor Wel-
zijn Bloemendaal, een voor 
het gemeenteloket en een lo-
kaal zal gedeelde ruimte wor-
den waar met name de Bibli-

otheek en Welzijn Bloemen-
daal en incidenteel ook de ge-
meente Bloemendaal gebruik 
van gaan maken, maar wellicht 
ook derden. De Bibliotheek 
Bennebroek gaat beschik-
ken over een ruimte van 100 
m2. Op de huidige locatie be-
schikt de Bibliotheek over 450 
m2. Op de nieuwe locatie zal 
een groot gedeelte van de col-
lectie voor de jeugd tot en met 
12 jaar aanwezig zijn. Deze 
groep basisschoolleerlingen 
vormt ook het grootste deel 
van het ledenbestand in Ben-
nebroek. Er blijven zeker voor-
zieningen voor mensen met 
een leesbeperking. De Bibli-
otheek gaat vier dagen per 
week open, één dag meer dan 
nu het geval is en verruimt zo 
haar openingsuren. Eén bibli-
otheekmedewerker blijft aan-
wezig, die door het gebruik 
van zelfservice meer tijd heeft 
voor service en persoonlijk 
contact.

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

gelegenheid, een 100-jarige of 
een 50-jaar getrouwd echtpaar? 
Stuur het naar de Heemsteder. 
Gebruik hooguit 300 woorden 
en mail er een foto bij:
redactie@heemsteder.nl.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 30 augustus, ds. J.E.Th. 
Nak-Visser. Aanvang 10.00 
uur. Tevens Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 30 augustus, Pinkster-
kerk, Camplaan 18. Aanv. 10u.         
ds. P.I.C. Terpstra. Crèche voor 
kinderen tot 4 jr. Kinderkring 
voor kinderen van 4 tot 12 jr.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 30 augustus, 10 u. 
Voorganger De heer Johan 
Mulder  (Hilversum)
Zondag 6 september, 10 u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge (Startzondag)
Zondag 13 september, 10 u. 
Voorganger De heer Douwe 
de Roest (Amsterdam)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 30 augustus 10.00 uur
Ontmoetingsdienst met aan-
bidding en Bijbelstudie.

www.rafael-nehemia.nl

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief. Dit keer 
Camplaan 41.
De toen-foto uit het NHA is 
van 1978 waarop te zien is dat 
het pand te koop staat. Vanaf 
1913/1914 zat hier de fi rma Lui-
ten tot aan de verkoop/sloop van 
het pand. Nu zouden we zeggen 
dat het zonde is dat dat pandje 
ooit gesloopt is, evenals nummer 
43. Ze gaven een dorps karakter.
In een advertentie van februa-
ri 1929 noemt de fa. Luiten zich 
‘Eerste Heemsteedsche Electri-
sche Schoenreparatie-Inrichting. 
Grootste en modernste inrich-
ting uit des omtrek. Onder Rijk-
stoezicht gediplomeerd Schoen-
hersteller’. Vanaf februari 1930 
lezen we in een advertentie dat 
Luiten aangesloten is op het te-
lefoonnet met nummer 28109.
In april 1948 kwam een verzoek 
binnen bij Bouwtoezicht Heem-
stede voor het aanpassen van de 
winkelpui van nummer 41 en 43. 

Door de groei van het bedrijf van 
de fi rma Luiten is Camplaan 43 
aan het bedrijf toegevoegd. Wat 
wel bijzonder is dat nummer 43 
nu niet meer bestaat. Op die plek 
staat nu een deel van het pand 
van nummer 45.
Het bedrijf blijft groeien en 5 
mei 1938 lezen we in de Eerste 
Heemsteedsche Courant dat W. 
Luiten het grootste deel van zijn 
bedrijf verhuist naar Binnenweg 
75, waar het Sporthuis op 29 
april is geopend. Het schoenma-
kersbedrijf en de leerhandel blij-
ven dan op de Camplaan (41 en 
43) gevestigd, waarbij een deel 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (25)

is ingericht voor het fi jne leder-
werk (o.a. tassen en koffers) en 
het andere deel een ruime sor-
tering aan sportartikelen (o.a. 
voetballen, voetbalschoenen en 
gymnastiekbenodigdheden).
Van de heer Van Ham van Inge-
nieursbureau Haak & van Ham 
BV kregen we te horen dat In 
de taxatierapporten van de ma-
kelaars verschillende bouwja-
ren zijn vermeld. In het ene rap-
port staat 1977 en in het andere 
1979. Op de site van Heemstede 
vinden we bouwtekeningen van 
1978. Het ingenieursbureau zit al 

ongeveer 25 jaar in het huidige 
pand van Camplaan 41. Volgens 
zeggen zou daarvoor De ver-
keersdienst van het Wegverkeer 
in het pand hebben gezeten. 
De nu-foto van Harry Opheikens 
van juli 2015 laat de huidige si-
tuatie zien met het pand van het 
ingenieursbureau.

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

In de Oude Meelfabriek
Zaterdag 29 augustus Open Dag 
Creatief Centrum Bennebroek(CCB)
Heemstede - Creatief Centrum 
Bennebroek (CCB) sluit haar 
30-jarig jubileum af met een ex-
positie waarin deze keer eens 
het werk van eigen docenten de 
volle aandacht krijgt. De expo-
sitie is te bezichtigen tijdens de 
Open Dag in de hal en gang van 
de sfeervolle Oude Meelfabriek, 
op zaterdag 29 augustus van 
11.00 tot 14.00 uur.
Op deze dag zijn er docenten en 

bestuursleden aanwezig om uit-
leg, demonstraties en informatie 
te geven over de cursussen die 
er komend seizoen zijn.
Tevens kunt u meer informatie 
krijgen over de nieuwe cursus 
‘Creatieve mogelijkheden met  
Ipad of Tablet’. Deze cursus start 
23 september. U duikt de digitale 
wereld in om inspiratiebronnen 
of klankbord te vinden voor uw 
eigen creatieve hobby. Denk aan 

het bewerken van foto’s, digitaal 
schetsen, Pinterest, Etsy of Face-
book en aan bijzondere websites 
op het gebied van kunst. De cur-
sus bestaat uit 4 lessen en wordt 
begeleid door Margriet van Til-
borg.
 Voor alle cursussen die in het 
najaarsseizoen (aanvang 14 sep-
tember) gehouden worden kunt 
u zich ter plekke aanmelden. Nú 
al inschrijven voor de cursus-

sen, voor zover daar nog plaats 
is, kan ook.
Download het inschrijfformulier 
via de website www.creatiefcen-
trum.nl
Ook verdere informatie over het 
Creatief Centrum, cursussen en 
docenten vindt u op deze site.
 De Open Dag wordt gehouden 
op de locatie in De Oude Meel-
fabriek, Glipperweg 94 Heem-
stede.
Komt u gerust even kijken. De 
koffi e staat klaar! De expositie 
met het werk van de docenten is 
de maand september te bezich-
tigen tijdens cursustijden van het 
CCB.
Even aanbellen of maak een af-
spraak (06-18921197).





 
04   de Heemsteder  •  26 augustus 2015

Kunstbeurs aan de Westeinderplassen 
Aalsmeer op 4, 5 en 6 september
Regio - Zoekt u een mooi object 
voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt 
u gewoon genieten van kunst, 
kom dan naar de vijfde editie 
van de Kunstbeurs aan de West-
einderplassen in Aalsmeer op de 
Kudelstaartseweg 1 tegenover 
de Watertoren. Deze beurs, ge-
organiseerd door galerie Sous-
Terre, was voorgaande jaren een 
groot succes. Bezoekers toon-
den zich verrast door het aan-
bod. De deelnemende galeries 
en kunstenaars zijn met zorg ge-
selecteerd en staan garant voor 
een hoge kwaliteit. Alle disci-
plines zijn vertegenwoordigd. 
Schilderijen, bronzen en kera-
mische beelden, maar ook glas-
kunst, foto’s en sieraden kunt u 
in de mooi uitgelichte stands be-
wonderen. In tegenstelling tot 
bij vele andere beurzen zijn de 
meeste kunstenaars zelf aanwe-
zig. Men koopt direct van de ma-
kers, die daarbij toelichting kun-
nen geven op hun werk, technie-
ken en inspiratiebronnen. 

Win een portret van uzelf
Janneke Viegers is een virtu-
oos schilder. Naast haar vrije 
werk heeft zij honderden men-
sen geportretteerd. Met snelle, 
directe toetsen maakt zij in on-
geveer twintig minuten een ex-
pressief, goed gelijkend portret. 
Wilt u uzelf, een kind of een ge-
liefde in olieverf laten vereeuwi-
gen, dan kunt u zich opgeven 
via de nummers 0297-364400 en 
0412-482159 of via inf@kunst-
beursaandewesteinderplassen.
nl Ook bij binnenkomst op de 
beurs kunt u zich nog aanmel-
den. De kosten zijn 100,- euro 
per schilderijtje. U kunt het di-
rect mee naar huis nemen. Tij-
dens de beursdagen wordt een 
aantal bezoekers aangeboden 
zich gratis door Janneke te laten 
portretteren.

Maak kans op een kunst-
cheque van 1000,- euro
Onder de bezoekers die bij bin-
nenkomst op de beurs hun ge-
gevens en e-mailadres achterla-
ten, wordt een kunstcheque van 
1000,- euroverloot. Deze cheque 
kan besteed worden bij galerie 
Sous-Terre, de organisator van 

de beurs. De winnaar krijgt per-
soonlijk bericht.

Vuurwerk
Zaterdagavond 5 september 
vindt het spectaculaire evene-
ment ‘Vuur en licht op het wa-
ter’ plaats. Een stoet prach-
tig verlichte boten vaart over de 
plassen en gaat rond 22.30 uur 
voor anker bij de watertoren in 
Aalsmeer. Vanaf 21.00 uur start 
daar een feest met optredens 
van diverse artiesten. 
Om 23.00 uur is er aansluitend 
een grote vuurwerkshow vanaf 

een ponton op het water. De lo-
catie van de kunstbeurs bevindt 
zich pal achter de watertoren. 
Vanuit de beeldentuin en het 
dakterras van Sous-Terre is het 
uitzicht op het vuurwerk magni-
fi ek. Voor deze gelegenheid or-
ganiseren wij een ‘vuurwerkbor-
rel’ op het terras van de galerie. 
Bezoek aan het beursterrein op 
deze dag is vanaf 21.00 uur gra-
tis.

Ride for the Roses
Op 6 september gaat de 18e Ri-
de for the Roses van start. Dit 
unieke fi etsevenement, dat start 
en eindigt in Aalsmeer en waar-
bij het peloton de beursloca-
tie passeert, heeft als doel zo-
veel mogelijk geld in te zame-
len voor KWF kankerbestrijding. 
Het streven is om 2 miljoen eu-
ro op te halen voor onderzoeken 
naar huidkanker, want daar gaat 
de opbrengst uit de Aalsmeerse 

editie naar toe. Sous-Terre draagt 
tevens een steentje bij en zal tij-
dens de beursdagen, namens 
kunstenaar Clemens Briels, een 
origineel schilderij van deze be-
kende kunstenaar veilen waar-
bij de opbrengst ten goede komt 
aan het KWF. 

Openingstijden van de Kunst-
beurs: Vrijdag 4 september van 
17.00 uur tot 20.00 uur voor ge-
nodigden van de deelnemers en 
van 20.00 uur tot 23.00 uur voor 
genodigde leden van de Rabo-
bank Regio Schiphol. 

Zaterdag 5 september van 11.00 
uur tot 18.00 uur en van 18.00 
tot 21.00 uur voor genodigde le-
den van de Rabobank Amstel en 
Vecht. Tussen 21.00  uur en 23.00 
uur is er een vuurwerkborrel. En-
tree is dan gratis.  
Zondag 6 september van 11.00 
uur tot 18.00 uur. 

Een dagkaart kost 10,- euro, 
65+kaarthouders en CJP: 5,- 
euro. Kinderen tot 14 jaar gra-
tis toegang (mits onder begelei-
ding).

Kaarten zijn met 25 % korting te 
bestellen via www.kunstbeurs-
aandewesteinderplassen.nl.

Er zijn in de omgeving diverse 
openbare parkeerterreinen, on-
der meer bij zwembad ‘De Wa-
terlelie’, Dreef 7 in Aalsmeer. 
Vanuit hier gratis pendelbusjes 
naar de beurs.

