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Vredenhofkapel op de 
monumentenlijst
Heemstede - De kapel aan de 
Van Oldenbarneveltlaan, vlak 
over de grens met Haarlem, is 
door die gemeente op de mo-
numentenlijst geplaatst. Tot voor 
kort kerkten hier veel Heem-
stedenaren van de Protestant-
se gemeente. Dat de kapel nu 
een monument is geworden, is 
een goed bericht voor veel oud-
kerkgangers en omwonenden. 
Er werden 270 handtekeningen 
geplaatst onder een brief aan de 
gemeente om de plannen met 
betrekking tot de monumenten-
lijst te ondersteunen.
Architect Korringa heeft des-
tijds in 1926 een prachtig ont-
werp gemaakt, dat kenmerken 
vertoont van de Amsterdamse 
school. Ook vormt de kapel met 
het karakteristieke torentje sa-
men met de omringende villa’s 
een mooi stadsgezicht, dat bo-
vendien door Haarlem bij het rijk 
is voorgedragen om beschermd 
stadsgezicht te worden. 
Dat de kerk nu een monument 

is betekent dat sloop van de 
baan is. Er zal nu gezocht moe-
ten worden naar een alternatie-
ve bestemming, die volgens de 
gemeente Haarlem een maat-
schappelijke functie moet heb-
ben.
Wie daarover een goed idee 
heeft kan het melden bij Maai-
ke Galle, tel. 524 84 07 of Henk 
Koetsier, tel. 512 07 52. 

Tuinenwedstrijd volgende week beslist
De laatste tuin op de voorpagina!
Heemstede - “Zo genieten wij 
van de tuin. En de kleinzoon 
van de sproeier”, aldus het be-
knopte maar alleszeggend be-
geleidend schrijven bij deze 
foto. De tuinbezitter is P. Gielen 
uit de Korhoenlaan 27, Heem-
stede. De achtertuin ziet er net 
uit. Tussen de tegels geen on-
kruid. Als de kleinzoon de tuin-

hobby leer oppakt heeft hij ten-
minste een goed voorbeeld ge-
kregen. Het vogelhuis, de blau-
we schuurdeur en de beplanting 
en bloemen van divers pluimage 
maken dit een gezellige en ver-
zorgde tuin. Dit was de laatste 
tuin op de voorpagina. Heem-
stede heeft weer massaal inge-
stuurd met foto’s van tuinen. De 

wedstrijd is nu ten einde. Wie de 
uiteindelijke drie winnaars wor-
den, wordt volgende week be-
kend. Eerst nog zal William Dob-
be van Tuincentrum De Oost-
einde alle geselecteerde tuinen 
keuren. Geen makkelijke opga-
ve! Ieder bedankt voor de in-
gestuurde foto’s met een veelal 
zeer enthousiaste uitleg erbij.

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950
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C E N T E R

Kapel 1932: pentekening uit 1932 
gemaakt door Adr. Moen, ter 
gelegenheid van het afscheid van 
dr. F.W.A. Korff (hij werd hoog- 
leraar in Leiden).

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Op de foto van links naar rechts: Frederique Janss (Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland), wethouder Sjaak Struijf en burgemeester 
Marianne Heeremans.

‘Hier wordt niet gediscrimineerd’
Heemstede - Op maandag 31 
augustus overhandigde Frede-
rique Janss van het Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland 
een bordje met artikel 1 van de 
Grondwet aan burgemeester 
Marianne Heeremans en wet-
houder Maatschappelijke zorg 
Sjaak Struijf. De tekst van dit 
artikel luidt: 
“Allen die zich in Nederland be-
vinden, worden in gelijke geval-
len gelijk behandeld. Discrimina-
tie wegens godsdienst, levens-
overtuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond 
dan ook, is niet toegestaan.” 

Het bordje krijgt een prominen-
te plaats in het raadhuis van 
Heemstede. Inwoners die zich 
gediscrimineerd of ongelijk be-
handeld voelen kunnen dit 
melden bij Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland, web- 
site www.bdkennemerland.nl, 
telefoon (023)- 531 58 42.

www.heemsteder.nl

6.95
4 STUKS

RUNDER
SCHNITZELS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00



Verspreiding plattegrond Heemstede
Heemstede - De firma Rijn-
land Plattegronden verzorgt 
de plattegrond van Heemste-
de. Eens in de twee jaar wordt 
de gemeenteplattegrond ver-
nieuwd. De nieuwe plattegrond 
is net uit en wordt deze week 

(week 36) huis-aan-huis ver-
spreid in Heemstede. Alle huis-
houdens ontvangen een plat-
tegrond (met uitzondering van 
de adressen met een ja/nee- of 
nee/nee-sticker op de brieven-
bus).
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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 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

