
Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 
Tuin verlengstuk van de woonkamer
Heemstede - Een van de inzendingen voor 
de tuinenwedstrijd is die van Ingrid Bue-
no Bibaz. De foto’s geven een heel sfeer-
vol beeld van de achtertuin, die aan water 
grenst. Veel groen is er te zien, van buxus 
tot hosta en grote bomen die de tuin omzo-
men, tezamen met klimop.

Ingrid laat weten: “Wij genieten het hele jaar 
van onze lange, smalle tuin, die ooit door 
mijn man is aangelegd.” Het is goed te zien 
aan de verdere invulling van de tuin, een 
grote tafel met servies en windlichten over-

kapt, dat men hier genoeglijk urenlang kan 
doorbrengen. Ingrid vertelt dat ook dat de 
tuin wordt gezien als een verlengstuk van 
de woonkamer.” Net als in huis moet ook de 
tuin worden bijgehouden.
“Elke dag is er wel iets te doen. Deze zo-
mer was er veel extra werk, maar het was de 
moeite waard.” De arbeid en aandacht die 
Ingrid aan alles dat groeit en bloeit geeft, 
heeft zijn vruchten afgeworpen. Want zelfs 
de blauwe regen staat weer in bloei! De 
tuin bevindt zich aan Grevelingen (Rivieren-
buurt).

Dit was de laatste aflevering van de tuinen-
wedstrijd, waaraan in juli en augustus kon 
worden deelgenomen. Let op: alle gepubli-
ceerde tuinen dingen mee naar een van de 
mooie prijzen die Nijssen Tuin beschikbaar 
stelt. De uitslag volgt een van de komende 
weken; de jury gaat zich eerst goed buigen 
over alle kanshebbers. 
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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede – De laatste zomerse aflevering van ‘Mooi Heemste-
de’ bestaat uit twee mooie, fotogenieke plekjes. Een daarvan be-
vindt zich niet op Heemsteeds grondgebied maar biedt wel het 
uitzicht op Heemstede (Groenendaal) gezien vanaf ’de Plantage’ 
in Vogelenzang. Een restaurant met grote tuin die uitzicht geeft 
op akkers, de spoorlijn, Leidsevaart en wandelbos Groenendaal. 
Een ansichtkaartplekje.
De andere foto is wel op Heemsteeds gebied en toont ook 
iets bijzonders. Want Heemstede is dan wel geen watersport- 
gemeente, jachthavens zijn er 
wel! De een vlakbij het Spaar-
ne en de ander aan de Sport-
parklaan. Toegegeven: het is 
verboden terrein voor wie er 
niets te zoeken heeft, dit geldt 
uiteraard niet voor botenbezit-
ters die hier hun vaartuig heb-
ben liggen om eropuit te trek-
ken richting de ringvaart. De 
rij aangemeerde boten vormt 
een mooi gezicht en is tevens 
het slot van de zomerse foto-
rubriek. Wie weet wat de herfst 
weer in petto heeft!

Joke van der Zee

Mooi Heemstede (slot)

ZOMERKRANT

Oud-burgemeester Haarlem
nieuwe voorzitter Voedselbank
Regio - Bernt Schneiders is de 
nieuwe voorzitter van Voedsel-
bank Haarlem en omstreken.
Schneiders was tien jaar burge-
meester van Haarlem en is nu 
directeur van het VSBfonds.

De Voedselbank staat de komen-
de tijd voor enkele grote opga-
ven. Er staat een verhuizing op 
stapel en de wens leeft om de 
voedseldistributie op een andere 
manier vorm te gaan geven waar-
bij de cliënten meer keuze heb-
ben en verspilling wordt voorko-
men. Meer zoals een supermarkt. 
Schneiders: ”Ik heb de voedsel-

bank altijd een warm hart toe-
gedragen. Nu ik een iets minder 
volle agenda heb wil ik graag bij-
dragen aan het goed laten func-
tioneren van deze zo belangrij-
ke instelling. We willen er graag 
zijn voor de mensen die door te-
genslag geen brood op de plank 
hebben. Het is fantastisch dat we 
een grote groep vrijwilligers heb-
ben. Ik verheug me erop met hen 
samen te gaan werken. Maar we 
kunnen nog veel nieuwe vrijwil-
ligers gebruiken. Dus wie zich 
aangesproken voelt kan zich aan-
melden via onze website
(www.voedselbankhaarlem.nl)”.

Weer Heemsteeds succes tijdens 
Hockey World Cup Spanje

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Ilja Jansen met 
de gouden plak.

Heemstede - De Exin Masters Hockey World 
Cup 2018 in Barcelona vonden plaats van 27 
juli t/m 5 augustus. Er deden 135 teams uit 
25 landen mee in de categoriën 35+ t/m 
55+ voor mannen en vrouwen.
Het Nederlandse 45+ team ging weer voor 
goud en het lukte weer! In dit Oranjeteam 
45+ waren twee Heemsteedse dames verte-
genwoordigd: Ilja Jansen (keepster) en Car-
lijn Voermans (speelster).
Zij spelen nu bij Pinoké maar komen oor-
spronkelijk van Alliance. In hun poule zaten 
Schotland, Ierland, Frankrijk, Australië en 
Nieuwe-Zeeland. De halve finale tegen Rus-
land en de finale tegen Engeland werden 
dus ook gewonnen. Het werd weer goud!

Vorig jaar be-
haalden ze bij 
het EK Mas-
ters Hockey in 
Tilburg ook al 
goud. De finale 
werd gespeeld 
tegen Enge-
land, toevallig 
was vorig jaar 
de finale ook 
tegen dat land.

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Heemstede - We 
hebben weer zin om 
het nieuwe theater-
seizoen in te gaan. 
Mét de mooie, nieuwe Theater-
krant van Podia Heemstede, die 
volgende week in de Heemsteder 
verschijnt. Hierin boeiende inter-
views en de complete agenda 
voor de komende maanden. 

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

 

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

Mega-
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Volgende week: 
Podia Theaterkrant
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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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
De nummers 64 tot en met 68 
zijn gelijk met een aantal hui-
zen op de Zandvoorter Allee 
gebouwd in 1927, maar waren 
geen winkels. Nummer 70 is uit 
dezelfde periode, maar een ‘los-
staande villa’. De toenfoto is een 
fragment van een ansichtkaart 
uit de jaren 50.
De eerste bewoner was H. Brou-
wer, makelaar van beroep en bij 
veel bouwprojecten in Heem-
stede betrokken geweest, o.a. in 
de Camplaan en Indische Buurt. 

Over H. Brouwer kunt u een ar-
tikel terugvinden op ‘Libraria-
na’ van Hans Krol. In 1931 een 
krantenartikel over surseance 
van betaling voor H. Brouwer, 
maar daarna ging het toch be-
ter. Hij overleed in 1940. In de 
Eerste Heemsteedsche Courant 
van 12 januari 1934 staat dat 
Woningbureau ‘Bosse’ van Koe-
diefslaan 45 naar Zandvoort-
schelaan 70 verhuist. Ook archi-
tect Joh. Broers Jr. zat daar. Op 
31 juli 1936 in de krant een ver-

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (12)

Kerkdiensten

zoek aan B&W om Zandvoort-
schelaan 70 geschikt te maken 
voor twee families. Het wordt 
afgewezen. In De Eerste Heem-
steedsche Courant van 6 juni 
1940 vermeldt arts A.J. van Ra-
venswaay dat hij zijn praktijk 
hervat. Sinds juli 1939 zit hij op 
nr. 70. Het adressenboek van 
Heemstede van 1 april 1961 
vermeldt fotograaf A.M.B. Hen-
ning op nr. 70. In ieder geval tot 
1966.
In 1977 wordt het pand ver-
bouwd voor de dierenarts-
praktijk van N.P. Kas. Hij kwam 
van Texel. In 1993 opnieuw uit-
breiding van de praktijk op nr. 
70. Bijzonder is dat Kas in het 
adressenboek van 1993 ge-
noemd wordt op nr. 140. Huis-
arts S.R. IJzer voor paramedi-
sche praktijken heeft ook nog 
praktijk gehouden op nr. 70, 
maar onduidelijk is wanneer. 
Sinds 2007 valt de dierenkliiek 
onder Stad & Land Dierenkli-
nieken.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 26 augustus 2018. Het 
pand is helaas achter de strui-
ken ‘verdwenen’.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Ook zijn we op zoek 
naar beeldmateriaal. Tips en 
opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 2 september 
Oude Kerk, 10u.  ds. A. Molendijk, 

crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 2 september, 10u.
Dirk Jorissen. In deze dienst is het 

heilig avondmaal.
  

Woensdag 5 september, 19.30u.
 Zomerzangavond met bekende en 

minder bekende liederen.
 

Na de dienst koffiedrinken
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 2 september, aanvang 
10u. Voorganger Ds. N. Scholten.

 
www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede 

Zondag 2 september, 10 
. Eucharistieviering. Bavokoor. 

Voorgangers Past. H. Vanderstadt 
en A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag  2 september 10.00 uur
o.l.v. Harrie en Elske Stevelmans.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 2 september, 10u.: ds. 
Piet Kooiman (Amsterdam)                  

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis 
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Zomerpoëziewedstrijd
van de Heemsteder en 
Boekhandel Blokker

Heemstede - De Zomerpoëziewedstrijd nadert zijn einde… 
deze woensdag is de laatste van augustus. Alle geplaatste 
gedichten dingen mee naar de prijs die boekhandel Blokker be-
schikbaar stelt voor de mooiste bijdrage. Een boekenbon van 
€50 en de eer natuurlijk. Deze week mooie poëtische gedach-
ten over het strand, bij uitstek geschikt voor een zomergedicht.

De jury houdt eind deze week beraad over alle inzendingen die 
zijn gepubliceerd. De uitslag volgt spoedig.

Late Liefde
Verlegen vlijt zich ons slome rimpellijf verlangend neer
brandend heet zand is zacht - doet haast prettig zeer
loom dijt slap geworden huid lui en langzaam uit

We sluiten de ogen - vol strand omhult ons ongemak
in-zee-zakkende-zon verblindt al te scherp zicht 
ons vel kleurt rozerood - hoezo schamen voor late liefde

We laten los - we dromen weg 
en zien niet dat de vloed opkomt 
die onze eerste gedeelde deken zal zijn

Sophia Scholten

PostNL haalt vijftien brievenbussen weg
Heemstede - PostNL past van-
af 10 september in gemeente 
Heemstede het netwerk van brie-
venbussen aan. De reden voor 
de aanpassing is dat we in Ne-
derland steeds minder post ver-
sturen. Brievenbussen die wei-
nig worden gebruikt worden ver-
wijderd of verplaatst. De aan-
gewezen plekken zijn waar veel 
mensen komen zoals winkelcen-
tra, supermarkten of locaties aan 
het begin van een woonwijk. In 
Heemstede verdwijnen vijftien 
brievenbussen; de overige acht-
tien blijven staan. De vijftien die 
verdwijnen zijn:

Adriaan Pauwlaan 6, Heiman-
slaan 2, Heemsteedse Dreef 181, 
Provincienlaan 186, H W Mes-
daglaan 34, Wagnerkade 41, Jo-
han Wagenaarlaan 2, Camplaan 
37, Javalaan 1, Korhoenlaan, Glip-
per Dreef 96, Herenweg 13, Van 
der Waalslaan 23, Schielaan 1 en 
Chrysanthemumlaan 19.