De tijd van de grasaren is 
weer begonnen. Zoals elk 
jaar komt het gras in bloei en 
hierdoor ontstaan de prach-
tige grasaren. Dit is erg mooi 
om te zien, maar voor uw 
huisdier dikwijls een pro-
bleem.
Zo ondervond ook Luuk. 
Luuk houdt ervan heerlijk te 
rennen en te spelen, maar 
2 weken geleden kreeg hij last van zijn rechtervoorpoot. Hij 
bleef maar aan de plek likken bij zijn tenen. De eigenaar had 
ook een klein gaatje gezien. Er was aan de buitenkant niets te 
zien, dus we hoopten dat het met een antibioticumkuur en pijn-
stiller zou verbeteren.
Helaas ging het na 2 dagen niet beter met Luuk en besloten 

we op zoek te gaan naar 
een ‘vreemd voorwerp’ in 
de poot. Dit kan een takje 
of een doorn zijn, maar ook 
een splinter of een grasaar. 
Eerst hebben we onder nar-
cose gevoeld met een sonde 
of er iets hards in de diepte 
aanwezig was. Hier was niets 
te voelen, dus hebben we het 
fi stelkanaal (waar het gaatje 
ook zat) open gesneden.
Helemaal in de diepte (meer 
dan 6 cm diep!) was nog 
een heel klein puntje zicht-
baar. Voorzichtig hebben 
we hieraan getrokken en al
snel kwam de hele grasaar 
in één keer naar buiten! De 
grasaar zelf was ongeveer 
2-3 cm groot en is erg verve-
lend om tussen de tenen te 
hebben. We hebben de sne-
de weer netjes gehecht en 
zijn poot in het verband ge-
zet. De afgelopen 10 dagen 
heeft Luuk met een kraag 
om gelopen, zodat zijn poot 
kon genezen. Gisteren zijn 
de hechtingen verwijderd en 
is de poot keurig hersteld.

We hopen dat dit Luuk niet 
nog een keer overkomt. Het 
blijft oppassen in de maanden
augustus en september!

 

Dieren in 
het nieuws

Nare 
grasaren

Regio - In Velsen-Zuid vindt 
zondag 30 augustus de grootste 
curiosa- en brocante-markt van 
Noord–Holland plaats. Dat ge-
beurt op Landgoed Beeckestijn.
U vindt er 120 kramen vol met 
de leukste oude artikelen in een 
uniek decor.
Dat wordt zondag terug in de tijd 
gaan met onder meer oude ser-
viezen, nostalgisch speelgoed, 
klein meubilair, klokken, tuin-

decoraties, boeken, platen en 
andere sfeervolle artikelen van 
vroeger. Er is ook een terras voor 
een hapje en drankje. De curio-
sa- en brocante markt wordt ge-
houden van 9.00 tot 16.30 uur en 
de toegang is gratis. 
Landgoed Beeckestijn vindt u 
aan de Rijksweg 130, in Velsen-
Zuid.
Voor meer informatie:
www.vanaerlebv.nl.

Heemstede
14 t/m 20 augustus 2015

 

Huwelijken:
Ronald Lemmen &
Natalie P. Bulsing

Eelco van Berkum &
Tjitske Kolthoff

Cornelis J. Vroombout &
Johanna C. Göebel

BURGELIJKEBURGELIJKEstandZondag curiosa- en brocantemarkt
op Landgoed Beeckestijn

een ‘vreemd voorwerp’ in 
de poot. Dit kan een takje 
of een doorn zijn, maar ook 
een splinter of een grasaar. 
Eerst hebben we onder nar-
cose gevoeld met een sonde 
of er iets hards in de diepte 
aanwezig was. Hier was niets 
te voelen, dus hebben we het 
fi stelkanaal (waar het gaatje 
ook zat) open gesneden.
Helemaal in de diepte (meer 
dan 6 cm diep!) was nog 
een heel klein puntje zicht-
baar. Voorzichtig hebben 
we hieraan getrokken en al
snel kwam de hele grasaar 
in één keer naar buiten! De 
grasaar zelf was ongeveer 
2-3 cm groot en is erg verve-
lend om tussen de tenen te 
hebben. We hebben de sne-
de weer netjes gehecht en 
zijn poot in het verband ge-
zet. De afgelopen 10 dagen 
heeft Luuk met een kraag 
om gelopen, zodat zijn poot 
kon genezen. Gisteren zijn 
de hechtingen verwijderd en 
is de poot keurig hersteld.

We hopen dat dit Luuk niet 
nog een keer overkomt. Het 
blijft oppassen in de maanden
augustus en september!

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Drs Vincent Polak
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Fancy fair in historisch hart van Heemstede

De verbouwing van de eeuwen-
oude kerk is noodzakelijk geble-
ken om het gebouw geschikter 
te maken voor cultureel-maat-
schappelijke activiteiten als le-
zingen en concerten. Samen met 
het zalencomplex ‘de Pauwehof’, 
gelegen in de achtertuin van het 
kerkgebouw, ontstaat nu een 
prachtige concertzaal met voor-
zieningen die passen in deze tijd. 
De kerkzaal heeft immers een 
prachtige akoestiek en wordt re-
gelmatig gebruikt door de Stich-
ting Podia Heemstede. Een ac-
ceptabele garderobe en toilet-
voorziening ontbrak echter in 
de kerk. Met een glazen door-
gang naar de Pauwehof kunnen 
bezoekers onder alle weersom-
standigheden de garderobe en 
horeca eenvoudig bereiken. Een 
modern klimaatsysteem, een 
vernieuwde licht- en geluidsin-

stallatie en comfortabele stoe-
len zijn onderdeel van het re-
novatieplan. Bovendien komt er 
een prachtige concertvleugel. Al 
met al een ambitieus programma 
waarmee veel geld is gemoeid.
Grieta Mensing en Co Hoogen-
dijk van het voorbereidingsco-
mité mikken op een ouderwets 
sfeervolle fancy fair zoals we die 
kennen uit Engeland. “Wij den-
ken dat jong en oud er aan z’n 
trekken komt en de verschillen-
de bal- en kegelspelletjes en het 
rad van avontuur zijn uiterma-
te geschikt voor het hele gezin. 
Er komt een fietsenrad waarmee 
we races gaan houden, waarop 
gewed kan worden op de win-
naars en prijsjes zijn te winnen. 
Voor de hapjes en de drank-
jes verwijzen we graag naar de 
kraampjes met zelfgebakken 
taart, cake en brownies.”

Heemstede –  De  verbouwing van de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein is in volle gang. Ondanks vele gulle gaven en 
subsidies komt men ruim € 100.000 tekort. Om de kas te spek-
ken vindt op 5 september een traditionele fancy fair plaats. 
Het plein met het hoogste nostalgiegehalte in onze gemeen-
te vormt voor een dag het decor van stalletjes met boeken, 
kunstwerken en allerlei bric-à-brac, taart, muziek en spelle-
tjes.

Voor de markt is de afgelopen 
weken veel ingebracht, maar de 
organisatie kan nog meer spul-
len gebruiken als speelgoed, 
boeken, cd’s, grootmoeders 
spullen, handwerk, kunst en an-
tiek en eigenlijk van alles behal-
ve kleding. Topstukken zoals een 
fles Port uit 1934 en de piano uit 
de Pauwehof worden geveild. Co 
Hoogendijk stelt zijn fraaie zelf-
gemaakte schilderij van de Ou-
de kerk en het plein ter beschik-
king voor het goede doel. “Want 
het doel is er eentje van ons alle-
maal.”, onderstrepen beide comi-
téleden. “Wij zijn er als inwoners 
van Heemstede  bij gebaat om 
ons erfgoed te behouden voor 
nu en ook voor de toekomst. Wat 
dat betreft gaan een leuke zater-
dagbesteding en een stukje ge-
meenschapszin hand in hand.”
De fancy fair wordt gehouden op 
5 september van 10.00-16.00 uur 
op het binnenterrein van het Wil-
helminaplein.
Aanleveren van spulletjes op 
vrijdag 28 augustus bij de Pink-
sterkerk, Camplaan 18 te Heem-
stede of in overleg met Grieta 
Mensing, tel: 06-12222944.
Mirjam Goossens

Heemstede – De gefotografeerde zandsculpturen in Zand-
voort zijn te mooi om er geen aandacht aan te schenken; hoewel 
ze niets met Heemstede te maken hebben. Maar wel alles met 
zomer! Marenka Groenhuijzen maakte deze foto. Jaarlijks 
worden in de badplaats zomers sculpturen van zand gemaakt. 
Ditmaal rond het thema ‘Franse schildersimpressie’. De ma-
kers van de sculpturen zijn zelf ook kunstenaars… getuige deze  
‘replica’ van Vincent van Gogh’s ‘Slaapkamer te Arles’. Wikipe-
dia leert dat er drie versies van zijn, allen gemaakt door de Ne-
derlandse kunstenaar zelf. Van Gogh schilderde zijn eigen slaap- 
kamer in 1888. De eerste versie raakte beschadigd waarna hij een 
tweede maakte. Een derde exemplaar (klein) schilderde hij voor 
zijn zus Willemien. Alle werken hangen in musea, te weten het Van 
Gogh Museum in Amsterdam, Art Institute of Chicago en Musée 
d’Orsay in Parijs. 
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Zomerfoto uit Zandvoort

Nencies, dé lingerie- en badmodezaak 
van Haarlem en omgeving

Regio – De Gierstraat is een van 
de leukste straatjes in Haarlem. 
Op nummer 77 vindt u de mooie 
zaak Nencies. Dé lingerie- en 
badmodezaak van Haarlem en 
omgeving.
In de winkel zijn professioneel 
opgeleide dames, die u uitste-
kend adviseren om de juiste keu-
zes te maken. Zoekt u een glad-
de bh, een sport-bh, een kanten 
bh, een bruidslingerie set… geef 
uw ogen de kost want bij Nen-
cies vindt u het allemaal! Zoekt 
u een bikini, een badpak, een 
badjas of leuke badtas met bij-
passende slippertjes. Ook op dat 
punt is er te kust en te keur in 
deze bijzondere winkel.

 De etalages van Nencies zijn al-
tijd een sprookje. Je kunt zien dat 
er veel tijd en aandacht wordt 
besteed aan de kleine belangrij-
ke dingen die iedere vrouw een 
prettige ervaring vindt op het 
moment dat zij bij Nencies bin-
nen stapt. Zo is er altijd een kop-
je koffie of een glaasje sap en 
het aangekochte wordt in een 
bijzonder tasje mooi ingepakt. 
Echt een cadeautje voor uzelf. 
Vele klanten weten de weg in-
middels naar Nencies te vinden. 
Ze komen niet alleen uit Haarlem 
en omgeving, maar eigenlijk uit 
heel Nederland. Bij Nencies kunt 
u ook slagen in de juist kleine 
maten, maar de zaak is boven-

dien gespecialiseerd in de grote-
re cup- en omvangmaten. 

Voor de avond, nacht en vroe-
ge ochtend heeft Nencies heer-
lijke en stijlvolle pyjama’s, nacht-
hemdjes en fijne huispakken. De 
eerste collecties voor het najaar 
2015 zijn alweer gearriveerd. 

Het interessante aan deze peri-
ode is dat er nog bijzondere uit-
verkoop in de winkel is. De moei-
te waard om een even tussen te 
snuffelen. Kijk dan ook gerust 
naar de nieuwe collecties. Een 
lust voor het oog! Nencies, Gier-
straat 77 te Haarlem. Kijk ook op 
de website: www.nencies.nl.

Open dag scouting Wabo 
enorm succesvol

Heemstede - “We hebben een 
enorm succesvolle open dag ge-
had bij Scouting Wabo”, vertelt 
Renske Assema van de Heem-
steedse scoutingvereniging Wa-
bo. Ze stuurde onder meer deze 
leuke foto in. De open dag vond 
zaterdag 22 augustus plaats en 
luidde het nieuwe seizoen van 
de scoutingvereniging in.
Stoere meiden tussen de 6,5 en 

18 jaar konden bekijken en be-
leven of het iets voor hen is. Ze 
leefden zich onder meer uit bij 
een workshop koken op vuur, op 
de kabelbaan, tijdens een spelle-
tje boerengolf en op de hinder-
nisbaan.
 Meer weten? Kijk op facebook.
com/scoutingwabo & www.wa-
boscouting.nl of neem contact 
op via info@waboscouting.nl.
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Al 40 jaar voetjes van de vloer 
bij Dans en Event Center Fokker

V.l.n.r.: Ronald van der Eem, Henny Fokker en Mariska Fokker  
(foto: bartjonkerproductions@yahoo.com).

 “Alles begon in dorpshuis ‘t Ou-
de Fort aan de Oude Kruisweg  
in Cruquius in 1975”, vertelt Hen-
ny, geboren en getogen Heem-
stedenaar. “Ik deed aan tafelten-
nisssen en ik werd gevraagd  om 
op  feestavondjes stijldanslessen 
te geven. Gewoon gezellig, voet-
jes van de vloer voor alle leeftij-
den, verdeeld over drie groepen. 
Ik was toen 18 jaar. Dit was zo 
succesvol en zo was de dans-
school geboren, die oorspron-
kelijk ‘De blauwe teentjes’ heet-
te. De naam verraadde eigenlijk 
al dat het dansen met een knip-
oog was, gewoon gezellig. Je 
had toen natuurlijk niet de mo-
derne apparatuur die je nu hebt: 
de muziek werd gespeeld met 
grammofoonplaten. En dan had 
ik een aantal DJ’s dat me hielp, 
zoals Piet Koster.  Het was de tijd 
dat de discomuziek doorbrak. 