Winnaars kruiswoordpuzzels
Heemstede – Al weer 3 maan-
den puzzelplezier zijn voorbij en 
de septemberpuzzel ligt alweer 
klaar voor plaatsing. De kruis-
woordpuzzels, blijken aan te 
slaan getuige de stapels brief-
kaarten. Tijd om de winnaars te 
trekken uit de grote stapel. De 
puzzel van juni leverde als op-
lossing ‘Vakantiekriebels’ op. 
Het kaartje van M.G. Van Rijt, 
Korhoenlaan 54 in Heemste-
de is uit de stapel getrokken als 
winnaar. ‘Voetbalcompetitie’ was 

de uitkomst van de juli-puz-
zel. A.J.E. Bruggemann de Win-
ter, A. v.d. Hulstlaan 40, Benne-
broek is als winnaar getrokken. 
De oplossing van augustus was 
‘Advertentiepagina’. Het kaart-
je van mw. G.M. Koopman uit 
de v. B. Focklaan 23 Heemstede 
is uit de inzendingen gekozen. 
Alle winnaars krijgen een bon 
à 25 euro thuisgestuurd die te 
besteden is bij Primera de Pijp, 
Raadhuisstraat 30 in Heemste-
de. Proficiat!

Regio - Wat een prachtige ver-
schijning, die Bo!!  Een Duitse 
herder (reu) van een jaar of 3. 
Hij is helaas een oude beken-
de. Bo is in eerste instantie bin-
nengebracht als zwerver. Hij is 
geplaatst bij mensen met an-
dere honden en dat ging  best  
goed. Helaas ging Bo zich een 
beetje misdragen, achter kat-
ten aan gaan, niet meer leuk 
doen tegen andere honden. En 
Bo is natuurlijk niet de kleinste 
en dan is hij niet zo goed meer 
te houden. Uiteindelijk is dat de 
reden geweest van afstand, om-
dat hij door de vrouw des hui-
zes niet meer te houden was, 
en daardoor niet de beweging 
kreeg die hij nodig had. Bo is 
een energieke hond, die veel 

moet rennen. Omdat hij niet so-
ciaal is met soortgenoten is dat 
natuurlijk een probleem met het 
uitlaten. We zoeken dan ook een 
baas voor Bo, die hem aankan 
en die met hem op cursus wil 
gaan. Iemand met veel tijd voor 
hem en het liefst met een groot 
terrein. Dat zijn wel veel eisen, 
maar het is niet de makkelijk-
ste hond, gelukkig wel bijna 
de mooiste, dus er zal vast wel 
iemand rond lopen die voor Bo 
valt, met zijn bijzondere karak-
ter en al! Kom kennismaken in 
het asiel in Zandvoort, Keesom-
straat 5, open van maandag tot 
en met zaterdag tussen 11.00 
en 16.00 uur, tel 023-5713888 of 
kijk op www.dierentehuiskenne-
merland.nl

Bennebroek - “De bijtjes en de bloemetjes… Eén van de 
vele beestjes uit de wonderbaarlijke flora-fauna macro- 
wereld in onze tuin”, vertelt M. Heemskerk uit Bennebroek. 
Een prachtige foto!

De bijtjes en de bloemetjes

Waarachtig prachtig!

Smartlappen in de 1ste Aanleg
Heemstede - Wie net weer te-
rug is van vakantie kan zich 
weer helemaal ‘Hollands’ uitle-
ven in Café de 1ste Aanleg aan 
de Raadhuisstraat. Op zondag 
13 september is het Amsterdam-
se middag met een workshop 
smartlappen zingen door accor-
deonmeester Rien ter Hal. Deze 
ras Amsterdammer met zijn ac-
cordeon, piano of als eenmans-
orkest speelt en zingt verruk-
kelijke Amsterdamse wijsjes en 
staat garant voor een oer-Hol-
landse gezellige middag. Rien 
heeft vele jaren in Amsterdamse 
kroegen gespeeld waaronder 15 
jaar in het bekende zangcafé De 
Twee Zwaantjes.
Vanaf circa 17 uur wordt gestart 
met een workshop smartlappen 

zingen. Na het ronddelen van de 
teksten zal Rien ter Hal u de fijne 
kneepjes van de echte tranen-
trekkers bijbrengen. Aanslui-
tend een oer Hollandse avond 
met Jordanese klassiekers.

Heemstede - Op 12 september houdt Volkstuinvereniging Groe-
nendaal haar Oogstfeest. Dit vindt plaats op het  complex Manpad-
slaan en wel van 10.00 tot 14.00 uur.
Wat is er te doen? 
• Bezichtiging van tuinen
• Zelfgemaakte taarten
• Pompoensoep
• proeverijen
Info: Pim van Oosterhout, tel: 023-5402999. U kunt parkeren langs 
de weg.