De volgende bussen blijven staan: 
Raadhuisstraat 24A,Binnenweg 
167, Herenweg 5 en 126, Burg 
van Lennepweg 161, Provincien-
laan 5, Jan van Goyenstraat 4, Ce-
sar Francklaan 30, Von Brucken 
Focklaan 20, Wilhelminaplein 12, 

Ook deze bus zal worden wegge-
haald (Javalaan).

Glipper Dreef 232, Glipper Dreef 
105 en 209, Eykmanlaan 1, Reg-
gelaan 2, Roemer Visscherplein 
25 en Zandvoortselaan 61 en 84.

Bij het bepalen van de locaties is 
rekening gehouden met de af-
standseis voor brievenbussen 
die de Postwet voorschrijft. Daar-
naast hebben lokale vertegen-
woordigers van belangenorga-
nisaties zoals ANBO en PCOB de 
mogelijkheid gekregen om ad-
vies uit te brengen op de plan-
nen in de gemeente. Gezamen-
lijk is gekeken of brievenbussen 
voor iedereen bereikbaar blijven. 
Ook voor mensen die wat minder 
goed ter been zijn. Brievenbus-
sen bij ziekenhuizen en zorgin-
stellingen blijven om die reden 
dan ook staan.
Ook het aantal verlaagde brie-
venbussen blijft ongewijzigd. 
Bij het bepalen van de locaties 
houdt PostNL rekening met de af-
standseis voor brievenbussen zo-
als vastgelegd in de Postwet. De 
aanpassingen zijn 5 oktober 2018 
gerealiseerd.

Als een brievenbus vervalt, wordt 
dit minimaal drie weken van te-
voren op de betreffende brieven-
bus zelf aangegeven. Bewoners 
ontvangen op het huisadres een 
brief met informatie over de ver-
anderingen. Informatie is ook te 
vinden op www.postnl.nl/brie-
venbus. De locatiewijzer op deze 
pagina helpt bij het vinden van 
de dichtstbijzijnde brievenbus.

Gefreesd 
wegdek Dreef
Heemstede - Vorige week in de 
avond en nacht vaan 22 op 23 
augustus werd er op de Heem-
steedse Dreef wellicht gevreesd 
voor een hoop kabaal. Er waren 
immers frees- en asfaltwerkzaam-
heden gepland.

Alle bewoners van de Dreef en 
omliggende straten hadden 
vooraf een brief gekregen dat dit 
ging gebeuren en overlast zou 
kunnen veroorzaken.
Grote vlakken in het asfalt moes-
ten hoognodig gerepareerd wor-
den. Her en der werden vlakken 

Beeld: Harry Opheikens

gefreesd om naderhand weer van 
nieuw asfalt te worden voorzien.

Het geheel gebeurde volgens 
planning. 
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Heerlijk om af en toe zo’n rom-
melmarkt, oftewel brocante af te 
struinen, waar de duvel en zijn 
ouwe moer verkocht worden. 
We kennen ze ook in Heemste-
de, in bijvoorbeeld de Jan van 
Goyenstraat. In landen als Bel-
gië en Frankrijk is de brocante in 
de zomer een algemene en soci-
ale aangelegenheid om je te ver-
pozen. Bijna ieder dorp of stad-
je organiseert er wel eentje. Ge-
flankeerd met veel bier, braad-
worsten op de barbecue en lange 
tafels en banken. Wekelijks tref je 
weer in een ander dorp hetzelfde 
ingehuurde muzikale echtpaar 
aan, vaak naast de biertap. Een te-
rugkerende déja vu. Hij chagrijnig 
achter een voorgeprogrammeerd 
orgeltje en zij poogt zonder enig 
enthousiasme wat Franse mee-
zingers met valse noten te bren-
gen. Dan kun je als bezoeker wel 
een biertje gebruiken. Op zo’n 
brocante staan allerlei kraampjes 
met snuisterijen en goedbedoel-
de kitsch. Verbaas je niet, maar 
verwonder je slechts over wat je 
af en toe aantreft. Een kleurrijk 
aanbod van spullen, waarvan de 
functionaliteit je af en toe ont-
gaat. Zoals een vervaarlijke haai-
enkop met zwemvliezen erin, die 
je op je nachtkastje plaatst. Echt 
iets waar je iemand een goede 
nachtrust mee toewenst vol zoe-
te dromen: slaap lekker.  

Mijn ouders hadden de gewoon-
te om bijna ieder zomerweekend 
de brocantes in de Ardennen af 
te lopen. Daarmee was mijn moe-
der naarstig op zoek naar Spaan-
se of Portugese keramieken bor-
den om de witte muur op het ter-
ras op te luisteren en hiermee een 
mediterrane sfeer te creëren. Zij is 
daarnaast een meester in het af-
dingen en stond daarom in de 
wijde omtrek bekend als ‘mada-
me Deux  Euros’. Zo viel het oog 
van de beruchte madame Deux 
Euros op een fraai beschilderd 
Spaans bord op een brocante in 
het dorpje Marlois. Er was een 
klein schilfertje af. “Vijf euro”, siste 
de verkoper mijn moeder beslist 
toe. Hiermee was het startschot 
voor het spel van afdingen ge-
geven. Hollands als mijn moeder 

is, trok ze daarop een uiterst zui-
nig mondje en wees met uitge-
streken gezicht naar het geschil-
ferde plekje op het bord. “Mais 
c’est cassée!” (Maar het is gebro-
ken!) “Deux euros?” Ze kreeg het 
weer voor elkaar: betaalde twee 
euro en nam het bord triomfante-
lijk mee naar de auto. Er was nog 
een brocantemarkt in het dorp-
je Pondrôme, ook daar nog maar 
even snuffelen naar Spaans ke-
ramiek. Geen Spaans keramiek, 
maar wel Spaans benauwd: dit 
was een brocante met louter on-
derdelen voor motoren en werd 
bezocht door allerlei louche figu-
ren. We wisten niet hoe snel we 
weer moesten vertrekken.

Thuis boorden we keurig een 
gaatje met een haakje in de muur. 
Kort daarna prijkte de afgedon-
gen aankoop trots op de witte 
muur. Daar rustte echter geen ze-
gen op: dit duurde om precies te 
zijn tien seconden. Het verlegen 
touwtje waarmee het bord was 
opgehangen was aardig doorge-
sleten en begaf het. Het Spaanse 
bord viel met een roemloos einde 
in gruzelementen op de grond. 
Beteuterd raapte mijn moeder 
de losse scherven op. “Mais c’est 
cassée.” We barstten in lachen uit. 
Een complete brokkante voor 
deux euros…

Bart Jonker

Zomercolumn Bart Jonker

Madame Deux Euros

Jubileum 50 jaar op SEIN!
Ton Schouten neemt afscheid van zijn passagiers
Heemstede - Maandagmiddag 
bracht hij zijn passagiers naar de 
DAC, de dagbesteding op het 
Cruquiusterrein. Er hingen vlag-
getjes aan, zeker weer wat aan de 
hand, zo dacht Ton, totdat hij bin-
nenstapte en spitsroeden moest 
lopen tussen al die bekende col-
lega’s en bewoners, zijn passa-
giers, om helemaal vooraan een 
applaus in ontvangst te nemen. 
Beduusd zei hij nog dat hij op het 
Centrum nooit een mediatraining 
had gekregen. Niet nodig als je 
weet hoe je vriendelijk en aar-
dig Ton met de mensen omgaat. 
Hij kreeg een dankwoord van de 
manager faciliteiten en vastgoed, 
Martin Slaager. Die vertelde dat 
Ton Schouten jr in oktober 1968 
begon als magazijnbediende, 
net 16 jaar, als hulpje in de keu-
ken. Wat later naast zijn vader, 
Ton Schouten sr die daar al werk-
te in het restaurant. Dat duurde 
maar even, Ton haalde zijn groot 
rijbewijs en kwam op de Loc. zo-
als het treintje op de Cruqiuis 
heet. Naar schatting reed hij in ki-
lometers drieënhalf maal de aar-
de rond. Marjolijn Boomsma van 
faciliteiten sprak over een record 
op SEIN, nog nooit was er iemand 
zolang in dienst, 50 jaar! Martin 
Slaager overhandigde de jubilaris 
een reischeque die hij zelf mag in-
vullen, nog even drie keer om de 
aarde? 
De cliënten hadden ook hun bij-

Ton Schouten met Marjolijn Boomsma.

Zomer algoritme  
Als ik in de winter de kaalheid van de Vrijheidsdreef zie
                Als ik de kastanjebomen langs de dreef mis
                                 Dan stromen tranen over mijn gezicht

Als ik in de zomer de nieuwe natuur van de Vrijheidsdreef zie
                Als ik de meerkoet op haar nestje zie
                                Dan schrijf ik een gedicht

                Als ik de zwanenfamilie in de vaart zie
                                Dan schrijf ik een gedicht
                Als ik de California Poppy in vol oranje zie
                                Dan schrijf ik een gedicht
                Als ik de zon voel stromen over mijn gezicht, en
                Als ik in lichtheid zweef over de dreef
                                Dan schrijf ik een bundel vol gedichten

Frits Agterdenbos 

Heemstede - Omdat de reacties op de oproep deel te nemen aan 
de zomerpoëziewedstrijd overweldigend waren, deze week extra 
aandacht voor mooie inzendingen. Vele dichters schreven zinnen-

prikkelende zinnen en regels die je regelrecht raken… Hier volgt 
een greep uit de diverse ingezonden gedichten die een plaatsje in 
de krant verdienen.

Zomerpoëziewedstrijd
van de Heemsteder en Boekhandel Blokker

Mijn zomerhoed 
Mijn hoed, mevrouw mijn hoed
Mijn mooie zomerhoed
Wit met een lichtblauw lint
De wind, de harde wind
 
Blies mijn hoed in de vaart
Hij was mij heel veel waard
Want het felle zonlicht
Verbrandt nu mijn gezicht
 
Mijn hoed, ik was gehecht
Hoor ik goed wat u zegt
Een nieuwe hoed voor mij?
Mevrouw, ik ben zo blij!