Er kwamen steeds meer cursis-
ten uit het dorp en uit de regio 
zoals Heemstede, Bennebroek, 
Zwaanshoek en Hoofddorp. De 
dansschool werd steeds groter. 
Op mijn 25ste vroeg ik Ronald 
die toen bij Laimböck werkte 
voor de muziek . We zijn toen ge-
vraagd of we het dorpshuis wil-
den exploiteren voor feesten en 
partijen, naast de dansschool. Ik 
was als beheerder aangesteld.” 
Ronald vult aan: “Het stijldan-
sen was zo’n succes en zo ge-
zellig, dat mensen het volgen-
de jaar weer kwamen. Zo ont-
stond eigenlijk het eerstejaars en 
tweedejaars dansen. Er kwamen 
ook mensen die vroegen of ze 
dan ook hun verjaardag konden 
vieren in dezelfde ruimte, waar-
door eigenlijk het event cen-
ter werd geboren. Het een vulde 
het ander aan.” Henny vervolgt: 

Regio - Op 6 september groot feest bij Dans en Event Center 
Fokker in Hoofddorp: de dansschool en het party center voor 
allerhande evenementen viert dan haar 40-jarig bestaan met 
een reunie. Hoe is dit alles ontstaan? Eigenaar Henny Fokker, 
Ronald van der Eem en dochter Mariska Fokker halen met el-
kaar herinneringen op.

Op 1 maart 1983 werd ik offici-
eel als dansschool Fokker inge-
schreven. Het dorpshuis was wat 
meer vrijblijvend maar werd te 
klein en in 1997 betrokken we in 
dit pand aan de IJweg. Hier zat 
een dansschool die ermee stop-
te. We zijn zo gegroeid van 100 
naar 800 à 900 leerlingen. Daar-
bij heb ik in die 40 jaar 28 as-
sistenten gehad.  Ik heb tus-
sendoor ook nog dansles gege-
ven bij onder andere Casca, en-
kele basisscholen en Epilepsie-
centrum Meer en Bosch. Ronald: 
“Je merkt dat er een ommezwaai 
in onze activiteiten door de ja-
ren plaatsvond. De tijden ver-
anderen. Vroeger was de ver-
houding dansen 80% en events 
20%. Nu is dit omgekeerd: dan-
sen is 20% is en de events zijn 
80%.” De evenementen worden 
gecoördineerd door Mariska: 
“Mijn rol in de dansschool zelf 
is niet zoveel, ik houd mij bezig 
met de zaalverhuur en de events 
die hier plaatsvinden.  Dansen 
zit vrees ik niet zo bij mij in het 
bloed”, lacht ze. “Ik ben eigenlijk 
sinds een jaar of 5 betrokken in 

het eventmanagement en het za-
kelijke beheer voor Fokker Event 
Center.  Zo zijn hier bruilofts-
feesten, single-feesten, vergade-
ringen, borrels, bedrijfsuitjes en 
dergelijke.  We hebben alle fa-
ciliteiten met of zonder catering  
(die we zelf doen) en drie zalen, 
waarbij sommige zalen geschei-
den kunnen worden. Echt alles 
is bespreekbaar.” Henny:  “Om 
ons 40-jarig bestaan te vieren 
doen we speciale acties. Zo is er 

een opfriscursus voor iedereen 
die het stijldansen wil ophalen. 
De reunie op 6 september met 
een hapje en drankje is een vrije 
inloop”van 16.00 - 20.00 uur voor 
met name oud-cursisten om her-
inneringen op te halen. Dus dat 
wordt heel gezellig!”  
Dans en Event Center Fokker, 
IJweg 1094 in Hoofddorp. Tele-
foon 023-5617858, meer info op: 
www.danscenterfokker.nl.
Bart Jonker

Provincie en Dirk Kuyt Foundation 
organiseren zondag Sportmarkt
Regio - Sportservice Noord-
Holland en SportSupport orga-
niseren zondag 30 augustus een 
sportieve informatiemarkt voor 
mensen met een verstandelij-
ke en/of lichamelijke beperking. 
Het is een samenwerking tussen 
de Dirk Kuyt Foundation en Pro-
vincie Noord-Holland. Het eve-
nement vindt plaats op het Pim 
Mulier Sportpark in Haarlem.

Aanbod in de regio
Zondag zijn 30 verenigingen en 
organisaties aanwezig die een 
rol spelen in het aangepast spor-

ten in Noord-Holland. Op het at-
letiekterrein van het Pim Mulier 
Sportpark zijn verschillende spor-
ten te zien en uit te proberen, 
waaronder aikido, rolstoeldansen, 
handbal, hardlopen voor men-
sen met een visuele beperking en 
rolstoelhockey. Daarnaast zijn er 
verschillende organisaties aan-
wezig waaronder Wheels2Sport, 
een uitleenservice voor hand-
bikes en sportrolstoelen. 

Bezoekers
Bezoekers van de Special Sports 
Experience kunnen kennis ma-

ken met verschillende beken-
de en onbekende sporten. Er is 
informatie te verkrijgen bij ver-
schillende kraampjes, maar be-
zoekers kunnen zelf ook actief 
mee doen met verschillende cli-
nics. Het is onder andere moge-
lijk om deel te nemen aan een 
handbike-clinic onder leiding 
van Jetze Plat, zilveren medaille-
winnaar op het WK Handbiken. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom. Het programma be-
gint om 12.00 uur en eindigt om 
16.00 uur. Kijk ook op de websi-
te: www.aangepastsporten.info.

‘Schrijf ze vooral over in liefdesbrieven’
Improvisatietalent te gast bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdagmid-
dag 29 augustus is dichter Lars 
van der Werf Van 14.00 tot 15.00 
uur te gast bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 135 in Heem-
stede. Lars is een improvisatie-
talent en maakt gedichten op 
maat. Wil je ook een persoonlijk 
gedicht, voor jezelf of voor een 
goede vriend? Kom langs! De 
toegang is vrij. Op elke bladzijde 
van de bundel ‘Versjes van Lars’  
zit in het papier en de drukinkt 
een glimlach voor op je gezicht 
verstopt. Ze zijn vaak maar heel 
kort en ogenschijnlijk ontzettend 
simpel, maar de versjes van Lars 
doen iets met je. Ze beschrijven 
stuk voor stuk nét dat ene wat jij 

nooit onder woorden kunt bren-
gen.
Dus schrijf de versjes vooral over 
in liefdesbrieven aan de liefde 
van je leven en op kaarten naar 
je moeder, dat vindt Lars hele-
maal niet erg. der Werf (1987, 
Rotterdam) is een jongeman die 
graag versjes schrijft en voor-
namelijk naar bluesmuziek luis-
tert. Zijn versjes gaan over al die 
meisjes die niet bij hem willen 
blijven, alle dieren die om hem 
heen stappen en de onvermij-
delijke seizoensveranderingen. 
Eerder rijmde Lars al een kinder-
boek bij elkaar en verder treedt 
hij op door heel Nederland met 
zijn versjes en typemachine.

Beter drinkwater in Nepal 
door ‘Dopper’ Wereldwinkel
Heemstede - Meer dan de helft 
van de bevolking in Nepal heeft 
geen toegang tot veilig drink-
water of een toilet. Dit brengt 
grote gezondheidsrisico’s met 
zich mee. Het gebrek aan veilig 
drinkwater en slechte hygiëne 
brengen levensgevaarlijke ziek-
tes met zich mee die zich mak-
kelijk verspreiden.
Nepal is het tweede ‘rijkste’ land 
van de wereld als het om wa-
terresources gaat. Echter meer 
dan 10.000 kinderen onder vijf 
jaar sterven jaarlijks als gevolg 
van diarree en water gerelateer-
de ziekten. 85 procent van deze 
ziekten is als gevolg van een ge-
brek aan veilig drinkwater en sa-
nitaire voorzieningen.
Met de steun van ‘Dopper’ werkt 
de Wereldwinkel daarom samen 
met lokale partner Nepal Water 
for Health (NEWAH) aan het ver-
beteren van de watervoorzienin-
gen in Baglung Nepal. Het on-
herbergzame landschap van Ne-
pal zorgt ervoor dat meer dan 5 
miljoen mensen geen toegang 
heeft tot schoon drinkwater en 

meer dan 15 miljoen mensen 
geen toegang heeft tot een goe-
de wc. Dit is meer dan de helft 
van de bevolking.
Door de grote afstanden en het 
onherbergzame landschap moe-
ten mensen vaak uren lopen 
naar de dichtstbijzijnde water-
bron. Door samen te werken met 
lokale partners kunnen zij kennis 
delen met de bevolking. In sa-
menwerkingen met de gemeen-
schap worden er trainingen ge-
geven over goede hygiëne en 
worden samen water- en sani-
taire voorzieningen aangelegd.
Met het aanleggen van pijplei-
dingen stroomt het water van 
de bron hoog in de bergen naar 
de dorpen toe. Daar kunnen de 
dorpelingen nu dichter bij huis 
op een veilige manier water ha-
len om te koken, te wassen en 
te drinken.
Zo zorgt Simavi samen met Dop-
per en de lokale bevolking voor 
een goede basis. De dopper 
koopt u voor 10,95 euro in de 
Wereldwinkel, Raadhuisstraat 29 
Heemstede.
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Tweede zaak Al Baraka met uitgekiend 
biologisch assortiment 

“Als ik iets niet heb, dan zorg ik 
ervoor dat ik het in huis heb” 

Voor het interview wordt eerst 
met Badr afgesproken bij Al Ba-
raka aan de Raadhuisstraat 92, 
waar het altijd druk is. “Tien jaar 
bestaat deze Al Baraka- zaak nu 
om precies te zijn, het was ei-
genlijk een gokje destijds om 
zo’n soort winkel in Heemste-
de te starten”, vertelt Badr trots.  
We wilden iets speciaals wat 
Heemstede nog niet had.” Lo-
pend wordt er begeven naar de 
nieuwe biologische zaak aan de 
Kerklaan. Badr kent Heemstede 
en Heemstede kent Badr: “We 
hebben een grote vaste klan-
tenkring en daar ben ik erg blij 
mee.” En dat blijkt, eerst wordt hij 
aangesproken door een vrouw: 
“Je hebt een nieuwe zaak op de 
Kerklaan, hè? Ga je weg op de 
Raadhuisstraat?” Badr legt haar 
uit dat het om een tweede winkel 
gaat met een biologisch assorti-
ment. “Hee Badr, roept een jon-
getje dat met zijn moeder pas-

seert. Badr groet lachend terug. 
De nieuwe zaak aan de Kerklaan 
is ruim opgezet en er is inder-
daad een indrukwekkend biolo-
gisch assortiment voorhanden. 
“Ik ben toen ik 8 jaar was van-
uit Marokko naar Nederland ver-
huisd”, vertelt Badr. Ik ben Ber-
bers en kom oorspronkelijk uit 
Nador. Mijn moeder is Ara-
bisch en komt uit Agadir. Afge-
lopen 5 augustus was het pre-
cies 30 jaar geleden dat ik naar 
Nederland kwam. Ik denk dat de 
kracht van onze Al Baraka-win-
kels tweeledig is. Enerzijds is dit 
vriendelijkheid naar je klanten 
toe:  de klant is altijd koning. Zeg 
nu zelf: je behandelt iemand, zo-
als je zelf behandeld wilt wor-
den. Daarnaast hebben we een 
ruim assortiment, waarbij we 
goed naar de klant luisteren. Als 
de klant om een speciaal (biolo-
gisch) product vraagt en ik heb 
het niet, dan zorg ik ervoor dat 

Heemstede – Stel je hebt wat speciaals nodig, dan weet je ge-
woon dat je terecht kunt bij de veelzijdige zaak Al Baraka aan 
de Raadhuisstraat 92, die sinds jaar en dag veel succes en lof 
oogst. Sinds kort opende eigenaar Badr Bada een tweede win-
kel: een speciaalzaak met een biologisch assortiment aan de 
Kerklaan 25.

ik het de volgende dag in huis 
heb. Je kunt bij ons alles vinden 
voor onder meer de Zuid-Euro-
pese, Noord-Afrikaanse en Oos-
terse keuken. Ik hoor van klan-
ten dat sommige Spaanse of Ita-
liaanse producten zelfs bij ons 
goedkoper zijn dan in het land 
zelf. We hebben een Halal-sla-
gerij met eersteklas vlees. Diver-
se soorten honing rechtstreeks 
betrokken van de imker. En we 
maken zelf bijvoorbeeld de ruco-
la-tapenade en de olijven in. We 
voeren in onze eerste winkel al 
een ruim biologisch assortiment. 
Onze nieuwe biologische zaak 
biedt alles van topkwaliteit tegen 
scherpe prijzen. Mensen kiezen 
meer en meer bewust voor een 
gezondere levenswijze en daar-
om is er veel vraag naar biolo-
gische producten. De smaak is 
veel voller, lekkerder en het is 
gezonder. In Marokko kwam bij 
ons alles uit de eigen tuin, dus 
ik groeide daar al mee op”, al-
dus Badr Bada. Meer informa-
tie via badr1266@hotmail.com 
of tel. winkel Raadhuisstraat 92: 
023-5292649, tel. winkel 
Kerklaan 25: 023-5831477 
Bart Jonker
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Links Nico Dost en rechts Carline Daane.