Oogstfeest Manpadslaan

Bo

Dier van de week:  



Heemstede - Een warenhuis 
uit vervlogen tijden. Met bevlo-
gen mensen achter de kramen. 
Dat stond Hanneke Oorthuys 
voor ogen toen zij  drie jaar ge-
leden de eerste  antiek en bro-
cante mark organiseerde. Liefst 
met een Frans sfeertje. Daar-
voor zorgde het duo Pastis met 
zangeres Mony en gitariste 
Felicia, net terug van een reisje 
door de Provence, Dordogne en 
Carcasonne, waar zij bij de 
plaatselijke bevolking veel suc-
ces oogsten.
Zo ook in de Jan van Goyen-
straat, waar het Heemsteed-
se  publiek de chansons waar-
deerde. Ook de terrassen van 
de Groene Druif, Restaurant 
Sanz en Le Cheval Blanc zaten 
vol publiek dat genoot van het 
Franse sfeertje en wijntje. Bei-
de zijden van de Jan van Goyen-

straat waren zaterdag  vol kra-
men met vooral huisraad uit de 
vorige eeuw en nog ouder. Ou-
dere mensen spreken nog van 
vooroorlogse spullen. Het is een 
denkbeeldige scheiding tussen 
Art Deco, Jugendstil, old finish 
en modernisme van vóór 1940 
en jaren 50 en 60 in kersenhout 
en teak, in porselein en zilmeta. 
Nostalgie voor de een, de ander 
ziet in de spiegel het verweer-
de verleden. De  serviezen die 
de eerste eeuw overleefd heb-
ben, liggen naast oude Franse 
kanten kleedjes of  koperwerk, 
waarvan  de jeugd de functie 
nog mag raden. Design uit de 
eerste Rietveld periode heeft nu 
al een plaatsje gekregen tussen 
eiken- tijdse meubelen. Het af-
dingen op een echte antieke zil-
veren kandelaar lukte niet, maar 
werd toch meegenomen als een 

koopje dat mooi meegenomen 
was. 
Zo werden er toch leuke zaken 
gedaan op deze brocantemarkt 
waar bijna vijfenveertig stand-
houders, vorig jaar nog dertig, 
veel plezier beleefden op die 
mooie Heemsteedse dag waar 
niets stuk kon. Zelfs het frê-
le porseleinen vaasje dat door 
de harde wind bijna sneuvel-
de, overleefde de val op de ste-
nen. Koopmansgeluk? Het ge-

rinkel werd overstemd door de 
vrolijke muziek van de Teister-
band die altijd op grote belang-
stelling en applaus van de toe-
hoorders kan rekenen. Initia-
tiefneemster Hanneke Oorthuys 
verwende de standhouders met 
een Franse lunch en had de win-
keliers mede uitgenodigd. Met 
salades, stokbrood Franse kaas 
en wijn was Montmartre vlak-
bij. De winkeliers van de Jan van 
Goyenstraat deden mee met de 

markt. Kasim pakte uit met zijn 
laatste zomerspullen voor  leuke 
prijsjes uit oude tijden, Le Grand 
Cru had zijn restantenmarkt van 
restanten series wijnen voor 
oude prijzen, daar kon het pu-
bliek van profiteren. Zo oud en 
belegen zijn waarde had en houdt 
op een brocantemarkt, zo vers 
was de ossenhaas van de Keur-
slager en de champignons bij 
Lucas Primeurs.
Ton van den Brink
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Brocante in Jan van Goyenstraat

Frans ongedwongen sfeertje
als op Montmartre
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Heemstede – Een uitspraak die 
al vijf generaties meegaat: Van 
den Broek verkoopt geen prijs, 
maar sfeer!  Bij binnenkomst in 
de zaak aan de Kerklaan een 
uitgebreide collectie woning-
textiel met gordijnen, vitrages, 
vloerbedekking en accessoi-
res,  in de toonzalen veel ver-
lichting en voornamelijk klas-
sieke meubelen. Sfeerbepalend 
in een modern of klassiek inte-
rieur is de combinatie van kleur 
en licht. Bij Van den Broek we-
ten ze wat kleuren doen in het 
interieur. Welke gordijnstoffen, 
tapijt en lampenkappen bij el-
kaar passen. Zij kunnen een 
kleurenplan voor u opstellen.  
Bij de meeste meubelen is uitleg 
nodig. Zo heeft de eerste strak-
ke klassieke, kersen eetkamer-
tafel al uitschuifmogelijkheden 
die niet opvallen. Het uitschui-
ven loopt op [kogel]rolletjes. 
Een tweede vierkante tafel voor 
vier personen is in een handom-
draai uit te klappen tot een acht-
kantige tafel voor acht couverts. 
Een prachtige combinatie van 
kersen en notenhout. Art deco 
meubelen uit  de jaren twintig 
van de vorige eeuw in een sa-
mengaan van aluminium en bu-
binga, exotische houtsoort, met 

precies de juiste biesjes. Mooi 
te combineren met een handge-
knoopt Nepalees karpet met Ju-
gendstil patroon. Een wel heel 
bijzonder salontafel komt uit de 
Franse Librairie Collection uit de 
periode 1850-1950 met een se-
cretaire en boekenkast. 