Edwin Coomans,
Bennebroek

Ik was bij de Dorcaswinkel 
aan de Herenweg bij de boe-
ken aan het kijken, toen er 
een mevrouw binnenkwam. 
Ze sprak iemand van de win-
kel aan. Ze vertelde dat ze 
haar hoed had verloren. De 
mevrouw van de winkel ging 
haar helpen met het kijken 
naar een nieuwe hoed… Het 
einde heb ik verzonnen, want 
ik weet niet hoe het echt is af-
gelopen.

Zomer 
Ik word verscheurd
door de zomer buiten
de vogels die fluiten
terwijl mijn hart treurt.

Ik huil om de pracht
van de bloemen de bomen
mijn tranen stromen
om die levenskracht.

Wat doet het zeer
dat uitbundige leven,
terwijl jou niet is gegeven
erbij te zijn, nooit, nooit meer.

Hannie van Osnabrugge

Dit gedicht schreef ik in 2006 
nadat mijn man in december 
2005 was overleden. IJs bij de Dam

in Amsterdam
op de Nieuwendijk
passage C en A nabij
drommen mensen
niets anders te wensen:
een beroemde mix: slagroom 
en ijs
dat te proeven: tot elke prijs
het is zacht
zoet en
zomers.

P.S. In Heemstede kan de
ijscoman er ook wat van:
Van Dam.

Feikje Westermann
Wolleswinkel

(zonder titel)

Hittegolf, zomer 2018  
(de polen smelten en er is niets dat ik kan doen)  

dus ik zoen hem veel te gretig veel te hevig  
te veel tanden bloed en vuur in de trein
want wij gaan en wij gaan nergens heen

hij likt me als opwarmend ijs de dijken breken
niet ze stromen simpel over de golven winnen
ze glijden naar binnen net als hij maar dan
door het raam vallen sterren sissend in mijn schoot
zoiets als de verleden tijd maar ik zeg niets

het water stijgt voorbij mijn lippen
ik ken dit zout, als kind… iemand roept
dit is Heemstede-Aerdenhout het einde 
van uw bestemming -

Rosalinde Houtenbos       

Nieuwe zomer 
In juni ben ik geboren
Uit een lente plots ontstaan
Juli de eerste warme stapjes
Zal gauw wat vlotter gaan
 
Daarna schijn ik over billen
Languit bakkend op het strand
Koester snel te vergeten liefdes
Die vrijen in bossen, duin en zand
 
Mijn dagen worden korter
Toch gloeit er groei genoeg
Kort broekje, luchtig jurkje
Op terras en in de kroeg
 
September begint het scheiden
Heb het hart aan herfst verloren
Ik beloof u over negen maanden
Wordt een nieuwe zomer ge-
boren

M. Harting

Zomer in Heemstede  
Ik fiets over het Wilhelminaplein, de kerk in felle zon, de mussen tsjilpen
De blaadjes aan de kastanjeboom naast de Pinksterkerk ritselen loom
Onvoorstelbaar dat kinderen hier over zes weken kastanjes zullen rapen
Het Raadhuis ziet er verlaten uit, even geen ruzie over Alverna of Vomar
Even energie opdoen om straks te komen met een volledig groene oplossing voor Manpadslaan

Op Raadhuisstraat en Binnenweg mis ik de fietsers
Slalommend om de brute Range Rovers, BMW’s, Mercedessen, Volvo’s heen
Die zijn nu allemaal met hun baasjes in Frankrijk, Spanje, Italië
Bezoeken daar pittoreske binnensteden, monumenten, begraafplaatsen
Daarna een heerlijke lunch. Jij nog een rosétje, schat? Mogen de kids een ijsje?

De kinderen jengelen wat: Bij Van Dam vinden we het ijs toch lekkerder
Gaandeweg de vakantie het besef dat dit alles ook zo goed thuis kan
Het diepe besef dat ik , als ik straks weer zal binnenrijden vanaf de Cruquius
En de watertoren zie opdoemen
Dat ik dan weet: ik ben weer thuis. Ik ben in Heemstede.

(Anoniem)      

dragen bij dit jubileum. Ontroe-
rende bekentenissen tijdens de 
afscheidsreceptie van de Loc-be-
stuurder van het Epileptisch Cen-
trum Cruquius. “Ik was zestien jaar 
toen ik voor het eerst bij Ton in de 
Loc mocht stappen.” Een oude-
re heer komt met een groot geel 
stuk papier, wel twee meter lang, 
waarop het treintje staat gete-
kend met daarin de cliënten van 
SEIN die dagelijks heen en weer 
gebracht worden naar hun dag-
bestedingen. Ontroerd ging de-
ze Heemstedenaar met pensioen.

Ton van den Brink 

Ton Schouten met de gele tekening.

* Helaas is bij de weergave van dit gedicht, in de krant van 22 augustus, 
geen recht gedaan aan de oorspronkelijke presentatie (met inspringen 
en witregel). En dat terwijl de oorspronkelijke vorm verwijst naar een 
computerprogramma: als dit, dan gebeurt dat. Een algoritme dus. 
Excuses van de redactie.





06 29 augustus 2018

Yoga voor een vitaal, 
krachtig en soepel lichaam
Regio - Shadow Yoga is een dy-
namische Hatha Yoga vorm en 
wordt door Nicolet Montanus (al 
20 jaar yoga student en docent) 
gegeven zoals de yoga oorspron-
kelijk is bedoeld.
Met ondersteuning van persoon-
lijke correcties en theoretische 
uitleg worden zowel lichaam als 
geest gevoed met als hulpmid-
del de drie shadow yoga preludes 
(vaste series waarin het lichaam 
en de geest worden getraind zo-
dat de focus verfijnt en het li-
chaam kan worden omgevormd 
tot een vitaal , krachtig en soepel 

voertuig waarin de adem vrij kan 
bewegen). Het bewuster kijken 
naar jezelf, oude denk patronen 
die geen nut meer hebben trans-
formeren, het verdiepen van de 
adem en het schoonmaken van 
het fysieke lichaam zorgen ervoor 
dat er een gezonder en gelukkig 
gevoel ontstaat en het algemene 
welzijn verbetert.
Het nieuwe seizoen start begin 
september. Iedereen is welkom 
voor een gratis proefles.
Voor info over lestijden, locatie 
en prijzen: www.shadowyoga.nl. 
of 06-24449927. 

Levensliederen op jaarmarkt Bloemendaal
bij stand van uitvaartverzorger Jessica IJzer
Regio - Wegens het succes in 
2017 zullen er op zaterdag 1 sep-
tember dit jaar levensliederen ge-
speeld worden bij de stand (num-
mer 12) van Uitvaartzorg Jessica 
IJzer tijdens de jaarmarkt in Bloe-
mendaal. Thema is ‘Durf te leven!’ 
De conservatorium geschool-
de violiste Suzanne Groot en ac-
cordeoniste Fredie Kuiper  zullen 
behalve levensliederen ook uit-
vaartklassiekers en verzoeknum-
mers spelen. Jessica IJzer, uit-
vaartverzorgster in de gemeen-
te Bloemendaal, staat op de jaar-
markt omdat zij de dood be-
spreekbaar wil maken en wil laten 
zien dat het al lang niet meer het 
werkveld is van kraaien. Zij heeft 
13 jaar geleden voor dit werk ge-
kozen na een commerciële carriè-
re in de marketingcommunica-

tie. Sinds acht jaar werkt zij suc-
cesvol als zelfstandig uitvaartver-
zorgster in Kennemerland en om-
streken. Haar werk maakt duide-
lijk dat het belangrijk is om in het 
nu te leven. Het kan zomaar voor-
bij zijn. Het thema Durf te leven is 
gekozen naar aanleiding van een 
lied van Ramses Shaffy: We zijn zo 
druk bezig met hoe het hoort, of 
met wat men er van vindt, dat we 
vergeten te waarderen wat we al 
hebben. Gezondheid, te eten 
en te drinken, mensen die van 
ons houden, een dak boven ons 
hoofd, et cetera. 
Suzanne Groot, afgestudeerd aan 
het Conservatorium van Rotter-
dam, is een Haarlemse violiste die 
concerten organiseert en graag 
op bijzondere plekken musiceert. 
Ooit speelde zij in de serie ‘Bach 

in de bagger’ in bouwputten om 
het publiek op een speelse ma-
nier in aanraking te laten komen 
met klassieke muziek. Meer re-
cent heeft zij samen met Maria El-
dering in De Koepelgevangenis 
opgetreden. Fredie Kuiper is au-
todidact en componeert, schrijft 
en zingt het Nederlandstalig lied. 
Haar schorre en Amsterdamse 
stemgeluid maakt het volks maar 
ademt ook de sfeer van het chan-
son. Fredie schrijft ook liederen 
op maat voor nabestaanden.
Suzanne Groot  en Fredie Kuiper 
hebben een uitgebreid repertoi-
re: Franse muziek van Brel tot Piaf, 
Klezmer, eigen Nederlandstalige 
nummers maar ook Ramses Shaf-
fy en Lennaert Nijgh behoren tot 
de mogelijkheden. Meer info:
www.uitvaartzorgijzer.nl.

Run op baan als gastvrouw/heer in nieuwe Plein1
Kosten verbouwing multifunctionele gebouw 
terugverdiend door huurders
Heemstede - Het werk zit er bij-
na op. De officiële opening staat 
vast op vrijdag 5 oktober. Het 
voormalige schoolgebouw, de 
Dreefschool, in augustus 1930 in 
gebruik genomen, deed al sinds 
1984 geen dienst meer als school. 
Het herbergde de Bibliotheek. 
Dat is nog steeds zo, al heeft de 
Bibliotheek wegens de toegeno-
men digitalisering minder fysieke 
ruimte nodig. De teruglopende 
behoefte aan bibliotheekruimte, 
het te grote pand en het gebouw 
dat energie slurpt vroeg om een 
renovatie. Voormalig wethou-
der Christa Kuiper (CDA) legde 
de basis voor de plannen. Het ge-
bouw is een gemeentelijk monu-
ment. Dat daarmee het karakte-
ristieke gebouw bescherming ge-
niet is mooi. Nadeel is wel dat als 
men iets wil aanpassen men heel 
erg gebonden is. Dat is na de re-
novatie dan ook duidelijk te zien. 