Bosbeek bij de tijd
Fancy Fair levert zeven 

klokken op voor bewoners 
Heemstede – Naar de wens 
van diverse bewoners van zorg-
centrum Bosbeek heeft de cliën-
tenraad zeven duidelijke klokken 
aangeschaft. Jos Schabbink, al 
jaren vrijwilliger bij Bosbeek en 
jaren betrokken bij de cliënten-
raad, had zijn keus laten vallen 
op klokken met duidelijke tijd-
aanwijzing én je kunt er de dag 
en datum op aflezen. Nooit meer 
vragen hoe laat het is of  hoe 
vroeg nog en welke dag het is. 
Zelfs niet bij de koffie want ook 
in het restaurant, het Glazen Pa-
leis, hangt zo`n duidelijke klok. 
Net als op de afdelingen Linde, 
Plataan, Laurier, Lavendel, de-
Wilg en bij de receptie. Donder-
dagochtend heeft de voorzitter 
van de Cliëntenraad, Nico Dost, 
tijdens een vergadering van deze 
raad, de klokken officieel over-
handigt aan Carline Daane, Ma-
nager Zorg en Dienstverlening 
van Bosbeek. Hiermee is Bos-
beek, dat onlangs weer het Gou-
den Keurmerk kreeg, nog meer 
bij de tijd.

Opbrengst fancy fair
Jaarlijks in april wordt in zorg-
centrum Bosbeek een grote Fan-
cy Fair gehouden. 
De Fancy Fair op 22 april was 
weer een groot succes en erg 
gezellig. Daarnaast levert het 
ook geld op. Een deel gaat naar 
de bewoners van zorgcentrum 
Bosbeek. Het wordt besteed aan 

bus-uitjes voor de bewoners, 
voorzieningen in en om het huis 
en nu de klokken. De opbrengst 
van de Fancy Fair wordt op ini-
tiatief van de Cliëntenraad voor 
een deel bestemd voor een goed 
doel ergens in de wereld. Meest-
al wordt gekozen voor een klein-
schalig project in een ontwikke-
lingsland, waarbij uitgangspunt 
is dat het geld voor 100% ter 
plaatse kan worden besteed en 
veelal nog bekend is bij de Zus-
ters van de Voorzienigheid die er 
gewerkt hebben. 
Omdat de Stichting Kanchi, die 
vorig jaar een donatie kreeg 
voor haar onderwijsproject in 
Nepal, als gevolg van de recente 
aardbevingen in Nepal extra in-
spanningen moet verrichten, is 
besloten om aan deze stichting 
een aanvullende donatie toe te 
kennen.
De donatie van Fancy Fair geld 
van 2015 gaat naar de Stich-
ting Tufikiriane (dat betekent: 
Wij denken aan elkaar). Deze 
stichting staat voor onderwijs 
voor kinderen van het plaatsje 
Bwambo, hoog in de bergen in 
het noordoosten van Tanzania, 
die niet de mogelijkheden heb-
ben middelbaar onderwijs te vol-
gen. De stichting is ook betrok-
ken bij andere ontwikkelingen 
op allerlei gebied, die door de 
mensen zelf worden aangedra-
gen.
Ton van den Brink 

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding opent haar deuren
Heemstede - Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding organiseert op zondag 
30 augustus een open dag. Iedereen die 
op informele manier kennis wil maken 
met ‘het Afscheidshuis’, is van harte wel-
kom deze dag, tussen 12.00 en 17.00 uur. 
U vindt het Afscheidshuis aan de Heren-
weg 92 in Heemstede.
 
Vanaf 12.00 uur kunt u de afscheidska-
mers, de tuinkamer, de ontmoetingska-

mer en het koetshuis bekijken en ken-
nismaken met bijzondere uitvaartpro-
ducten en -diensten. Zo zijn er musici 
die u laten horen wat zij bij een uitvaart 
kunnen betekenen. Ook zijn er ontwer-
pers van bijzondere graf- en herden-
kingsmonumenten. Een urnenmaak-
ster laat zien wat zij in samenspraak met 
nabestaanden kan maken.

Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur kunt u 

luisteren naar een lezing over ‘duur- 
zame uitvaartkisten’. U hoort welke keu-
zes hierbinnen te maken zijn.
 
De uitvaartbegeleidsters zijn beschik-
baar voor alle vragen die u heeft. Deze 
kunnen te maken hebben met polissen 
of keuzes bij een uitvaart.
 
Verschillende dienstverleners tonen u 
welke alternatieve vormen van transport 

mogelijk zijn, zoals een uitvaartbus, een 
fiets of een oldtimer. U kunt zich laten 
informeren over het vastleggen van een 
uitvaart op foto of video. In het aanwe-
zige Rouwcafé wordt u ontvangen met 
een kopje koffie.

De open dag is bestemd voor iedereen 
die meer wil weten over de mogelijkhe-
den bij een uitvaart. Voor kinderen is er 
tijdens de open dag een speciaal hoekje.



De zomer is nog niet ten einde maar de tuinenwedstrijd wel. Veel leuke en mooie tuinfoto’s heeft 
de redactie voorbij zien komen. Daarvan is een aantal geplaatst vanaf de eerste week van juli. 
Zit uw tuin erbij? Dan maakt u kans op de waardebon van 125 euro, beschikbaar gesteld door 
Tuincentrum De Oosteinde. Na deze laatste aflevering is het tijd voor de jury om zich te buigen over 
alle inzendingen. Spannend!

Deze week wederom twee tuinen die naar voren zijn gekomen. De eerste is van Wil en Frans Lavie-
ren van de Glipperdreef in Heemstede. Zij vertellen: “Toen wij hier 20 jaar geleden kwamen wonen 
was deze tuin al aangelegd. Voorbijgangers noemden onze tuin vaak een Engelse tuin. We hebben 
in de loop der jaren enige coniferen, die veel ruimte in beslag namen, verwijderd en vervangen door 
hortensia’s en andere bloeiende vaste planten. Langs de oprit hebben we Catalpaboompjes geplant 
in een border vol kleurige vaste planten en annabelle-hortensia’s. In de voortuin ligt een oude strak-
ke betonnen vijver met waterlelies, pijlkruid, snoekkruid, waterdrieblad en waterweegbree. Vanaf het terras aan 

de voorkant van ons huis keken 
we over de vijver op een prachti-
ge zonnewijzer, die al vanaf 1931 
in deze tuin stond. Helaas werd 
de zonnewijzer dit voorjaar ge-
stolen... 

Omdat we veel van Italië houden 
hebben we daar een fontein ge-
kocht en in het grasveld van on-
ze achtertuin geplaatst. Een rond 
perk met lavendel, akelei 
en rozen geeft kleur aan 
het geheel. Het gras-
veld is groot en goed 
voor menig potje voetbal 
met onze kleinkinderen. 
Leuk is ook het contact 
met de roodborstjes die 
onze tuin bewonen, je 
hebt het gevoel dat ze je 
kennen en vertrouwen. 
Als het even kan eten 
we buiten en genieten 
van onze tuin.”

 

Laatste twee inzendingen met een 
Engelse tuin en een tuin met etages

  Tuinwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde

De tweede inzending is die van Joke van Leeuwen uit de Huizingalaan Heem-
stede. Een pareltje! Joke vertelt dat ze op verschillende tijdstippen van de dag 
foto’s maakt van haar tuin. “Vaak gedacht: ik stuur wat foto’s in en nu de laat-
ste kans.” Gelukkig dat zij haar tuin met de lezers van de Heemsteder wil delen.
Joke licht toe dat er een perk is met vaste planten, eerst de Amerikaanse 
sering, daarna de hortensia’, een dankbare plant. “We hebben veel bakken, 
want ik ben er gek op om te veranderen. Op en onder de tafel van een vier-
kante meter heb ik een tuintje in etages gemaakt”, aldus Joke. Een bijzon-
der project. 

“Als er iets uitgebloeid is, gaan we naar het tuincentrum om er weer iets 
anders in te zetten.” De voortuin van Joke toont een ander beeld, minstens zo 
leuk maar veel strak-
ker. Hier wordt niet 
vaak iets veranderd. 
Hoeft ook niet, vol-
gens Joke. Een con-
trast met de achter-
tuin; beide zijn echter 
prettig om naar te kij-
ken en vast ook om in 
te vertoeven. “Dit was 
mijn bijdrage, eventu-
eel voor uw gezellige 
tuin-bladzijde”, be-
sluit Joke. En dat was 
meteen de allerlaats-
te bijdrage van het 
tuinenseizoen! Na-
tuurlijk is er nog volop moois te zien in tuinen,  klein en groot. Ga vooral verder met het mooi 
maken en houden van uw tuin(hobby). Blijf genieten op elk moment van de dag en zeker ook 
in alle seizoenen. 
De uitslag van de tuinenwedstrijd 2015 wordt in september bekendgemaakt.

Etagetuin
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Loek Bekkers veteranentoernooi bij RCH
Heemstede - Al vanaf 2006 
organiseert RCH-icoon Loek 
Bekkers het naar hem vernoem-
de toernooi. Dat vindt ditmaal 
plaats op zaterdag 29 augustus. 
Deelnemers zijn er altijd te vin-
den want na elke editie schrijven 
de teams weer in voor de vol-
gende. Het is een veteranentoer-
nooi en ja, de jaren gaan best 
tellen, maar een oude vos ver-
liest nooit zijn voetbalstreken en 
de skills zitten nog steeds in de 
benen.

De winnaar van vorig jaar, SV 
Zandvoort, is ook dit jaar weer 
aanwezig om de titel te verde-
digen. Loek zelf heeft in zijn All 
Stars team weer prominente 
voetballers. Daarnaast verwel-
komt de organisatie RCH vete-
ranen 1 en 2, Vlug en Vaardig, 
Heemstede, HFC veteranen 2 en 
4, AFC en Wartburgia.
Gespeeld wordt in 2 poules van 
5 op het Havenveld en het kunst-
grasveld van RCH. De eerste 
wedstrijden starten 12.30 uur.
Hoewel voetballers, eenmaal aan 
de bal, voor de winst gaan, staan 
op dit toernooi toch ook weer 
respect en gezelligheid hoog in 
het vaandel. Voor sommige man-
nen wordt het een weerzien uit 
vervlogen tijden; voor sommigen 
is het een mooie voorbereiding 

op het seizoen 2015-2016.
Iedereen is van harte welkom om 
getuige te zijn van dit prachtige 

voetbalevenement. Het program-
ma staat op de website van RCH: 
www.rch-voetbal.nl.