De buitengevel inclusief de ra-
men moesten intact blijven. Dat 
leidde tot bijzondere construc-
ties aan de binnenkant. Vooral 

de vloeren zijn zo geconstrueerd 
dat de ramen vrij blijven. De ra-
men strekken zich hier en daar uit 
over twee verdiepingen. Wat te 
denken van de voormalige gym-
nastiekzaal van een meter of acht 
hoog. Daar zie je nu niets meer 
van terug.

Het moet gezegd: architect Taets-
ke van Dijk van KPG Architecten 
uit Heemstede heeft een top-
prestatie geleverd door heel slim-
me oplossingen te bedenken. Het 
pand oogt van binnen niet alleen 
erg licht, het is ook zeer functio-
neel ingedeeld. Geen hoekje blijft 
onbenut. Het bibliotheekgedeel-
te is nu verdeeld over drie verdie-
pingen, waarbij de krappe zolder 
is omgetoverd tot een echte ver-
dieping waar de originele balken 

nog zichtbaar zijn. Het gebouw is 
nu helemaal energieneutraal. On-
der meer wordt warmte uit het ri-
ool gebruikt voor de verwarming. 
Alle ramen zijn voorzien van iso-
lerend glas.

Bij de prachtige glas-in-loodra-
men, met voorstelling die de oor-
spronkelijke functie van het ge-
bouw weergeven, bleek dat niet 
eenvoudig. Het is met behoud 
van de originele ramen toch ge-
lukt ze te isoleren. Er bevinden 
zich een huurders in het pand zo-
dat de gemeente inkomsten ont-
vangt. De ongeveer 2,8 miljoen 
euro die de verbouwing heeft 
gekost (de afrekening volgt nog) 
kan zo worden terugverdiend. De 
energielasten kunnen spectacu-
lair dalen door alle bouwkundige 
maatregelen die zijn getroffen. In 
de centrale hal komt een hore-
cavoorziening. Van daaruit is er 
ook een toegang naar het terras 
dat mooi op het zuiden ligt. Op 
verschillende plaatsen in het ge-
bouw zijn multifunctionele ruim-
tes beschikbaar voor verhuur aan 
derden. Verenigingen, stichtin-
gen, bedrijven of particulieren 
kunnen deze ruimtes per dagdeel 
huren. Dat de locatie als werkplek 
in trek is bleek wel uit het grote 
aantal sollicitanten (30) dat sol-
liciteerde op een baan als gast-
vrouw/gastheer in het pand. 
De komende decennia heeft 
Heemstede er een schitterende 
locatie bij met de naam Plein1. 

Eric van Westerloo

Werk Carlos Casas nog tot 
eind oktober bij Tummers
Heemstede - Op de Binnenweg 
in Heemstede hangen momen-
teel in de tearoom van patisse-
rie Tummers prachtige werken 
van Cubaans kunstenaar Carlos 
Casas. Deel van de opbrengst - in 
samenwerking met Tummers - is 
reeds overgemaakt naar het goe-
de doel:
www.theoceancleanup.com.

Deze expositie, die tot eind okto-
ber te bewonderen zal zijn, be-
staat uit surrealistische vissen, 
gemaakt van permanente inkt 
met Japans uitgesneden passe 
partouts.
Regelmatig is Carlos persoonlijk 
aanwezig om u het verhaal achter 
te vissen met passie te vertellen. 
Dit kan ook op afspraak uiteraard.
Een lokaal initiatief waarbij zoe-
tigheden en vissen op een bijzon-

dere manier worden ‘verankerd’ 
met elkaar...
Carlos wil met zijn expositie aan-
dacht vestigen op vervuiling in 
oceanen. “We gebruiken onze 
stranden voor recreatie en elk jaar 
is er meer vervuiling. Fabrikanten 
blijven de oceanen gebruiken 
als een vuilstortplaats. We kun-
nen zien dat het illegale dumpen 
van huis - en industrievuil steeds 
meer voorkomt. Onze rivieren 
zijn een brug van vervuiling naar 
de zee als onderdeel van het we-
reldwijde plastic probleem. We 
moeten globale aandacht beste-
den aan het opvoeden van de 
mens om dit enorme probleem te 
reduceren en te voorkomen voor 
toekomstige generaties. De op-
lossing begint bij ons zelf en bij 
de bewustwording op ieder mo-
ment van ons bestaan.”

Boekeninzamelingsactie voor hospice
Heemstede - Wegens het gro-
te succes van vier jaar geleden 
houdt Boekhandel Blokker dit 
jaar weer een inzamelingsactie 
met boeken gevolgd door een 
week lang boekenverkoop. De 
gehele opbrengst gaat naar het 
Goede doel: Stichting Hospice 
Groep Haarlem e.o. aan de Zui-
derhoutlaan 10 te Haarlem (op de 
grens van Heemstede).
In 2014 werd er een cheque ge-
schonken aan het hospice van 
€10.000,-.

Van dinsdag 11 tot en met don-
derdag 13 september kunnen 
boeken ingeleverd worden bij de 
container, ter hoogte van Boek-
handel Blokker, aan de Binnen-
weg 138 in Heemstede. Dat kan 
van 9.30 tot 12.00 uur.
Vanaf vrijdag 14 tot en met vrij-
dag 21 september worden alle in-
geleverde boeken te koop aange-
boden op acht marktkramen. De 
verkoop zal buiten plaatsvinden 
met medewerkers van Boekhan-
del Blokker, samen met vrijwilli-

gers van het hospice en bevrien-
de klanten van de boekhandel. 
De boeken zijn dagelijks te koop 
van 10.00 tot 17.00 uur.
Deze actie is een samenwer-
king tussen de Stichting Hospice 
Groep Haarlem e.o. en Boekhan-
del Blokker. De container is ter 
beschikking gesteld door Brant-
jes Papiervernietigers in Haarlem, 
en verder werken kosteloos mee: 
Pel Marktkramen in Haarlem, B&B 
Print en Office in Heemstede en 
de Gemeente Heemstede.

Regio - Bij GezondOUD gaan 
ze net een stapje verder in het 
verbinden van bewegen aan 
plezier dan het reguliere spor-
taanbod.
Afgelopen donderdag orga-
niseerden de dames van Ge-
zondOUD een speciale strand-
les in Zandvoort. Wat een suc-
ces! En wat een pret, de deel-
nemers hadden zichtbaar ple-
zier. Na de, toch soms best wel 
pittige, inspanning dronken de 
deelnemers een borreltje met 
elkaar bij Vooges.

“Na inspanning nemen wij 
ruim de tijd voor ontspanning”, 
zo sprak één van de deelneem-
sters van het eerste uur. De-
ze dame van 65 traint intussen 
twee keer per week met Ge-
zondOUD en naast dat ze zich 
heerlijk fit voelt, heeft ze ook 
echt een paar hele leuke nieu-
we mensen leren kennen. De 
sfeer is opperbest.

Constance Schuller, één van 
de oprichtsters, vertelde dat zij 
graag nog veel meer 60-plus-
sers in Zuid-Kennemerland 
kennis wil laten maken met dit 
nieuwe concept. Daarom orga-
niseren zij in de week van 3 t/m 
7 september een kennisma-
kingsweek. Een week waarin 

Kennismaken met tegoedbon uit deze krant
GezondOUD het strand op!

je vrijblijvend kennis met hen 
mag komen maken. Verderop 
in deze krant is hiervoor een te-
goedbon beschikbaar.

Mocht je vragen hebben dan 
kun je een mailtje sturen naar 
info@gezondoud.com of kijken 
op www.GezondOUD.nl.

‘s Middags bridgen bij Dames 
Bridgeclub Bennebroek
Regio - Dames die in de middag 
bij een bridgeclub willen spelen, 
beginnend of gevorderd, kun-
nen terecht bij Dames Bridge-
club Bennebroek. De club be-
staat 32 jaar en elke 5 jaar wordt 
dit gevierd. Er is plaats voor nieu-
we leden. Het is ook plezierig om 
in clubverband te bridgen. Op 
donderdagmiddag wordt er van 
13.30 tot 16.30 uur gebridged in 
Het Jagershuis, Binnenweg 69 te 
Bennebroek. De eerste keer vindt 

plaats op donderdag 20 septem-
ber. Als je wilt kun je een maand 
proberen alvorens je besluit om 
lid te worden. Er wordt in drie lij-
nen gespeeld (A, B en C). Je start 
in lijn C en kunt door goede pres-
taties opklimmen. Om 17.00 uur is 
er tijd voor een drankje en wordt 
de uitslag bekendgemaakt; deze 
uitslag ontvang je ook per mail.
Er worden vijf rondes van zes 
middagen per seizoen gespeeld. 
Bij de zesde middag is er een bor-

relhapje van de club, de zoge-
noemde promomiddag. Na die 
ronde kan er worden gepromo-
veerd of gedegradeerd. 
Met kerst en bij afsluiting van het 
seizoen wordt een kerst- en een 
slot-drive  georganiseerd. De lij-
nen worden dan ‘gehusseld’ en 
je hebt de mogelijkheid om met 
de andere leden nader kennis te 
maken. Aan het einde van het sei-
zoen is er een clubkampioen en 
een ‘slem’winnaar.

Wil je meer informatie, of wil 
je je als lid opgeven, bel dan 
023 5845388 (Erna van Dis) of 
023-5287990 (Louise de Graaf ).
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Tekenen en schilderen 
met diverse materialen
Heemstede - Maandag 24 sep-
tember, tussen 20.00 en 22.00 
uur, is de nieuwe cursus Tekenen 
en schilderen met diverse materi-
alen bij WIJ Heemstede.
Dit is een nieuwe cursus tekenen 
en schilderen met diverse mate-
rialen. Wilt u veel leren, kom dan 
naar de cursus van docent en 
beeldend kunstenaar An Luthart. 
U leert onder persoonlijke en pro-
fessionele begeleiding de kneep-

jes van het vak. Basiskennis speelt 
een grote rol. Met deze cursus 
kunt u echt alle kanten op.
De cursusbijdrage is exclusief ma-
teriaalkosten. Deze kunt u zelf of 
in overleg met de docent aan-
schaffen.
De cursus vindt plaats in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl, of info@
wijheemstede.nl of 023-5483828.

Tuinconcert bij Berkenrode
Heemstede - Prachtige muziek, 
mooie locatie, heerlijke hapjes 
en een super sfeer. Het is weer 
tijd voor het jaarlijkse Berkenro-
de Tuinconcert, het leukste fami-
lie event van Heemstede! Op zon-
dag 9 september kunt u op land-
goed Berkenrode aan de Heren-
weg 131 in Heemstede weer ge-
nieten van vier jonge en veelbe-
lovende musici, allen prijswin-
naars van het Prinses Christina 
Concours. 
Aansluitend zal de swingende 
Red Hot 100 Big Band spelen voor 
een spetterende afsluiting. Het is 
de zesde keer dat de Rotary en 
de Soroptimisten samen dit bij-
zondere en gezellige event voor 
het gehele gezin op het prachti-
ge landgoed Berkenrode organi-
seren. 
De opbrengst van deze mid-
dag gaat naar de ‘Classic Express’ 
van het Prinses Christina Con-
cours, een wereldwijd unieke, rij-
dende concertzaal. Met honder-
den ongesubsidieerde concerten 

per jaar zijn inmiddels meer dan 
100.000 kinderen bereikt.
De ontvangst is vanaf 14.00 uur, 
en het concert begint om 15.00 
uur.
De kosten voor deze middag be-
dragen €27,50 (kaarten aan de 
poort: €30. Voor kinderen tot en 
met 16 jaar is de toegang gratis. 

Voor kinderen een mooie ken-
nismaking met klassieke muziek 
in een ongedwongen omgeving. 
Voor de jongsten is er een gezel-
lige kinderhoek met leuke activi-
teiten. 

Kaarten bestellen via:
www.berkenrodetuinconcert.nl.

Leer collages 
maken

Heemstede - Op woens-
dag 26 september tussen 
13.30 en 15.30 uur start de 
cursus collages maken. Na-
tasja Rietdijk leert u hoe u 
een idee uitwerkt, een goe-
de compositie maakt, diep-
te creëert, strategische kleu-
ren gebruikt en een stilleven, 
landschap, portret of meer 
abstract werk kunt maken. 
De cursus is geschikt voor 
beginners en gevorderden.
Basismateriaal is aanwezig: 
lijm, oude tijdschriften en 
kranten. Papier is te koop bij 
de docent. Meenemen: oude 
tijdschriften, een fijn schaar-
tje, desgewenst verf, pense-
len en een schort om uw kle-
ding te beschermen. 

De cursus vindt plaats bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Opgeven:  023-5483828 of 
info@wijheemstede.nl.

Seniorenbridge 
in Westerduin
Heemstede - U vindt bridgen 
leuk maar wilt liever niet meer 
de deur uitgaan om bij een club 
te spelen? Het district Kennemer-
land van de NBB heeft 19 jaar ge-
leden het initiatief genomen voor 
een kleinschalig ouderenproject, 
speciaal voor bridgers die door 
omstandigheden niet meer op 
een reguliere club kunnen spe-
len. Met ingang van dinsdag 4 
september zijn bridgers weer 
welkom bij de Senioren Bridge 
Sociëteit. Gezellig en ontspan-
nen spelen in uw eigen tempo 
op dinsdagmiddag van 13.00 uur 
tot ± 16.30 uur in de serre van het 
appartementencomplex Wester-
duin, Meijerslaan te Heemstede. 
Het gebouw is rolstoel- en scoot-
mobiel toegankelijk.
 
Voor alle informatie:
Henny Laarhoven, 023-5332543/ 
06-51682456 of Emy van Riezen, 
06-51993861.

Excursie: het bos maakt 
zich op voor de herfst…
Heemstede - Dinsdag 4 septem-
ber organiseert IVN Zuid-Ken-
nemerland i.s.m. de gemeen-
te Heemstede de nazomerex-
cursie ‘Vruchten, bessen en na-
zomerbloei in wandelbos Groe-
nendaal’. Deze excursie sluit goed 
aan bij de periode van het jaar. 
De dagen worden weer korter, de 
nachten weer langer en het bos 
maakt zich op voor de herfst. Ook 
in Groenendaal heeft de zomer 
vruchten opgeleverd. Welke bes-
sen zijn dat?
Verschillende bomen en struiken 
vormen vruchten en zaden voor 
het nieuwe voorjaar. Dieren als 
konijnen en eekhoorns gebrui-
ken de vruchten en zaden om de 
winter mee door te komen. De 
bloei aan bomen en struiken is af-
gelopen en de vruchten zijn ge-
zet. De veel voorkomende zomer-
eiken beginnen hun eikels te ma-

ken, de lijsterbes, sneeuwbes en 
de ribes hun eigen bessen en de 
beuk zijn alom bekende beuken-
noten. En al deze noten en vruch-
ten worden weer gegeten door 
konijnen, vossen en eekhoorns. 
Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. De groep 
verzamelt om 18.30 uur bij het 
info-paneel op de parkeerplaats 
van Restaurant Groenendaal 
(Groenendaal 3). De excursie zal 
ongeveer 1,5 uur duren. Meer in-
formatie via Wim Swinkels, tel. 
023-5293302 of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland

Met SeniorWeb 
aan de slag met 
uw iPhone
Heemstede - SeniorWeb orga-
niseert diverse inlopen en work-
shops voor senioren die be-
ter met hun computer, iPad of 
smartphone willen leren werken. 
Woensdag 5 september staat de 
iPhone centraal. Ontdek diver-
se mogelijkheden van uw iPhone 
tijdens een workshop. De smart-
phone is veel meer dan een tele-
foon of een camera alleen tegen-
woordig. Een ervaren senior van 
SeniorWeb Haarlem gaat tijdens 
deze ochtend met u aan het werk.
Neem wel uw iPhone mee! De 
workshop duurt van 10.00 tot 
12.00 uur en vindt plaats in De 
Luifel/Wij Heemstede aan de He-
renweg 96 te Heemstede.

U dient zich wel aan te melden bij 
Wij Heemstede via 023-5483828 
of info@wijheemstede.nl

Boek van Heemsteedse taalcoach
Heemstede - Boekhandel Blok-
ker uit Heemstede heeft niet al-
leen nieuwe boeken in huis van 
bekende auteurs uit binnen- 
en buitenland, maar ook verha-
len geschreven door plaatselijke 
schrijvers, ook wel ‘local heroes’ 
genoemd.

Wat de local hero betreft, dat 
is Ingrid van de Kasteele. Deze 
maand verschijn haar boek ‘De 
andere kant’.

De Heemsteedse vertelt: “In sep-
tember 2015 begon ik als taal-
coach. Dat is vrijwilligerswerk 

waarbij je een nieuwe Nederlan-
der helpt met het leren van de 
taal. Ik begon met één Syrische 
vrouw als cliënt en intussen ben 
ik voor meerdere mensen een 
‘wandelend handboek Neder-
land’. Want taal is maar één aspect 
van wat je allemaal moet leren in 
een nieuw land. De basis van het 
boekje is het leren van onze taal. 
Die ga je met andere ogen bekij-
ken als je je eigen taal moet uit-
leggen. Ik schrijf over het proces 
waar je als leerling, maar ook als 
docent tegenaan loopt. Er wordt 
op dit moment weer veel ge-
schreven en gepraat over wat er 

anders moet in het inburgerings-
proces. Dit boekje laat je zien 
waarom die verandering nodig is.

Het boekje kan een laatste duw-
tje zijn voor wie al een tijdje als 
vrijwilliger aan de slag wil gaan. 
Daarnaast, aldus Ingrid, kan het 
een goed werk zijn voor men-
sen die wetenschappelijke arti-
kelen, verslagen, statistieken en 
studies over dit onderwerp niet 
lezen, maar ook in de praktijk van 
het dagelijks leven weinig of niets 
te maken hebben met vluchte-
lingen. “Bekijk het eens van de 
andere kant.”

Buurtschaak 
voor kinderen
Heemstede - Steeds meer kinde-
ren leren schaken in Haarlem en 
omgeving. Nadat in januari 2017 
de grootmeesters van het TA-
TA schaaktoernooi een ronde in 
Haarlem hebben gespeeld is de 
stichting Buurtschaak opgericht.

Dat begon met één wijk in Haar-
lem waar 35 kinderen leerden 
schaken. Dat is razendsnel ge-
groeid naar de huidige zeven lo-
caties in Haarlem, Heemstede, 
Bennebroek en Bloemendaal 
waar kinderen tussen de 6 en 12 
jaar kunnen leren schaken. Ini-
tiatiefnemer Jan Kouwenhoven 

zegt daarover: “Het succes van 
de buurtschaak is dat kinderen 
in hun eigen buurt op een goed 
moment van de dag, namelijk ’s 
middags, schaakles krijgen. Er zijn 
weinig drempels om mee te doen 
want dankzij giften en subsidies 
kan ook de financiële eigen bij-
drage laag blijven terwijl we een 
heel leuk en mooi programma 
bieden. In een serie van 16 lessen 
kunnen de kinderen een officieel 
schaakdiploma halen. In Heem-
stede beginnen de schaaklessen 
op maandag 17 september in de 
Prinses Beatrixschool waar alle 
kinderen tussen 6 en 12 jaar wel-
kom zijn van 15.30 tot 16.30 uur. 
De eigen bijdrage is 50 euro. Voor 
meer details wat betreft locaties, 
tijden en aanmeldingen zie:
www.buurtschaak.nl.

Eten en ontmoeten bij de Wereldkeuken
Regio - Een hapje eten buiten de 
deur betekent vaak meer dan een 
maaltijd gebruiken. Voor velen is 
het een sociaal gebeuren in com-
binatie met een culinaire erva-
ring. Wie binnenstapt bij de We-
reldkeuken merkt snel dat dit res-
taurant er eentje is die zich moei-
lijk in een hokje laat plaatsen, een 
plek waar gasten getrakteerd 
worden op een driegangen maal-
tijd voor €20,00, bereid door er-
varen koks en vrijwilligers uit di-
verse landen. Iedere donderdag 
en eenmaal per maand op zater-
dag opent de Wereldkeuken haar 
deuren voor iedereen die verrast 
wil worden door gerechten uit 
landen als Irak, Afghanistan of Sy-
rië. Voor ons Nederlanders is het 
tevens een mooie gelegenheid 
om wat er in de krant staat over 
vluchtelingen een persoonlijk ge-
zicht te geven.

Eten en ontmoeten
Als we aanschuiven in het knus-
se restaurant staat op het keuze-
menu: Fritata uit Spanje of Alep-
po Fattoush, een salade met au-
bergine uit Syrië. Het hoofdge-
recht is Betnjan Kebab, aubergi-
ne met lamsvlees in tomatensaus 
uit Irak of Freekeh, tarwe met 
rijst, kip amandelen en yoghurt/ 
komkommer uit Syrië. Als toetje 
krijgen we  Konafa bl Jebn, ge-
bakken mozzarella met ijs uit Sy-
rië. Wij besluiten om van alles 
wat te proeven en praten onder-

wijl met andere tafelgenoten. Dat 
is precies wat initiatiefneemster 
Mirjam Rentema voor ogen had: 
“Wat is er nou leuker dan nieuwe 
smaken proeven en kennismaken 
met mensen die het bereiden. Ze 
komen werkelijk overal vandaan: 
vluchtelingen en migranten die 
soms net in Haarlem zijn gearri-
veerd. Sommigen zijn hier al lan-
gere tijd, maar kunnen geen aan-
sluiting vinden. Ieder heeft zijn 
eigen verhaal en juist dat maakt 
een diverse samenleving inte-
ressant.” Jarenlang deed Rente-
ma maatschappelijk werk in de 
Haagse Schilderswijk en werd ge-
inspireerd door de bewoners. “Ze 
hebben mij op alle levensgebie-
den iets geleerd, over religie, over 
muziek en over eten. De normen 
en waarden van diverse culturen 
zijn me daar bijgebracht. Ik ben 
eigenlijk meer opgevoed door de 
Schilderswijk dan door mijn ou-
ders.”