32ste HBC Jeugdweekend daverend succes!
Heemstede - Voor de 32ste 
keer werd het Jeugdweekend 
in het laatste weekend van de 
grote schoolvakantie georgani-
seerd. Dit weekend is onlosma-
kelijk verbonden met HBC en tij-
dens dit weekend slapen de mi-
ni’s tot en met de C-junioren op 
het sportcomplex aan de Cruc-
quiusweg. Om de meer dan 130 
deelnemers en hun 60 begelei-
ders te huisvesten waren 23 ten-
ten opgezet. Na aankomst wer-
den de deelnemers ingeschre-
ven en in teams ingedeeld. De 
vlag werd gehesen en de eerste 
punten konden verdiend wor-
den met het openingsspel. Di-
rect daarna werd het gebruike-
lijke voetbaltoernooi gespeeld. 
De kinderen werden in groe-
pen ingedeeld waarbij de oudere 
jeugd een dropping in het Haar-
lemmermeerse Bos had, terwijl 
de jongere jeugd ‘levend Stra-
tego’ speelde. De kinderen wa-
ren zo moe van deze activitei-
ten dat het overgrote deel über-
haupt niet heeft meegekregen 
dat rond 3 uur ‘s nachts nood-
weer uitbrak. Op de zaterdag-
morgen werd tot de lunch de 
rest van het voetbaltoernooi be-
leefd. In de middag had de lei-
ding een 6-tal spellen bedacht 
en uitgezet. Zo konden de kin-
deren meedoen aan fietsban-
denvoetbal (kinderen zijn 2 aan 
2 in fietsbanden verbonden die 
op hun beurt weer in de grond 
verankerd zijn. Hierdoor is de 
bewegingsvrijheid zeer beperkt, 
een moeilijkheidsgraad). Bij het 

honkvoetbal werd, in plaats van 
de gebruikelijke knuppel, nu 
met een voetbal gespeeld. Dan 
bij het onderdeel ‘levende doe-
len’ speelden 2 teams tegen el-
kaar waarbij de begeleiders van 
beide teams aan weerszijden van 
een stok verbonden waren en de 
open ruimte tussen hen als doel 
diende. Tijdens het spel bewo-
gen zij zich over het veld, terwijl 
de teams dan moeten scoren.
Er was tevens een attractie 
waarbij men zo lang als moge-
lijk op een surfplank moest blij-
ven staan, maar ook simpele 
spellen als flessenvoetbal, Bel-
gisch voetbal (goals zijn omge-
draaid) waren hilarisch om te 
doen. Het avondeten werd ver-
zorgd en gesponsord door Sla-
gerij van der Werff en gegeten 
met heerlijke patat uit de keu-
ken van HBC. Dat de deelne-
mers hongerig waren viel op te 
maken uit het feit dat er 40 ki-
lo patat gegeten is. Na de maal-
tijd schilderden de teams een jo-
ker die gebruikt wordt bij de zes-
kamp op zondag (dubbele pun-
ten bij 1 spel) en een yell beden-
ken die door een deskundige ju-
ry beoordeeld wordt.
 
Het avondprogramma bestond 
voor de oudere jeugd uit voet-
volleybal en de jongere jeugd 
speelde het dierengeluidenspel 
op Meermond. Na deze activitei-
ten werd het vroeg rustig op het 
terrein. 
Traditiegetrouw worden de deel-
nemers voor het ontbijt gewekt 

met 1 kopje koffie van V.O.F. de 
Kunst. Dat gezamenlijk in de 
sporthal op het complex genut-
tigd werd. Hierna werden de ten-
ten opgeruimd en begonnen met 
de zeskamp. Deze spellen zijn 
gericht op teamwork en inven-
tiviteit, maar ook op kracht. Het 
zogenaamde rode draad spel 
is de fameuze sjoelbak waar-
bij de kinderen in een opblaas-
bare sjoelbak al glijdend punten 
proberen te scoren. Tot slot werd 
het finalespel gespeeld, waarna 
alle punten bij elkaar opgeteld 
werden en team Geel er met de 
medailles vandoor ging. Het winnende team.

Speaker Klaas Lukkien, ‘de stem van het Jeugdweekend’.

Heemstede - Wil je geen kilo-
meters hardlopen, maar wel op 
een rustig tempo joggen? Wil je 
werken aan je lichamelijke én 
geestelijke conditie? Dan is dit 
iets voor jou!
Je loopt met een groepje heer-
lijk door het Groenendaalse Bos 
in Heemstede. Om de paar mi-
nuten wordt een pauze ingelast 
om yoga-houdingen te doen. 
Door de yoga-oefeningen rek je 
alle spieren en word je je bewust 
van je lichaam. Ook ga je bewus-
ter joggen en beter ademen tij-
dens het lopen.
Alles wat je nodig hebt is een 
basisconditie en goede hard-
loopschoenen. Ervaring met yo-
ga is niet vereist. Een yogamat is 
niet nodig, je zult alleen staande 

oefeningen en houdingen doen. 
Neem een flesje water mee voor 
na afloop.
Vrijdag 28 augustus start Sandra 
Diependaal met ‘yoggen’, joggen 
en yoga. De groep verzamelt om 
11.00 uur bij de zandbak naast 
het speeltuintje van Groenen-
daal. De deelnemers lopen on-
geveer een uur door het ‘hon-
denvrije’ gedeelte van het bos.
Doe een keer gratis mee! Be-
sluit je om door te gaan, dan be-
taal je 25,- euro per 4 keer. Ben 
je enthousiast geworden? Meld 
je dan aan! Vanaf 16 jaar ben je 
van harte welkom! Informatie bij 
Sandra Diependaal:
sandradiependaal@gmail.com of 
06-11788853. Kijk:
oosandrasana.wordpress.com.

Heerlijk in het Groenendaalse bos
Joggen en Yoga bij Sandrasana
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Feestweek begin november
Valkenburgschool wordt negentig jaar

Stukje geschiedenis
De eerste steen van de school 
werd gemetseld in 1925 door 
pastoor Nieuwenhuis. Met de 
naam St. Augustinusschool, 
voor jongens en meisjes. In 1929 
startte de Mariakleuterschool in 
het gebouw ernaast, bekend als 
‘het Honk’. Omdat in 1931 de Au-
gustinusschool te klein werd, is 
naast dit gebouw een nieuwe 
school gebouwd; de st. Aloysi-
usschool. Dit werd de school 
voor de jongens. De meisjes ble-
ven in de Augustinusschool. In 
1966 zijn beide scholen samen-
gevoegd tot de R.K. Valkenburg, 
genoemd naar parochie Valken-
burg en de buitenplaats van Jo-
hanna Valkenburg. Deze buiten-
plaats lag aan het huidige Wil-
helminaplein tegenover de Ou-
de Kerk. Na een grote verbou-
wing kwam in 1984 de Maria-
kleuterschool ook in het ge-
bouw van de Valkenburgschool. 
In 1985 werden kleuterscho-
len en lagere scholen samenge-
voegd, zo ontstond R.K. Basis-
school Valkenburg. Een school 
met veel ruimte, zowel binnen 
als buiten op de speelplaats, met 
een inpandige gymzaal en gro-

te aula. Sinds 2008 zijn kinder-
dagverblijf Pierewiet en de bui-
tenschoolse opvang van Casca 
ook in het gebouw gehuisvest 
en vormen zij samen De Molen-
werf: een brede school voor kin-
deropvang, onderwijs en welzijn. 
Brede school de Molenwerf be-
staat uit kinderdagverblijf Piere-
wiet, de Valkenburgschool, bui-
tenschoolse opvang De Molen-
werf en activiteitencentrum De 
Molenwerf van Casca. Deze in-
stellingen geven onderwijs, bie-
den opvang en organiseren ac-
tiviteiten. Samen vormen ze de 
brede school: vanzelfsprekend 
voor kinderen en zichtbaar voor 
de ouders in de wijk. Met veel 
initiatieven zoals de nu gereali-
seerde bibliotheek, vormgege-
ven door de Vintage Store. Ge-
heel in stijl van de jaren dertig, 
de kinderen voelen zich er van-
af het begin goed thuis. Leren le-
zen doe je uit een boek. Zelf de 
avonturen beleven en het gevoel 
krijgen zelf de hoofdpersoon te 
zijn. Daarnaast is er nu op school 
een ontwikkeling naar de oplei-
ding naar beroepen die te ma-
ken hebben met de 21e eeuw. 
Beroepen die zich straks voor-

doen maar in ontwikkeling zijn. 
Een Brede School die ook voor-
uitkijkt na die negentig jaar. 

Viering 90 jaar
De Ot en Sien kleding is uitge-
zocht en al gestreken voor de 
feestweek. Van alle groepen 
worden foto’s gemaakt in se-
pia. De vossenjacht wordt ge-
opend tijdens de feestweek en 
de Stichting Hart verzorgt dans-
workshops en muzieklessen. Di-
gitale muziek voor de boven-
bouw. Oudhollandse liedjes le-
ren, doen ze elke week zodat ze 
in de feestweek kunnen optre-
den. Dat is wat de directrice, Ka-
ren Schildwacht voorlopig even 
wil vertellen. Maar je kan aan al-
les merken dat er nog veel meer 
op stapel staat. Het team is nog 
creatief bezig met invullen van 
die feestweek.  Vol trots loopt 
Karen even de speelplaats op, 
moet je daar boven aan die muur 
die mooie klok zien, die hangt 
er al 40 jaar maar daar kon je 
niks mee, smederij Felix heeft de 
klok helemaal gerepareerd, die 
wordt dus weer gebruikt. Intus-
sen loopt een van de leerkrach-
ten voorbij in een fel geelgroen 
hesje met de tekst KIVA. Om de 
kinderen constant te herinneren 
aan het meedoen aan het suc-
cesvol programma dat in Neder-
land en in Finland effectief is bij 
het voorkomen en oplossen van 
pesten. Goed he, van die jarige 
Valkenburgschool!
Ton van den Brink 

Heemstede –  Afvallen en meer 
bewegen, bij veel mensen staat 
het hoog op de agenda. Maar 
hoe doe je dat? Je kan natuurlijk 
op je hometrainer klimmen en 
het laatste crashdieet gaan vol-
gen. Maar heb je dat al niet zo 
vaak geprobeerd? In de meeste 
gevallen werkt dat niet, volgens 
voeding- en leefstijlcoach Moni-
que Pijnenburg. “Om blijvend ge-
wicht te verliezen moet je je be-
wust worden van je huidige eet-  
en beweegpatroon en vervol-
gens structurele, kleine veran-
deringen aanbrengen. Dan pas 
kan je blijvend gewicht verliezen 
en fitter worden.” Monique heeft 
haar expertise gekoppeld aan 
de vakkennis van Liselot van de 
Langerijt van Fit4lady. Op 8 sep-
tember start de groepscursus Fit 
& Slank in Heemstede. Tijdens 
de bijeenkomsten die gehouden 
worden bij Grut & Groot aan de 
Raadhuisstraat leren de deelne-
mers met kennis over voeding, 
bewegen en een gezonde leef-
stijl het juiste gedrag aan en ont-
wikkelen ze nieuwe gewoontes 
om op gewicht te blijven. De cur-
sus is inclusief  8 weken onbe-
perkt sporten bij Fit4lady, even-
eens gevestigd aan de Raad-
huisstraat. Eigenares Liselot van 

de Langerijt deelt de filosofie van 
Monique Pijnenburg dat stap 
voor stap, met kennis en inzicht 
en onder persoonlijke begelei-
ding tot een blijvend resultaat 
leidt. “Fit4lady richt zich op vrou-
wen van nu van alle leeftijden 
die fit willen zijn en blijven, maar 
geen uren willen besteden in 
een anonieme sportschool. Wie 
heeft daar sowieso nog tijd voor? 
Wij adviseren om twee keer per 
week een half uur te trainen. 
Ons circuit is er zo op gericht 
dat je in een half uur klaar bent.”                                                                                                    
Monique Pijnenburg benadrukt 
dat de Fit & Slankcursus geen di-
eet is, maar een eenvoudige me-
thode die succesvol is gebleken. 
“Je zou zeggen dat we tegen-
woordig goed geïnformeerd zijn 
over wat goede voeding nou ei-
genlijk is. Maar de realiteit is dat 
hierover veel misverstanden be-
staan. Je kan het de mensen niet 
kwalijk nemen, want de snacks 
die ons worden aangeboden 
als ‘bewust’ en ‘gezond’ zijn dat 
vaak helemaal niet. In veel pro-
ducten zit teveel suiker en teveel 
zout. Wij leren wat werkelijk ver-
antwoorde voeding is en dat is 
vaak ook nog heel lekker.”
De cursus Fit en Slank (ook los te 
volgen) incl. 8 weken onbeperkt 

sporten kost 199 euro en wordt 
in veel gevallen (deels) vergoed 
door de zorgverzekeraar. 
Informatie en/of aanmelding: 
monique.pijnenburg@fit-slank.
com. Tel: 06 17009302 of Heem-
stede@fit4lady.nl.
Tel: 0 6 3 6443148.                                                      
Mirjam Goossens

Heemstede – Officieel is het 1 september wanneer de Valken-
burgschool negentig wordt. Dat gaan ze vieren, want ze voe-
len die negentig jaar helemaal niet. Tussen de zes en twaalf 
ben je niet zo bezig met oud worden, wel met feesten. De 
feestweek van 2 tot 6 november begint met een Nieuwjaarsre-
ceptie. Klinkt plechtig, is het niet. Want de Valkenburgers ken-
nen elkaar. Dat is het voordeel van een kleine school, dat is al 
negentig jaar bekend. 