Eigen plek in Haarlem
Sinds Mirjam Rentema in Haar-
lem woont kreeg haar wens om 
stadgenoten en nieuwe Haar-
lemmers van diverse culturen bij-
een te brengen vaste vorm. “On-
ze droom, een eigen plek is uit-
gekomen”, vertelt ze. “ Sinds no-
vember vorig jaar zijn we geves-
tigd in de Pletterij in het centrum 
van Haarlem, nadat we enkele ja-
ren bij de Stem in de Stad zaten. 
De belangstelling is groot en we 

hopen daarom de keuken uit te 
breiden en in de toekomst meer-
dere dagen per week open te zijn.                                    
Momenteel is het restaurant iede-
re donderdag geopend voor gas-
ten. Die komen alleen, met het 
gezin of met een vriendengroep, 
iedereen is welkom. Tevens be-
staat de mogelijkheid om samen 
te eten met andere bezoekers.                                                             
Onze tafelgenoten komen uit 
Irak en we brengen een gezel-
lige avond met ze door, horen 
hun indrukwekkende levensver-
haal, eten heerlijke hapjes en la-
chen samen om de eigenaardig-
heden van Nederland. Het gaat in 
soms gebrekkig Engels, maar we 
komen er wel uit, want humor is 
immers van alle nationaliteiten.                                               
“Aandacht voor elkaar door mid-
del van samen koken en samen 
eten levert zoveel op”, stelt Ren-
tema. “Het geeft zelfvertrouwen 
aan mensen die als vreemdeling 
binnenkomen en hier zichzelf 
kunnen zijn. De Wereldkeuken is 
een veilige plek waar ze leren van 
onze professionele koks en waar 
nieuwe vriendschappen gesloten 
worden. Je ziet ze gewoon op-
bloeien.”

De Wereldkeuken is gevestigd 
aan de Lange Herenvest 122 in 
Haarlem. Reserveren of informa-
tie via: 
www.wereldkeukenhaarlem.nl.

Mirjam Goossens

Het team van de Wereldkeuken

Ook uitdaging voor valide dansers
Rolstoeldansen begint weer
Regio - Rolstoeldansers uit de ge-
hele regio starten op maandag 10 
september weer met de eerste 
les. Gedanst wordt in gebouw ‘de 
Aanloop’ aan de Kruisweg 622 te 
Hoofddorp. In deze dansgroep is 
nog plaats voor lopende (valide) 
partners die een nieuwe uitda-
ging zoeken in het (stijl)dansen.

1Rolstoeldansers dansen met een 
andere rolstoelgebruiker óf met 
een valide partner. Het eerste 
doel is dansplezier voor iedereen. 
Een bijkomend streven is de be-
kende dansen als quickstep, sam-
ba of veleta zo te dansen dat de-
ze ook voor een niet-rolstoeldan-
ser als zodanig herkenbaar zijn. 

Naast de bekende ‘dansschool-
dansen’ komen ook country line 
dansen en partydansen aan bod.
En natuurlijk wordt er gezellig ge-
kletst, koffie gedronken en gela-
chen. Geïnteresseerden zijn wel-
kom bij ‘Walking Wheels’ stich-
ting rolstoeldansen. De lesuren 
zijn op maandag tussen 19.00 en 
22.15 uur.
Meer informatie: Maureen Dijk-
man (instructeur) 06-1214 6155, 
info@walkingwheels.nl of
www.walkingwheels.nl.





30 augustus
  Slootjesproject voor kinderen 
en hun (groot)ouders bij Kom In 
Mijn Tuin, Herenweg 18 Heem-
stede. 14-15.30u. Informatie: 
www.kominmijntuin.com of 
023-5282651.

31 augustus
  Fietstocht langs Haarlem-
se waterwerken, door Archi-
tectuurmuseum ABC. Start al-
daar (Groot Heiligland 47), va 
13.30u. Kosten: €7,50, Muse-
umkaart en ABC vrienden: €5. 
Aanmelden: 023-5340584. 

1 september
  Biomarkt Haarlemmer Kweek-
tuin, Kleverlaan 9, Haarlem. 10-
15u. Info: biomarkt@wi1jtelen-
groente.nl.

  Open Dag Manege De Cruqui-
ushoeve, voor mensen met en 
zonder beperking. Kennisma-
ken met paardensport, tevens 
kleine markt. Spieringweg 801, 
Cruquius. Info: 023-5588766 
en: www.manegedecruquius-
hoeve.nl

  Jongdierenshow bij Tuincen-
trum de Oosteinde, Zandlaan 
22 Hillegom. Georganiseerd 
door zes kleindieren-vereni-
gingen. 9-17u.

  Uitvaartzorg Jessica Ijzer op de 
jaarmarkt in Bloemendaal met 
muziek. Thema: Durf te leven! 
Info op www.uitvaartzorgijzer.
nl.

8 september
  Korenlint Haarlem. Optre-
den Heemsteeds koor Encore: 
15.00 uur in de Sint Janskliniek 
en 16.00 uur in de Philharmo-
nie (Van Warmerdamzaal). Vrij 
entree.

▲

9 september
  Tuinconcert bij Berkenrode, He-
renweg 131 Heemstede. Rota-
ry en Soroptimisten organise-
ren klassiek concert tbv Classic 
Express, rijdende concertzaal 
om kinderen kennis te laten 
maken met klassiek. V.a. 14u. 
Info + kaarten bestellen: www.
berkenrodetuinconcer t.nl. 

3 september
  Themamaaltijd in Eethuis de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. €10,25. Reserveren ui-
terlijk tot 10u op de dag zelf, 
5483828. 

4 september
  Excursie met IVN Zuid-Kenne-
merland in wandelbos Groe-
nendaal ‘nazomerbloei’. 18.30u. 
Verzamelen bij info-paneel 
Landgoed Groenendaal. Gratis 
deelname, opgave niet nodig. 
Info: 023-5293302 en www.ivn.
nl/zuidkennemerland

11 t/m 13 september
  Inzamelingsactie boeken bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. 9.30-
12u. Van vrijdag 14 t/m vrijdag 
21 september kraamverkoop 
boeken, opbrengst naar hos-
pice in Haarlem. 10-17u. Info: 
023-5282472. www.boekhan-
delblokker.nl

29 augustus
  Zomeravondconcerten in Lu-
therse Kerk Haarlem. Musici 
van The International Holland 
Music Sessions (TIHMS). Wit-
te Herenstraat 22 in Haarlem, 
aanvang 20.30 uur. Program-
ma, info over prijzen en kaar-
ten bestellen: www.tihms.com.

  Open Huis De Pauwehof, ont-
moetingscentrum voor oude-
ren, Achterweg 19 Heemste-
de. 10-12u. Nieuw seizoen met 
cursussen en expositie. Info: 
pauwehof@wijheemstede.nl.

10 29 augustus 2018

Kersverse Houtwerkplaats opent deuren 
op de grens van Haarlem en Heemstede
Regio - Op zaterdag 1 septem-
ber opent de gloednieuwe Hout-
werkplaats Haarlem de deuren 
aan het Terschellingpad 2, op de 
grens van Haarlem en Heemste-
de, vlakbij de Schouwbroeker-
brug. Diederik de Jong van Hout-
bewerkingscursus Haarlem en 
meubelmaker Joeri Hendriks cre-
eren op deze nieuwe plek een 
houtwerkplaats waar vakman-
schap en ontmoeting een be-
langrijke rol spelen. In de werk-
plaats zullen zij ook enkele am-
bachtelijke werkplekken gaan fa-
ciliteren.
 
Houtbewerkingscursussen
In de Houtwerkplaats worden di-
verse houtbewerkingscursussen 
en workshops gegeven waarbij 
het leren van ambachtelijke tech-
nieken en het gebruik van hand-
gereedschap centraal staan. Het 
aanbod varieert van korte work-
shops, waarin je bijvoorbeeld in 

één dag zelf een tafel of houten 
speelgoed maakt, tot volledige 
cursussen meubelmaker.

Meubelmakerij
In de meubelmakerij worden 
meubels en interieur ontwor-
pen en vervaardigd voor parti-
culieren en bedrijven. De werk-
wijze is voornamelijk gericht op 
maatwerk in massief hout. De op-
drachten zijn heel divers, van ser-
veerplanken tot een volledig in-
terieur.

Hout met herkomst
Hout is het basismateriaal en de 
herkomst is belangrijk voor een 
goede en duurzame verwerking. 
In de Houtwerkplaats is een uit-
gebreide machinale werkplaats 
ingericht waar ook het hout voor 
de cursussen wordt voorbereid. 
Er wordt zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt van hout waarvan 
de herkomst  bekend is. Bijvoor-

beeld stadshout uit Amsterdam 
van Iepen die wegens iepenziek-
te gekapt moeten worden. Maar 
er wordt ook al jaren hout ver-
werkt dat gezaagd en gedroogd 
is op de Veluwe. Binnenkort gaat 
de Houtwerkplaats met de cursis-
ten zelf bomen verzagen en dro-
gen.

Open Dag Houtwerkplaats
Aanstaande zaterdag is de fees-
telijke open dag. Tussen 14.00 
en 16.00 zijn er demonstraties 
houtbewerken en tussen 16.00 
en 18.00 is er live muziek met 
een hapje en een drankje. Navi-
gatie: ‘Texelhof 1’. Daar aangeko-
men ga je voor het Texelhof flat-
gebouw (Texelhof 1-191 staat er 
groot op de flat) linksaf dan kom 
je op een parkeerterrein, parkeer 
bij het hek voor de school. Volg 
vervolgens de borden ‘Houtwerk-
plaats’. Info:
www.houtbewerkingscursus.nl.