Fit & Slank in 8 weken

 ‘Bewegen op muziek’
Heemstede - ‘Bewegen op muziek’ start weer de eerste week 
van september op maandag- en dinsdagavond in de gymzaal 
van de Haemsteder Barger VMBO-T.
De lessen zijn op aerobics gebaseerd, maar zonder ingewikkel-
de pasjes, wel intensief  en op gevarieerde pop muziek. Vandaar 
de naam ‘Bewegen op Muziek’. In een prettige sfeer wordt ver-
antwoord aan het uithoudingsvermogen, kracht (van benen, rug, 
buik, billen en armen) en lenigheid gewerkt, waarbij de docen-
ten gebruik maken van hun fysiotherapeutische achtergrond. 
Met een korte ontspanning wordt de les afgesloten. De docen-
tes werken samen, zodat cursisten een gemiste les kunnen in-
halen. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 
I. Krijgsman (maandag). Telefoon 06-46159242 of  S. Veenhoven 
(dinsdag), telefoon 06-42871047.
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Binnenkort hooglanders in parkbos Koningshof
Regio - Het parkbos Koningshof 
te Overveen dat door Natuur-
monumenten recentelijk in ou-
de luister is hersteld, bestaat uit 
een centrale weide met daar om-
heen grote bomen. In het voor-
jaar brengen reeën vaak hun 
kalfjes mee, die ze dan verstop-
pen in het hoge gras. Op korte 
termijn zal de weide worden be-
graasd door twee Schotse hoog-
landers. 

Het runderras uit Schotland is 
tegenwoordig een alom beken-
de grazer in het duin. Natuurmo-
numenten wil bereiken dat door 
begrazing van de weide bloem-
rijk gevarieerd grasland ontstaat, 
met open schrale plekken, spe-
cifieke duinplanten, wat ruige-
re randen met brandnetel en de 
voor deze plek zo karakteristieke 
pijpbloemen. Hier zullen meer-
dere soorten dagvlinders zo-
als bruin zandoogje, hooibeest-
je, landkaartje en dagpauwoog 
van profiteren. De begrazing 
zorgt niet alleen voor een verrij-
king van de flora maar ook voor 

een toename van allerlei insec-
ten, wat ook weer gunstig is voor 
vleermuizen (rosse en laatvlie-
ger) die in de schemer foerage-
ren langs de randen van de wei.
 
In de weide van parkbos Ko-
ningshof heeft Natuurmonu-
menten een drinkwatervoorzie-
ning voor de hooglanders aan-

gelegd. U kunt de hooglanders 
binnenkort zelf tegenkomen, 
langs de gemarkeerde wan-
deling die start op de parkeer-
plaats. (Houd wel ca 20 meter 
afstand bij de Schotse hooglan-
ders). Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland (Landgoed Konings-
hof) vindt u aan de Duinlustweg 
26 in Overveen.

Start groot onderhoud Zeeweg 
(N200) in Bloemendaal
Regio - De provincie Noord-
Holland is maandag 24 augustus
gestart met groot onderhoud 
aan de Zeeweg (N200) in de ge-
meente Bloemendaal. Het asfalt 
wordt vernieuwd en de weg vei-
liger gemaakt. Het werk is naar 
verwachting 28 oktober gereed. 
Weggebruikers moeten komen-
de maanden rekening houden 
met extra reistijd.

Om het verkeer tijdens de werk-
zaamheden zoveel mogelijk 
doorgang te bieden, wordt in fa-
ses gewerkt. Tijdens het werk 
aan de ene rijbaan, kan het ver-
keer in twee richtingen over de 
andere rijbaan rijden. 

Alleen in de periode van 11 ok-
tober 06.00 uur tot en met 18 ok-
tober 05.00 uur is de Zeeweg af-
gesloten voor het verkeer in ver-
band met de herinrichting van 
de rotonde en de aangrenzende 
wegvakken bij de Brouwerskolk-
weg. De volledige planning is te 
vinden op:
www.noord-holland.nl/zeeweg.

Informatie
Weggebruikers en omwonenden 
met vragen over de werkzaam-
heden kunnen bellen naar het 
provinciale Servicepunt Wegen 
en Vaarwegen 0800 - 0200 600 
(gratis) of een e-mail sturen naar 
infoZeeweg@noord-holland.nl.

Dementelcoach ondersteunen 
mantelzorger dementerende
Regio – Onderzoek van ‘demen-
telcoach’ onder bijna 2600 man-
telzorgers die zorgen voor een 
naaste met dementie, toont aan 
dat 49% piekert over de toe-
komst. 43% geeft aan dat de re-
latie met de naaste zo veranderd 
is. Vaak gaat het om een part-
ner, vader of moeder.  Op www.
dementelcoach.nl vullen mensen 
een test in om te kijken of het 
nuttig is ook voor zichzelf onder-
steuning in te schakelen. Dit om 
de zorg voor de naaste beter en 
langer vol te houden. 

Bij de test wordt gevraagd of 
mensen zich herkennen in 6 
stellingen. De meeste mantel-
zorgers scoren drie keer ‘ja’. 10% 
geeft aan zich in alle stellingen 
te herkennen, 20% in 5 of meer. 
Dat geeft aan hoe zwaar de last 
is van mantelzorgers. Veel men-
sen met dementie die thuis wo-
nen, zijn afhankelijk van man-
telzorgers. De partner, kinde-
ren of andere betrokkenen zor-
gen vaak 7 dagen per week voor 
hun naaste met dementie. Het is 
moeilijk de problemen die thuis 
spelen met andere familiele-
den en bekenden te bespreken. 
De mantelzorgers hebben daar-

door het gevoel er alleen voor te 
staan. Het is dus belangrijk dat 
zij zelf ook ondersteund worden. 

Over Dementelcoach
Dementelcoach biedt telefoni-
sche ondersteuning aan hen die 
voor een naaste met dementie 
zorgen. Mantelzorgers kunnen in 
een eenmalig telefoongesprek of 
in een traject van 10 telefoonge-
sprekken hun hart luchten, ad-
vies inwinnen en ervaringen en 
problemen bespreken. Deze ses-
sies zijn kosteloos voor de man-
telzorger. Aan de andere kant 
van de lijn zit een professionele 
zorgverlener met ervaring in de 
zorg voor mensen met demen-
tie. De coaches zijn getraind in 
deze telefonische hulpverlening. 
Er zijn ook coaches opgeleid om 
Turkse en Marokkaanse migran-
ten in hun eigen taal te onder-
steunen. Mensen die gebruik 
hebben gemaakt van Dementel-
coach waarderen de dienst met 
een 8.5. 

Informatie over Dementelcoach 
of aanmelden kan via
Internet www.dementelcoach.nl
Telefoon 0800 - 0228077 (gratis)
E-mail info@dementelcoach.nl.

Schotse hooglander (foto: ©Natuurmonumenten – Rene Koster).

Aanmelden noodzakelijk
Vrijwilligerscollege Zuid-Kennemerland
Regio - Vrijwilligerspunt Heem-
stede en de Vrijwilligerscentra-
le Haarlem e.o hebben het initi-
atief genomen voor het Vrijwilli-
gerscollege Zuid-Kennemerland. 
Dat vindt plaats op 27 augustus.

Bij het Vrijwilligerscollege kun-
nen vrijwilligers belangeloos 
hun kennis en ervaring delen 
met andere vrijwilligers. Het gaat 
om leren van elkaar! Dit kan in 
de vorm van workshops of bij-
eenkomsten waarin vrijwilligers 
hun kennis en ervaring doorge-
ven aan elkaar. Of in de vorm van 
individueel advies door en voor 
vrijwilligers(organisaties). Ook 
werknemers of ondernemers 
kunnen hun kennis en ervaring 
doorgeven aan vrijwilligers. Zo 
biedt het Vrijwilligerscollege een 
nieuwe manier van persoonlij-

ke ontwikkeling van vrijwilligers. 
En omdat de trainingen door 
vrijwilligers uitgevoerd worden, 
zijn ze laagdrempelig, flexibel en 
kostenefficiënt.

De start van het Vrijwilligerscol-
lege Zuid-Kennemerland vindt 
plaats in bijzijn van de wethou-
ders Jack van der Hoek, Chris-
ta Kuiper en Jur Botter. Ieder-
een die betrokken is bij het vrij-
willigerswerk (als vrijwilliger, be-
stuurder, coördinator of anders-
zins) in Haarlem, Bloemendaal of 
Heemstede is van harte welkom.

Aansluitend aan de opening 
kunnen de aanwezigen proeven 
van verschillende workshops en 
cursussen voor vrijwilligers, die 
komend jaar verzorgd worden in 
Zuid-Kennemerland.

Het college duurt van 10.00 tot 
12.30 uur en de locatie is het 
Nova College, Nassaulaan 37 in 
Haarlem Centrum. Aanmelden 
vooraf is noodzakelijk via vrij-
willigerscollege@vwc-haarlem.
nl. Voor meer informatie kunt u 
kijken op  www.vrijwilligerscolle-
gezk.nl.
De Vrijwilligerscolleges zijn een 
initiatief van Skanfonds om het 
vrijwilligerswerk in Nederland 
een impuls te geven. Skanfonds 
draagt graag bij aan kleinscha-
lige projecten die maatschappe-
lijke kansen bieden aan mensen 
in kwetsbare situaties. Initiatie-
ven die mensen helpen hun plek 
in de samenleving te (her)vinden 
of voorkomen dat mensen aan 
de zijlijn raken. Skanfonds steunt 
met geld, kennis en een krach-
tig netwerk.

Auditie voor sopraan
bij Haarlem Voices

Regio - Haarlem Voices is een 
vocaal ensemble van zeven-
tien zangers en zangeressen, 
die voor een deel afkomstig zijn 
van de Haarlemse Koorschool 
St. Bavo. Onder leiding van di-
rigente Sarah Barrett streven zij 
kwalitatief hoogwaardige uit-
voeringen na van werken uit di-
verse stijlperiodes, van renais-
sance tot avant-garde, met of 
zonder instrumentale begelei-
ding. Op dit moment is er een 
plaats vrij voor een (hoge) so-

praan.  Op dinsdag 1 septem-
ber houdt het koor een audi-
tie. Vooraf vindt een stemtest 
plaats bij de dirigent en krijg je 
enkele stukken muziek om je 
voor te bereiden. 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden voor 24 augustus 
via www.haarlemvoices.nl. 
Het koor repeteert elke dinsdag 
van 19.30 tot 22.00 uur in de 
Koorschool, Westergracht 61 te 
Haarlem.

Gastgezinnen gezocht voor 
buitenlandse studenten

Regio – Uitwisselingsorganisatie YFU zoekt gastvrije gezinnen die huis en hart openstellen voor een 
student uit het buitenland. De studenten, tussen de 15 en 18 jaar oud, volgen een schooljaar regu-
lier onderwijs op een middelbare school, leren de Nederlandse taal spreken en cultuur kennen en 
verblijven in een gastgezin.
Op het moment heeft YFU voor 15 studenten een aankomstgezin waar zij 2 tot 3 weken verblij-
ven. Voor de rest van hun uitwisselingsperiode zoekt YFU permanente gastgezinnen. Iedereen kan 
gastgezin worden: jongere stellen, oudere stellen, met of zonder kinderen en alleenstaanden. 
De profielen van deze studenten zijn te vinden op de website van YFU onder ‘Gastgezin - Even voor-
stellen’. YFU is een wereldwijde non-profit, niet politieke of religieuze organisatie die al meer dan 55 
jaar wereldwijd uitwisselingen organiseert voor jongeren. Een gastgezin kiest op basis van interesses 
en hobby’s zelf welk gastkind zij willen verwelkomen. Daarnaast krijgen gastgezin en student profes-
sionele begeleiding gedurende het uitwisselingsjaar.
Gezinnen kunnen zich te allen tijden via de website inschrijven om gastgezin te worden. Een finan-
ciële vergoeding ontvangen de gastgezinnen niet, maar ze ontdekken wel vanuit eigen huis een 
nieuwe cultuur. De student is zelf verantwoordelijk voor zak-, kleed- en schoolgeld. Van de gast- 
gezinnen vraagt YFU kost en inwoning. Zie: www.yfu.nl/gastgezin/even-voorstellen.



WW-uitkeringen deze regio 
niet hard gestegen

Regio - In de arbeidsmarkt-
regio’s Noord-Holland Noord, 
Zaanstreek-Waterland en Zuid-
Kennemerland en IJmond is het 
aantal WW-uitkeringen in ju-
li met 366 gestegen tot 27.648, 
een toename van 1,3%. De stij-
ging was aanmerkelijk lager dan 
gemiddeld in Nederland (2,5%). 
Vorig jaar bleef in dezelfde peri-

ode het aantal WW-uitkeringen 
nog vrijwel stabiel in de Noord-
Hollandse regio’s. Een stijging 
van het aantal WW-uitkerin-
gen in juli is niet ongebruikelijk. 
Elk jaar lopen veel arbeidscon-
tacten eind juni af. Daarnaast 
worden in de zomermaanden 
minder nieuwe contracten aan-
geboden. 

Wie heeft nog oude 
puntbh’s en rijglaarsjes?
Regio - Binnenkort opent in 
Museum Haarlem de tentoon-
stelling Haarlem Gekleed, van 
1900 tot nu.
In de tentoonstelling is te zien 
hoe Haarlemmers van het be-
gin van de vorige eeuw tot nu 
gekleed gaan. Voor deze ten-
toonstelling is het museum op 
zoek naar kledingstukken en 
accessoires uit deze periode.
 
Wie heeft er op zolder nog een 
trouwkostuum uit 1900, oude 
(punt-)bh’s, rijglaarsjes, een 
eerste dansjapon, een plus-
four, overhemden van Kerko, 
kousen van Hin, een japon ge-
maakt van lakens of parachu-
testof uit de Tweede Wereld-
oorlog, een charlestonjurk uit 
‘the roaring twenties’, een flo-
werpower spijkerbroek, een 
punk T-shirt, een petticoat, 
soulbroeken? Misschien heeft 
u nog buttons, een hoelahoep 
of een potmutsje? Foto’s waar-
op de kleding goed zichtbaar 
is en die een tijdsbeeld dui-
delijk weergeven zijn ook van 
harte welkom.  
 
Als u wilt bijdragen, stuur dan 

een mail naar info@museum-
haarlem.nl. Meer informatie 
via: 023-542 24 27.

Honkbal

Relievers maken het verschil bij 
RCH-Pinguïns tegen Blue Devils 
Heemstede - Er was maar 
weinig kwaliteitsverschil te 
bespeuren tussen RCH en 
Blue Devils. In beide wed-
strijden hielden de slagploe-
gen elkaar met elk 9 honk- 
slagen  in evenwicht. Het 
veldwerk van de Meppe-
laars was over het hele week-
end genomen met 1 tegen 7 
veldfouten zelfs in hun voor-
deel, maar als hun starters 
hun limiet van het aantal 
worpen bereikten zakte de 
verdediging van de Drenthe-
naren ineen en kon de Racing 
de wedstrijden in de slotfase 
naar zich toetrekken.

Zaterdag in Heemstede waren 
het de beide openingsslagman-
nen (aan RCH-zijde Koen Werk-
man) die na een honkslag kon-
den scoren, maar duurde het tot 
de 4e inning voordat de thuis-
plaat weer eens bereikt werd 
door achtereenvolgens Nick He-
ij en Ferd van Stekelenburg op 
honkslagen van Tommy Vader en 
Brandon Rijnbergen. In de 6e in-
ning kwamen de Devils langs-
zij toen starter Hylke van Vier-
sen een vrije loop, een basehit 
en een double moest toestaan 
en het stelen van de honken de 
bezoekers erg gemakkelijk bleek 

af te gaan. Toen het na 7 slag-
beurten nog steeds 3-3 stond en 
Hylke exact 100 worpen op zijn 
naam had staan, werd hij afge-
lost door Dion Steyl. Die kon, na 
4 wijd, een veldfout en een honk-
slag weliswaar de 3-4 niet ver-
hinderen, maar kon opgelucht 
ademhalen toen in de gelijkma-
kende helft van die 8e inning 
aan de andere zijde Jop Strick de 
100 pitches ruimschoots over-
schreed, met 5 honkslagen (te-
gen 4 in de voorafgaande 7 in-
nings!), 3 runs en een 6-4 eind-
stand als gevolg. 

In Meppel kwam RCH er in de 
1e 5 innings niet aan te pas. Al-
leen Koen Werkman, dit week-
end met 4 uit 8 de aanvallende 
uitblinker, bereikte op het wer-
pen van Ronald Rijkeboer de 
honken. Aan de andere kant had 
Robin van Eis het heel wat moei-
lijker, maar wist hij met steun 
van zijn veld de schade tijdens 
zijn 5 2/3 innings (2-3-7-0) tot 
2 runs te beperken. In de 6e in-
ning kwam RCH eindelijk in het 
stuk voor, toen Andy Raaff na 
een honkslag binnen werd ge-
bracht op een double van Jesse 
van Dalfsen. Het bleek de voor-
bode te zijn van onoverkome-
lijke moeilijkheden voor Rijke-

boer in de volgende Heemsteed-
se slagbeurt. Na 3 honkslagen, 
een geraakt werper en 2 runs 
werd hij afgelost door Michael 
Schaafsma, die na een nieuwe 
honkslag en een wilde worp de 
Heemsteedse teller in die inning 
tot 4 zag oplopen, met een 2-5 
tussenstand als gevolg. Die klap 
kwam Blue Devils niet meer te 
boven. Lars Werkman werkte zijn 
3 1/3 innings met 2-1-2-2 vak-
kundig af en mocht toezien hoe 
zijn makkers er in de 9e inning 
met 3 runs nog een schepje bo-
ven op gooiden. De 2-8 overwin-
ning deed wel wat geflatteerd 
aan, want 17 achterblijvers op 
de  Meppelse honken, waarvan 
13 in de eerste 6 innings, toon-
den wel aan dat de Racing een 
aantal malen door het oog van 
de naald was gekropen. 

De stand:
Quick  34-34
Sparks  34-30
RCH  34-26
Blue Devils  34-12

Komend weekend sluit het sei-
zoen van de Overgangsklasse 
voor RCH af met wedstrijden te-
gen Quick, zaterdag in Amers-
foort en zondag op het Heem-
steedse Sportpark. 

Nordic 
Walking met 
begeleiding 

50+
Heemstede - Heeft u al enige 
ervaring met Nordic Walking 
of wilt u het nog leren? Vindt 
u het prettig om met anderen 
te lopen of soms nog wat aan-
wijzingen te krijgen? Onder de 
enthousiaste begeleiding van 
docent Ad Ulijn kunt u mee-
doen aan Nordic Walking voor 
50+ in de Waterleidingduinen.
Er zijn 2, voor snelle erva-
ren lopers (1,5 uur) en rusti-
ge, eventuele beginnende lo-
pers (1 uur). Poles (stokken) 
zijn eventueel te leen bij de 
docent. U kunt per keer mee-
lopen - kosten 5,- euro (beta-
len bij de begeleider) of met 
een 6-strippenkaart voor 25,- 
euro (8 weken geldig). Loopt 
u voor het eerst mee? Meldt u 
zich dan telefonisch aan bij de 
receptie van Casca de Luifel: 
023-5483828. Vertrek vanaf 
de parkeerplaats bij het Pan-
neland in de Waterleidingdui-
nen, aan de Vogelenzangs-
eduinweg 4, in Vogelenzang.
Start is op woensdag 2 sep-
tember van 9.30 tot 11.00 uur. 

Regio - Inloophuis Kennemerland in Santpoort-Noord 
start op 9 september met een ‘kook-eetgroep’ voor na-
bestaanden die hun partner verloren aan kanker. Er zijn 
zes bijeenkomsten. Het doel is om samen de maaltijd te 
gebruiken, met ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en 
aandacht voor verlies en rouw. De sfeer is laagdrempelig, het In-
loophuis zorgt voor de prakti-
sche invulling van de maaltijd. 
Bezoekers kunnen ook mee- 
koken en/of opruimen. Bij de 
maaltijd is een deskundige vrij-
williger aanwezig. Deelnemers 
geven zich op voor de gehe-
le periode. Maximaal 10 deel-
nemers kunnen inschrijven. 
Het Inloophuis Kennemerland 
vindt u aan de Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord. De bij-
eenkomst is van 17.00 tot 20.00 
uur.  Aanmelden via: info@ 
inloophuiskennemerland.nl of 
tel. 023-8885367. De kos-
ten voor 6 avonden bedragen 
52,50 euro.

Eten en uitwisselen 
ervaringen verlies en rouw

Casca Creatief 55+ start 
op maandag 31 augustus
Heemstede - Creativiteit en 
een gezellige sfeer gaan hand in 
hand bij de cursus Casca Crea-
tief 55+. Het onderlinge contact 
is net zo belangrijk als het eind-
resultaat. Deelnemers zijn vorige 
jaren met de twee enthousiaste 
vrijwilligers bezig geweest met 
onder meer boetseren, schilde-
ren en mozaïeken. Ook nu gaan 
de cursisten werken met ver-
schillende materialen en tech-
nieken. Op het programma staan 
dit najaar: het maken van een 
kleivogel voor in de tuin, een 

plantenpot met mozaïek, arm-
banden van fimoklei, een col-
lage van herfstbladeren en een 
etagère van serviesgoed. Cas-
ca Creatief 55+ is op maandag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kijk voor info op 
www.casca.nl -> creatief -> cre-
atieve vaardigheden. Langsko-
men bij de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede kan ook of bel tel. 
023-548 38 28.
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Activiteiten Biblio-
theek Heemstede
Zondag 6 september van 
12.00-16.00 uur div activitei-
ten ikv zondagopenstelling 
Bibliotheek Heemstede, Juli-
anaplein 1. Voor kinderen en 
volwassenen. Programma zie 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. Geen kosten.

Alzheimer Café
Woensdag 2 september met 
onderwerp: Is er meer aan de 
hand dan ‘soms iets verge-
ten’? 
Locatie steunpunt in Zand-
voort, Flemingstraat 55; inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
(tot 21.30 uur). Informatie Bel-
bus, tel. 023-5 71 73 73.

Antiek- en
brocantemarkt
Zondag 6 september In de 
Jan van Goyenstraat, 11.00-
17.00 uur. Diverse kramen.
Informatie bij Anneke:
023–5295991. 

Curiosa- en
brocantemarkt
Zondag 30 augustus op 
Landgoed Beeckestijn in Vel-
sen-Zuid (Rijksweg 130). 
9.00-16.30 uur. Toegang vrij.

Dichtersbezoek
Zaterdag 29 augustus komt 
dichter en improvisatietalent 
Lars van der Werf bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
135 Heemstede. Tussen 14.00-
15.00 uur. Toegang gratis. Laat 
een gedicht schrijven. Info 
Blokker: 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

Kinderdisco
Vrijdag 4 september bij Cas-
ca de Luifel, in Plexat jonge-
renruimte. Voor kids v 6-10 jr. 
Thema ‘sprookjes’. 1900-21.00 
uur. 3,- entree. 

Open Dag
Creatief Centrum
Zaterdag 29 augustus Open 
Dag Creatief Centrum Benne-

AgendA Aan-/afmelden via  e-mail:
dehobbyhond@hotmail.com.

T/m 16 september, tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek, foto’s van Mandy 
Schoorl. Onderwerp: Afrika.
Locatie: Julianaplein 1, Heem-
stede. Geen entree.
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl
Tel. 023-5115300.

Augustus, september en ok-
tober werk van Loes Hill uit 
Heemstede bij het Theehuis 
Cruquius, Cruquiusdijk. Acryl-
werken, veelal landschappen 
en bloemen. 
Meer info: www.loeshill.nl.

Theater
Vrijdag 28 aug t/m zondag 
30 aug ‘Cirque Stiletto 3’ 
met Karin Bloemen en de 
Wëreldbänd.
Stadsschouwburg, Wilson-
plein 23, Haarlem. Aanvang 
vrijdag 28 en zaterdag 29 au-
gustus 20.15 uur, zondag 30 
augustus 15.00 uur.
Informatie en kaarten (v.a 35,- 
euro) via:
www.theater-haarlem.nl, de 
dagkassa Philharmonie, Lan-
ge Begijnestraat 11 in Haar-
lem, tel. nr. 023-5121212, of 
via VVV-ticketbox aan de
Grote Markt 2.

broek in de Oude Meelfabriek, 
Glipperweg 94 Heemstede. 
11-14u. Info over div cursus-
sen. Info op:
www.creatiefcentrum.nl. 

Parkinson Café
Woensdag 2 september van 
14.00 tot 16.00 uur. Bijeen-
komst met thema ‘Zorg Ver-
andert. Passende oplossin-
gen voor úw leven.’ Wijkcen-
trum De Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98, Haarlem. 
Informatie: 023-5278170 of 
5270927.

Seizoensopening
Casca Nova
Donderdag 17 september 
Film en Indonesisch buffet, 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Aanvang 16.30 uur. Kosten: 
16,50. Reserveren uiterlijk 
dinsdag 15/9.
T. 023–548 38 28.

Sportevenement
Zaterdag 29 augustus Loek 
Bekkers veteranentoernooi bij 
RCH, Sportparklaan v.a. 12.30 
uur. Met div clubs uit de regio. 
Info: www.rch-voetbal.nl.

Sportmarkt
Zondag 30 augustus orga-
niseren Prov N-H en de Dirk 
Kuyt Foundation een sport-

markt op het gebied van aan-
gepaste sporten. Locatie: Pim 
Mulier Sportpark Haarlem. 
Van 12.00-16.00 uur, 30 ver-
enigingen en organisaties 
aanwezig. Info:
www.aangepastsporten.inf0.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 29 augustus ‘Heemste-
denaren onder Japanse be-
zettting’ Portretserie van fo-
tograaf Edith Lambermon.
Locatie: Burgerzaal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1 in 
Heemstede. Vrije toegang.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Thema’s in 
hun werk zijn de landschap-
pen van verdwenen werelden, 
het landschap van patronen en 
imaginaire landschappen. Op 
werkdagen: 11.00-15.00 uur. 
Entree: 2,50 euro. Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51, 
Heemstede.