Regio - Zaterdag 1 september 
vindt bij Tuincentrum De Oostein-
de een Jongdierenshow plaats. 
Maar liefst zes regionale pluim-
vee- en konijnenfokkersvereni-
gingen hebben de handen in-
een geslagen en organiseren hun 
jaarlijkse show met jonge dieren. 
Het is dit jaar voor de zeventien-
de maal dat deze eendagsshow 
gehouden wordt bij het tuincen-
trum aan de Zandlaan in Hille-
gom.
De leden van de verenigingen uit 
Heemstede, Noordwijk, Nieuw-
Vennep, Haarlem, Leiden en Lis-
se zullen meer dan 200 konijnen, 
(dwerg)hoenders, serama’s ca-
via’s en sierduiven inzenden. De-
ze dieren zullen vertegenwoor-
digd zijn in een groot aantal ras-
sen en kleuren. Van het allerklein-

Bewoners Seniorencomplex trots op hun groei en bloei
Rozenburgh heeft nu een eigen tuin
Heemstede - Het ergerde Eli-
ne van Well al jaren, dat stukje 
grond tussen de parkeerplaats en 
de muur van Rozenburgh aan de 
Zandvoortselaan. Zelf woont ze 
in het seniorencomplex en komt 
ze er dagelijks langs. Elke dag die 
ergernis van stenen en puin tus-
sen het onkruid dat maar blijft 
groeien terwijl mooie plantjes, 
zwarte aarde en liefde voor de 
natuur kunnen zorgen voor een 
glimlach in het voorbijgaan. 

Ze heeft vroeger getuinierd, weet 
van groei en bloei en kan haar 
handen nog best laten doen wat 
ze wil. Die rotzooi opruimen en 
er iets moois van maken. Ste-
nen eruit, puin weghalen, de ou-

de grond af voeren en zwarte aar-
de erin. Ze kreeg hulp van sterke 
handen van de mensen die ook 
in de serviceappartementen wo-
nen. Stukje bij beetje knapte het 
op. Ze gebruikte wel vijftig flessen 
azijn. Eline begon in oktober 2017 
de stenige en harde grond aan te 
pakken. Moet je nu zien. Voorbij-
gangers staan stil en verbazen 
zich over die kleurrijke tuin. Ze 
waren wat anders gewend daar 
aan die kopse kant van Rozen-
burgh. Verwaarloosde en verarm-
de grond en nu de mooiste ge-
raniums, de trots van Eline, haar 
hortensia’s die zij nu ook aange-
boden krijgt. Hartverwarmend 
zijn die reacties van voorbijgan-
gers als ze bezig is. Hoe leuk is het 

niet om zomaar nieuwe planten 
en bloemen te krijgen. Eline van 
Well loopt ‘s morgens weer blij 
langs haar tuin. Mevrouw R. Wub-
be–de Boer was zo trots op wat 
daar gebeurd is dat zij de Heem-
steder belde en zei: “Nou moe-
ten jullie eens komen kijken, het 
is nog niet de mooiste maar hier 
is wel wat moois gemaakt.” Me-
vrouw M. Flink-Rovers, voorzit-
ter van de  bewonerscomité, leid-
de ons rond in het fraaie senio-
rencomplex dat vroeger voor ser-
vice-appartementen is gebouwd, 
maar nu royale senioren apparte-
menten heeft met als service nog 
een huismeester. 

Ton van den Brink 

ste kipje, de Serama, tot een van 
de grootste hoenders de Brahma; 
het kleinste konijn de Kleurdwerg 
tot een van de grootste konijnen, 
de Lotharinger. 

Tijdens de keuring van de dit jaar 
gefokte dieren mogen zowel de 
fokkers als het publiek bij de keu-
ring aanwezig zijn, en vragen stel-
len aan de deskundige keurmees-
ters. De jongdierenshow is de eer-
ste tentoonstelling na het foksei-
zoen, waar de fokker kan zien of 
de door hem of haar gefokte jon-
ge dieren voldoen aan de rasken-
merken. Voor de fraaiste dieren 
zijn prijzen beschikbaar gesteld 
door Tuincentrum De Oosteinde. 

De keuring zal om ongeveer 9.30 
uur beginnen, waarna de dieren 

tot 17.00 uur tentoongesteld blij-
ven. Iedereen is van harte wel-
kom om de dieren te bekijken 
en om wellicht een idee te krij-
gen van de vele verschillende ras-
sen en kleuren van de dieren. Le-
den van de deelnemende vereni-
gingen kunnen informatie geven 
over het houden van de verschil-
lende dieren.
Voor de jeugd is er een knuffel-
hoek waar konijnen onder bege-
leiding van leden van de vereni-
gingen geaaid kunnen worden.

De jongdierenshow vindt plaats 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Konijnen, cavia’s, sierduiven...
De Oosteinde Jongdierenshow 
aanstaande zaterdag

  Busexcursie WIJ Heemste-
de naar de tuinen van Appel-
tern, tevens rondvaart in na-
tuurgebied de Gouden Ham. 
Verzamelen om 8u bij De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Info en betaling bij receptie De 
Luifel, tel. 023-5483828.

5 september
  Werken met de iPhone, voor 
senioren, bij De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. 10-
12u. aanmelden: Wij Heem-
stede via 023-5483828 of 
info@wijheemstede.nl.

12 september
  Open Dag & Cursusmarkt van 
15.00-20.30 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 

  Parkinson Café, 14-16u Wijk-
centrum De Ringvaart, Floris 
v Adrichemlaan 98, Haarlem. 
Div deskundigen aanwezig 
op gebied van Parkinson. Toe-
gang: €2. Info: 023-5278170 of 
06-36323306.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 31 augustus
  14-tal kunstenaars (KZOD) ex-
poseren onder thema ‘Visioe-
nen’. Kloostergangen vh stad-
huis Haarlem, Grote Markt 2. 
Info: www.kzod.nl.

T/m 2 september
  ‘Jeugdportretten’ van schilder 
Rob Daniëls uit Beverwijk bij 
KZOD, Galerie de Waag, Spaar-
ne 30 in Haarlem. Info: www.
kzod.nl en www.robdaniels.nl.

T/m 1 oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Pa-
tisserie (tearoom) ‘Vervui-
ling en bewustwording oce-
anen’. Aandacht voor goed 
doel ‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind oktober
  Werk van Cubaanse schilder 
Carlos Casas, aandacht voor 
vervuiling van oceanen. Deel 
opbrengst schilderijen naar 
www.theoceancleanup.com

Kinderhuis ‘Ketaaketighar’ in Nepal
krijgt 2000 euro uit fancy fair Bosbeek
Heemstede - De penningmees-
ter van de cliëntenraad van Bos-
beek, Mart Luiten, had er wel 
even op geoefend om die moei-
lijke naam in één keer uit te spre-
ken. ‘Ketaaketighar Nepalmaa’, 
eigenlijk gewoon jongens- en 
meisjeshuis. Mart Luiten ontving 
woensdagmiddag in het restau-
rant van Bosbeek, het Glazen Pa-
leis, Ida en Thea van de Stichting 
Ketaaketighar Nepalmaa. 

Zij kregen een cheque van 2000 
euro, waarmee ze heel blij waren. 
Ooit begon de stichting met dit 

werk in 2004 met een weeshuis 
waar nu twintig kinderen onder-
wijs krijgen. De eerste kinderen 
zijn nu al op weg naar vervolg-
onderwijs dat echter zeer duur 
is. Die kinderen zijn wel afhanke-
lijk van donaties en sponsoren. 
Die zijn er gelukkig, maar er staan 
meer kinderen te trappelen om 
vervolgonderwijs te krijgen. Om 
maar niet te praten over de ver-
woestingen door natuurgeweld 
in Nepal in januari. Vol trots zien 
we een foto van de keuken in hun 
complex die weer werkt! De stich-
ting doet er alles aan om zelf geld 

binnen te halen door de verkoop 
van Nepalese pashmina’s, grote 
omslagdoeken van bamboedoek, 
bedrukt met prachtige bloemen. 
Komt u ze tegen op markten: zo 
mooi en exclusief vind je ze niet 
in Europa. Volgend jaar krijgt u 
weer de kans om op die fancy 
fair van Bosbeek leuke koopjes te 
halen met weer veel boeken die 
al een keer heel netjes uitgele-
zen zijn. Wat het opbrengt is dan 
weer voor een goed doel. Daar 
doe je toch graag aan mee! 

Ton van den Brink 



Kon. HFC start seizoen onwennig
en verliest kostbare punten
Regio - HFC moest het afgelopen 
zaterdag thuis opnemen tegen 
FC Lienden. Beide teams hadden 
de zomer benut om nieuwe spe-
lers aan te trekken als vervangers 
van spelers die zijn vertrokken. 
FC Lienden bleek in de eerste helft 
de zaken beter op orde te hebben 
dan HFC. Met een veldoverwicht 
voor Lienden en een onsamen-
hangend spelend HFC was het 
niet vreemd dat Lienden via Mau-
rits de Baar een voorsprong nam: 
0-1. Na rust een heel ander HFC. 
Het drong Lienden terug, schiep 
zichzelf kansen maar belangrij-
ker, de spelers wisten elkaar veel 
beter te vinden. Het tempo ging 
omhoog. Geheel verdiend kwam 
HFC aan een doelpunt. Dat dit via 
een penalty tot stand kwam daar 
maalde geen HFC-er om. Tim van 
Soest werd door doelman Schim-
mel van Lienden getorpedeerd. 
Nieuweling Feyo Glim schoot de 
toegekende penalty feilloos bin-
nen, 1-1. Er zat meer in voor HFC 
via kansen en mogelijkheden. 
De bal werd zelfs van de doellijn 
gehaald. Een schot van Van Son 
werd door Schimmel knap ge-
keerd. Een schot van Van Soest 
raakte de doelman in plaats van 
het net. 

Geen metershoog onkruid meer bij 
Ontmoetingscentrum de Heemstroom
Heemstede - Sinds twee jaar zit 
Ontmoetingscentrum de Heem-
stroom aan de Molenswerfslaan 
11. Achter het gebouw bevond 
zich een ernstig verwaarloosde 
tuin. Het leek meer op een gro-
te speelplaats met onkruid dat er 
meters hoog tussen stond, de te-
gels lagen schots en scheef.
De organisatie van het ontmoe-
tingscentrum wilde de ruimte 
graag betrekken bij het centrum, 
zodat eenieder lekker buiten kan 
vertoeven en ging samen aan de 
slag in de tuin met de deelnemers 
van het ontmoetingscentrum.