Zondag13 september ‘Stress 
bij honden’. Gratis bij te wonen. 
Aanvang 11.00 uur bij bezoe-
kerscentrum Kinderboerderij
‘t Molentje aan de Burgemees-
ter van Rappardlaan 1, Heem-
stede. 

Avondje commissie ‘beroep 
& bezwaar’ best interessant
Heemstede - Ze treden niet op 
de voorgrond. Desondanks is de 
gemeentelijke commissie beroep 
en bezwaar wel degelijk een ra-
dertje binnen het gemeentelij-
ke wel en wee. Laat één ding 
duidelijk zijn, het is een volle-
dig onafhankelijke commissie 
die los staat van bestuur en poli-
tiek. Menig burger weet de weg 
te vinden naar deze commissie. 
Wanneer komt de uit drie leden 
(+ secretaris) bestaande com-
missie bijeen?

Zodra burgers menen door de 
gemeente op de een of andere 
wijze te kort te zijn gedaan kun-
nen zij hun bezwaar kenbaar 
maken aan deze commissie. Na 
het vooraf lezen van de stukken 
is er tijdens de hoorzitting gele-
genheid tot een mondelinge toe-
lichting door de betrokkene(n) 
of diens vertegenwoordiger. Ook 
de gemeente heeft dat recht en 
vaardigt een ambtenaar af die 
het standpunt van de gemeente 
moet verdedigen.
Binnen een week of vier geeft de 
commissie schriftelijk hun bevin-
dingen weer via een schriftelijk 
advies aan het college. Het komt 
voor dat de commissie nader on-
derzoek of extra informatie wil. 
Met enige regelmaat komt de 
commissie (op een donderdag-
avond) bij elkaar en behandelt 

dan op één avond een aantal za-
ken. Per zaak wordt er ongeveer 
30 minuten ingeruimd. Dat lijkt 
niet veel maar de commissie be-
schikt vooraf al over alle stukken 
dus dat scheel heel wat tijd. 

Afwijken mag
Net als bij de welstandscommis-
sie is de uitkomst van hun werk 
een advies. Het college van bur-
gemeester en wethouders mag 
daar van afwijken. Het niet op-
volgen van een advies moe-
ten zij wel duidelijk motiveren. 
Is dat niet het geval dan staat 
de gemeente er in een eventu-
ele rechtszaak minder sterk voor. 
Een geschil voorleggen aan de-
ze commissie is vaak een onder-
deel van een veel langere proce-
dure. In een aantal gevallen zal 
ook de burger- of bestuursrech-
ter en zelfs de Hoge Raad nog 
een oordeel vellen. 
De te behandelen zaken kun-
nen betrekking hebben op al-
les waarvoor een gemeente ge-
acht wordt verantwoordelijk te 
zijn. Het weigeren of juist toe-
kennen van een bouwvergun-
ning, het niet honoreren van een 
uitkering, in gebreke blijven van 
de gemeente bij het geven van 
de juiste informatie, het weige-
ren van subsidies en nog veel 
meer. Alle zaken waarbij burgers 
vinden dat zij te kort zijn gedaan 

en er met de gemeente niet uit-
komen, kan men voorleggen aan 
de commissie. De meeste zittin-
gen zijn openbaar behalve die 
waarbij het sociale aspect in het 
geding is.

In het ongelijk stellen kan 
Niemand vind het prettig om ten 
overstaan van publiek te moe-
ten verdedigen waarom hem of 
haar een uitkering is geweigerd. 
De overige zaken zijn openbaar 
en voor iedere geïnteresseerde 
burger te bezoeken. Wetgeving 
wordt nog wel eens opgerekt en 
op de bewijslast van burgers en 
gemeente valt het nodige af te 
dingen. Dit maakt het extra las-
tig voor de commissie een helder 
oordeel te vellen. Wetgeving is 
complex waarbij vaak wordt ver-
wezen naar landelijke of loka-
le regels. Uit alle informatie pro-
beert de commissie een stand-
punt te destilleren en schroomt 
zij niet ook de gemeente in het 
ongelijk te stellen. 

Een bijeenkomst bijwonen kan 
een goed beeld geven van de 
werkzaamheden en werkwij-
ze van deze commissie. Kijk 
voor het bijwonen van een zit-
ting op de gemeentelijke site 
of op gemeentelijke agenda in
deze krant. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Zondag 6 sep-
tember vindt de oldtimerrit voor 
de cliënten van de Hartekamp 
Groep Heemstede plaats. De cli-
enten die zich voor deze activi-
teit hebben ingeschreven kij-
ken er al maanden naar uit, want 
het is één van de hoogtepunten 
in het activiteitenprogramma dat 
door vrijwilligers georganiseerd 
wordt.

Tussen 12.00 en 13.00 uur zal 
het parkeerterrein van de Har-
tekamp Groep Heemstede vol-
stromen met oldtimers, groot en 
klein, open en dicht. Twee vrij-
willigers hebben een prachti-
ge rit door de Duin en Bollen-
streek en Kennemerland uitge-
zet, waaraan de cliënten veel 
plezier zullen beleven. Het mo-

tor begeleidingsteam begeleidt 
deze rit zodat er niet gestopt 
hoeft te worden voor rode ver-
keerslichten en het een prach-
tige optocht van bijzondere au-
to’s wordt, die soms luid toete-
rend door de streek zal slingeren 
deze zondagmiddag. Rond de 
klok van 16.00 uur eindigt de rit 
waar hij start bij de Hartekamp 
in Heemstede. 

Wilt u deelnemen met een oldti-
mer? Er kunnen er nog bij! Dus 
heeft u een oldtimer, een leu-
ke cabrio of een andere bijzon-
dere auto meldt u zich dan nu 
nog aan voor deze bijzondere 
rit voor cliënten van de Harte-
kamp Groep! Aanmelden kan via 
A. Westerink tel. 06-51085602 of 
via westerink@snelnet.net. 

Italiaans buffet in
Eethuis de Luifel
Op maandag 31 augustus 
wordt een Italiaans buffet ge-
serveerd. U kunt aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.00 uur. De ta-
fel staat gedekt voor het aan-
tal personen waarvoor u re-

serveert. Aanschuiven aan de 
stamtafel, voor mensen die al-
leen komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 uur. 
Het themadiner kost 9,95 eu-
ro. Reserveren hiervoor kan tot
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: belt u hiervoor 023–548 38 
28. De volgende themamaaltijd 
is op maandag 6 september 
met een Premièremenu.

Oldtimerbezitters welkom
Toerrit voor cliënten 

Hartekamp Groep Heemstede
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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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Training voor kinderen van 
 gescheiden ouders
- Omgevingsvergunningen

Afscheidsreceptie wethouder 
Pieter van de Stadt 
Op maandag 7 september neemt wethouder 
Pieter van de Stadt afscheid van de gemeente 
Heemstede. Iedereen die hem persoonlijk 
gedag wil zeggen, is van harte uitgenodigd 
voor de afscheidsreceptie, vanaf 16.30 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis 
(Raadhuisplein 1). 

Zoals eerder bekendgemaakt, wordt Pieter van 
de Stadt op 14 september geïnstalleerd als 
burgemeester van Lansingerland. Daarmee komt 
een einde aan zijn wethouderschap bij de gemeente 
Heemstede. Hij heeft zich vanaf 2004 ingezet voor 
‘zijn’ Heemstede, eerst als gemeenteraadslid voor de 
VVD en vanaf 2006 als wethouder.

Benoeming nieuwe wethouder
De beoogde opvolger is mw. H.M.A. (Heleen) 

Hooij. Zij zal op dinsdag 1 september tijdens de 
raadsvergadering benoemd en beëdigd worden. 
Heleen Hooij is twaalf jaar raadslid geweest voor de 
VVD Heemstede; van 
2002 tot 2014. In die 
periode was zij van 
2004 tot 2010 tevens 
fractievoorzitter. Ook 
was zij twaalf jaar lid 
van de Commissie 
Ruimte en tien jaar 
lid van de Commissie 
Middelen, waarvan 
vier jaar als 
voorzitter. Ook 
was zij geruime 
tijd lid van de 
Auditcommissie. 

Ondertrouw verandert vanaf 1 september
Vanaf 1 september 2015 doet u geen 
huwelijksaangifte (ondertrouw) of aangifte van 
geregistreerd partnerschap meer. Heeft u plannen 
om met elkaar in het huwelijk te treden of een 
geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan legt 
u hiervoor voortaan een verklaring af. Dit doet u 
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de 
gemeente waar u gaat trouwen of het geregistreerd 
partnerschap aangaat. 

Wat er verandert
- Het afleggen van de verklaring wordt volledig 

gratis.
- U hoeft niet langer in de woonplaats van één van 

beide partners in ondertrouw te gaan.

Wat hetzelfde blijft
- De melding van voorgenomen huwelijk/

geregistreerd partnerschap doet u minstens 
2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of 
geregistreerd partnerschapsdatum. Wacht u na 
de melding langer dan 1 jaar met trouwen of het 
aangaan van het geregistreerd partnerschap? 
Dan moet u opnieuw verklaring over uw 
voornemen afleggen.

- U heeft in sommige gevallen nog steeds 
aanvullende documenten nodig voor het 
aangaan van een huwelijk of een geregistreerd 
partnerschap.

Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl. 
“Zoek op huwelijk.”

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 3 september 2015 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
  urgentieverklaring (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een besluit op een 
  Wob-verzoek (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 

  omgevingsvergunning voor de bouw 
  van een carport (openbaar)
Dit 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.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Drieherenlaan 26, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 26421, ontvangen 7 
augustus 2015

- Hageveld 7, het kappen van een es, 
wabonummer 26425, ontvangen 7 augustus 
2015

- Herenweg 89, het kappen van een haagbeuk, 
wabonummer 26447, ontvangen 7 augustus 
2015

- Oudemanslaan 9, het plaatsen van een 
haagondersteunende constructie, wabonummer 
26501, ontvangen 10 augustus 2015 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 24367, ontvangen 24 juni 2015. 
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 121, het plaatsen van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 25808, 
ontvangen 23 juli 2015. 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 211, het plaatsen van 2 dakkapellen 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 25766, 
ontvangen 22 juli 2015, reguliere procedure. 
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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Waterpark 49, het inpandig plaatsen van een 

verschuifbare transparante balkonbeglazing, 
wabonummer 22383, verzonden 19 augustus 
2015

- P.C. Hooftkade 6, het plaatsen van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak, wabonummer 24457, 
verzonden 21 augustus 2015

- Nijverheidsweg 45, herbouw van een loods, 
wabonummer 24674, verzonden 21 augustus 
2015

- Amstellaan 10, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 23756, 
verzonden 21 augustus 2015

- Franz Lehárlaan 23, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 25017, verzonden 21 
augustus 2015

- Frans Lisztlaan 14, het uitbreiden van een 
woonhuis en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 25273, 
verzonden 21 augustus 2015

- Herenweg 89, het kappen van een haagbeuk, 
wabonummer 26447, verzonden 21 augustus 
2915

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Herenweg 211, het plaatsen van 2 dakkapellen 

in het voorgeveldakvlak, wabonummer 25766, 
ontvangen 22 juli 2015, Belanghebbenden 
kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

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’.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Offenbachlaan 65 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. (verzonden: 18 augustus 2015).

Het besluit ligt vanaf 27 augustus 2015 zes weken 
ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het 
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Kijk voor meer informatie bij Inzien, 
reageren, bezwaar maken.

Training voor 
kinderen van 
gescheiden ouders
Op vrijdag 11 september starten twee 
‘Kind in EchtscheidingsSituatie (KIES)’ 
trainingen op de Voorwegschool in 
Heemstede. KIES is een laagdrempelige 
spel- en praatgroep voor kinderen, gericht 
op het verwerken van de scheiding. Er 
starten twee verschillende groepen, één 
voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en één voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. 

Tijdens acht bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, thema’s 
aan bod die op dat moment spelen. Voor 
ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin biedt sinds een aantal jaren de 
KIES training aan. Kinderen die aan deze training 
hebben meegedaan waren enthousiast. De 
ouders gaven aan dat hun kinderen door de 
training vrolijker zijn geworden en beter voor 
zichzelf opkomen. Heeft u nog vragen of wilt 
u uw kind aanmelden neem dan contact op 
met Francien Degewij. U kunt haar telefonisch 
bereiken op 06-44327513 of via e-mail 
fdegewij@kontext.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op www.cjgheemstede.nl bij 
‘themabijeenkomsten en cursussen’.
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