Het lukte goed! Anita van Duin 
van De Heemstroom vertelt: “We 
hebben gebruik gemaakt van wat 
de ruimte al te bieden had, door 
bankjes te plaatsen bij de bomen 
die er staan. De zandbak die er al 
was is omgetoverd in een mooie 
plantenbak. Langs de muren van 
het gebouw zijn verhoogde plan-
tenbakken geplaatst zodat we 
er makkelijk bij kunnen. De vas-
te planten die er in gezet zijn, 
zijn gekozen op hun kleur, geur, 
en aantrekkingskracht voor bij-
en en vlinders. Dat biedt een af-
wisselend schouwspel terwijl we 
ook voldoende ruimte hebben 
om de zelf gezaaide eenjarigen 
een mooie plek te geven. Aan de 
voorkant van de tuin is een krui-
denbak geplaatst. Lekker dicht-
bij onze keuken zodat we die di-
rect kunnen plukken als we ko-
ken. En er is een mooie regenton 
geplaatst, een echt wijnvat dat bij 
ons een tweede leven heeft ge-
kregen.
Soms vindt iemand dat we wel 
veel stenen hebben… maar dat is 
snel vergeten als we met zijn al-
len in de tuin zitten: er is voldoen-
de ruimte om je te kunnen be-
wegen, ook als dat niet meer zo 
makkelijk gaat.”

Circusvoorstelling voor Alzheimerpatiënten
Regio - In het kader van Wereld 
Alzheimer Week biedt de afdeling 
Zuid-Kennemerland een gratis 
circusvoorstelling aan voor men-
sen met dementie, hun mantel-
zorgers, kinderen en kleinkinde-
ren.
Het programma wordt verzorgd 

door circus Sijm dat speciaal voor 
mensen in de zorg een voorstel-
ling van een uur heeft gemaakt. 
De voorstellingen zijn op zater-
dag 22 september in de circus-
tent die wordt opgezet naast het 
Sportcenter (voorheen Kenne-
mer Sporthal) aan de Randweg in 

Haarlem. Er zijn die dag drie voor-
stellingen: 11.00, 13.30 en 15.30 
uur. Aanvragen voor de gratis 
toegangskaarten kunnen gedaan 
worden bij de Alzheimerafdeling 
Zuid-Kennemerland. Via e-mail:
frgort@gmail.com of telefonisch 
06-37327817.

Lienden kwam nog maar spora-
disch over de middenlijn. Toch 
was één uitval voldoende om op-
nieuw te scoren. Na een fout in de 
verdediging zag FC Lienden Bel-
lahsan scoren. De nieuwe coach 
van HFC, Gertjan Tamerus, had 
Oscar Wil�ert, die het afgelopen 
seizoen uitstekend speelde in 
het centrum van de verdediging, 
nu als linksachter opgesteld. Dat 
is niet de positie waar hij tot zijn 
recht komt. HFC heeft voor die 
positie volwaardige backs. Teke-
nend was het dat de beide doel-

punten van Lienden dan ook via 
de linkerkant tot stand kwamen. 
Nieuwkomers Van der Slot, Drie-
ver, Glim en Weistra lieten, na een 
aarzelend begin, zien niet onder 
te doen voor de spelers die zijn 
vertrokken. Gaandeweg het sei-
zoen zal de ploeg beter op elkaar 
ingespeeld raken.

Zaterdag 1 september gaat HFC 
naar Barendrecht voor de uitwed-
strijd tegen de gelijknamige club. 

Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

Biomarkt
in september
Regio - De sfeervolle Bio-
Markt is er weer op zaterdag 
1 september op het voor-
terrein van de Haarlemmer 
Kweektuin. De markt is tus-
sen 10.00 en 15.00 uur te 
bezoeken. Wat je er vindt 
zijn allerlei biologische, glu-
tenvrije of duurzaam ge-
produceerde producten.                                                                                                             
Van groenten en gebak tot 
hummus, honing en wijn.

Het is behalve voor je zater-
dagse boodschappen doen 
op de markt ook een gezel-
lige plek om wat te eten en 
te drinken. 

Bij mooi weer picknick 
kleedje mee want er zijn ge-
noeg lekkere ingrediënten 
te koop op de BioMarkt waar 
je smaakvol mee kunt pick-
nicken!                                                                                                                  

De BioMarkt wordt georgani-
seerd door Zelfoogsttuin Wij 
Telen Groente Haarlemmer 
Kweektuin, ingang Klever-
laan 9, Haarlem. Info:
biomarkt@wijtelengroen-
te.nl.

Regio - Wat doe jij op woensdag-
middag? Je kunt naar het voor-
leesuurtje in de Bibliotheek! Van-
af 5 september wordt bij diver-
se bibliotheken voorgelezen, ‘s 
woensdags van 15.00 tot 15.30 
uur, aan aan jonge kinderen. Het 
gaat om de vestigingen Haarlem-
Schalkwijk, -Oost, -Noord, Benne-
broek en Hillegom. 

Wat is er �jner dan luisteren naar 
een gek, leuk, spannend of mooi 
verhaal? Voorlezen aan jonge kin-
deren stimuleert de taalontwik-
keling en prikkelt de fantasie. De 
voorleesvrijwilligers zoeken de 
boeken voor het voorleesuur-
tje met veel zorg uit. Kom samen 
met je (klein)kind gezellig luiste-
ren naar de mooiste verhalen en 
leer nieuwe kinderboekenschrij-
vers kennen. Neem na a�oop een 
�inke stapel boeken mee naar 
huis voor nog meer voorleesple-
zier. Het voorleesuurtje is gratis 
bij te wonen en je hoeft je niet 
van tevoren aan te melden.

Voor meer informatie: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.
De uurtjes zijn bestemd voor kin-
deren van 4 t/m 6 jaar. Locatie-

In bibliotheken in de regio
Voorleesuurtje op de 
woensdagmiddag

adressen: Haarlem-Schalkwijk: 
Fie Carelsenplein 2, Haarlem-
Oost: Leonard Springerlaan 5, 
Haarlem-Noord: Planetenlaan 
170, Hillegom: Sportlaan 1 en 
Bennebroek: Kerklaan 6.

Parkinson 
Café met 
deskundigen
Regio - Op woensdag 12 septem-
ber wordt het Parkinson Café ge-
houden, van 14.00 tot 16.00 uur 
in Wijkcentrum De Ringvaart te 
Haarlem.
Deze middag staat een aantal 

‘zorgtafels’ opgesteld waaraan 
verschillende deskundigen zitten 
die gespecialiseerd zijn in de ziek-
ten van Parkinson en Parkinso-
nismen. Zij zullen graag op al uw 
vragen ingaan.

Adres: Floris van Adrichemlaan 
98. De toegang bedraagt €2 en 
dat is inclusief ko�e/thee.

Informatie: 023-5278170 of
06-36323306.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt 
deze 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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Administratieve hulp voor senioren
Je gaat ouderen helpen met hun persoonlijke 
administratie. Je biedt hulp bij het invullen van 
formulieren op financieel en administratief 
gebied. Het spreekuur hiervoor is op maandag 
en woensdag van 13-15 uur. Bel ons gerust!

Vrijwilliger opvoedondersteuning
Als vrijwilliger bezoek je gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen in de 
leeftijd van 0-14 jaar. Je biedt een luisterend 
oor, vriendschappelijk contact en praktische 
hulp. De training voor nieuwe vrijwilligers 
start op donderdag 4 oktober en bestaat uit 6 
achtereenvolgende donderdagochtenden van 
9-12 uur. Geef je nu op!

Wandel- en �etsmaatjes
Heerlijk een frisse neus halen, genieten van de 
natuur en het mooie weer, wie wil dat niet? De 
bewoners van diverse organisaties zijn graag 
buiten en zien er naar uit om op pad te gaan! 
Deze activiteit kan één op één worden gedaan 
of samen met een aantal vrijwilligers.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Op vrijdag 28 september organiseert 
het centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen in 
echtscheidingssituaties (KIES). De training 
is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 7 
jaar en 8 t/m 12 jaar. De trainingssessies 
worden gegeven in de Nicolaas Beetsschool 
(Sportparklaan 3) in Heemstede.
KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken 
van de scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 
die op dat moment spelen. Voor ouders is er 
vooraf een informatie- en evaluatiebijeenkomst 
(achteraf ). Deelname aan de training is gratis.

Hebt u nog vragen of wilt u uw kind 
aanmelden? Neem dan contact op met 
Sanne Zaadnoordijk, CJG- en KIES-coach. U 
kunt haar telefonisch bereiken via (023) 548 57 
22 of per e-mail s.zaadnoordijk@heemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cjgheemstede.nl

KIES-training voor kinderen van 
gescheiden ouders

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 6 september 2018 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur bezwaar tegen een maatregel op 
  grond van de participatiewet 
  (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een raadsbesluit met 
  betrekking tot wijziging van grens 
  bebouwde kom ter plaatse van de 
  N201 (Cruquiusweg) (openbaar)

21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  de bouw van 33 appartementen aan 
  de Cruquiusweg en Ir. Lelylaan 
  (openbaar)
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken 
via (023) 548 56 07.

Verwijdering vaartuig Havenstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
- Een witte open polyester boot, 
 merkloos, gelegen op de walkant bij 
 de passantenplaatsen tegenover 
 Havenstraat 61

Bestuursdwang
Op basis van artikel 4:13 lid 1 a., van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 
krijgt de eigenaar van dit vaartuig tot en met 

12 september 2018 de gelegenheid zijn 
vaartuig te verwijderen. Als het betreffende 
vaartuig binnen deze termijn niet is verwijderd, 
wordt deze in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
vlakbij Res Novaplein 30 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
vlakbij Iepenlaan 39 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

Bus- en vrachtwagenverbod Prinsenlaan
Het formeel instellen van een bus- en 
vrachtwagenverbod op de Prinsenlaan. 

Voetgangersoversteekplaats 
Lanckhorstlaan
Het formaliseren van de nieuwe voetgangers-
oversteekplaats op de Lanckhorstlaan ter 
hoogte van de Jacobaschool. 

De volledige teksten van deze verkeers-
besluiten worden gepubliceerd in de 
Staatscourant en liggen van 27 augustus 2018 
tot 5 oktober 2018 ter inzage in de publiekshal 
van gemeentehuis. 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camplaan 18, het dichtzetten van een 

overkapping en uitbreiden hoofdgebouw,  
wabonummer 320642, ontvangen 14 
augustus 2018

- Herenweg 21C, het plaatsen van een 
fietsenoverkapping,  wabonummer 320363, 
ontvangen 13 augustus 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning
- Achterweg 5, het kappen van een al 

omgewaaide spar,  wabonummer 317810, 
verzonden 20 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor brandveilig gebruik

- Sportparklaan 3, brandveilig gebruik voor 
tijdelijke noodlokalen bij de Nicolaas 
Beetsschool, wabonummer 319081, 
ontvangen 8 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