Maatwerk in meubelen
Maatwerk in fauteuils en ban-
ken is hun vak. Zelf bepalen 
welke zithoogte, de diepte en 
de harde of zachte zittingen. Er 
kan veel want de leveranciers 
zijn veelal kleine meubelateliers 
in Frankrijk, Italië en vooral Bel-
gië. Veel stoffeerwerk wordt nog 
in Nederland uitgevoerd met het 
voordeel van korte lijnen, soms 
direct met de stoffeerder. Klein-
schalige fabrieken met een ho-
ge kwaliteitsnorm. Fauteuils 
speciaal voor senioren met on-
zichtbare elektrische te verstel-
len van rugleuning en voeten-
bankje. Chesterfield meubelen 
in een modernere vormgeving, 
maar toch passend in een klas-
siek interieur in een lichte ve-
lours, geeft uw kamer een heel 
ander gezicht. Alle zit en eetka-
merstoelen en banken hebben 
een prijssysteem waarin snel al-
le mogelijkheden van het pro-

duct te vinden zijn. Dat was een 
gigantisch werk om op te zetten, 
wel heel uniek. In één oogopslag 
een fauteuil uitrekenen in lage 
uitvoering, hoog, de bank twee-
drie of vierzits, met stofkeuze 
naar wens. Daar zijn ze nu wel 
blij mee. Van den Broek begon 
ooit in 1880 in Rotterdam als 
een meubelfabriek werd in 1940 
weggebombardeerd. Zij waren 
in de oorlogstijd op de Boter-
markt in Haarlem gevestigd met 
een winkel en werkplaats. Op de 
Bleekersvaartweg in Heemstede 
had men een winkel en in 1968 
verhuisde men naar de Kerklaan 
52. In de jaren is het pand enige 
malen aangepast en uitgebreid, 
en in 2000 werd er een lift ge-
plaatst., Marcel van den Broek 
heeft in januari 2009 de zaak 
overgenomen van vader Fons 
die overigens nog steeds graag 
werkt,net als moeder Anneke en 
dochter Nanja. Met hun speci-
fieke collecties en hun bij veel 
klanten zo gewaardeerde ser-
vice leveren zij woninginrich-
tingen van Groningen tot ver in 
Limburg, veelal op recomman-
datie, meestal Nederlanders die 
wonen en werken in Rusland, 
China, Frankrijk of nog verder.
Ton van den Brink

Voor het voetlicht...

Van den Broek meubelen,
vijf generaties sfeer

Damesgymclub zoekt nieuwe leden
Heemstede - Al meer dan 25 
jaar geleden besloot Casca te 
stoppen met een gymclubje voor 
dames.
De dames vonden dit jammer en 
besloten samen een gymzaal te 
huren en een leraar te zoeken.
Dat lukte, en…. dat gymclubje 

bestaat nog steeds! Nu wel op 
een andere locatie, met veel an-
dere dames en een andere gym-
leraar.
Tegenwoordig wordt er gegymd 
op dinsdagavond van 20.00-
21.00 uur in de gymzaal van 
de Valkenburgschool, ingang 

Cruquiusweg in Heemstede. Het 
groepje bestaat nu uit dames in 
de leeftijd van 45 tot ongeveer 
65 jaar. Interesse? Bel naar Els 
Bosman 023-5475444 of Marij-
ke Smits 023-5470684. Er is al-
tijd een mogelijkheid om gratis 
enkele keren mee te doen. 

Heropening 
Reyngoud Lingerie
Heemstede - Na een maand 
hard werken is het dan zover! 
De heropening van Reyngoud 
Lingerie. De zaak heeft een hele 
eigentijdse uitstraling gekregen 
hoewel de vertrouwde merken 
en de gezellige sfeer nog  als 
vanouds aanwezig zijn. Dit is na-
tuurlijk ook wat past bij een lin-
gerie speciaalzaak die volgend 
jaar 80 jaar in Heemstede ge-
vestigd is.
De derde generatie van de fa-
milie Mea Klay gaat het stok-
je overnemen van haar tante 
Marion Reyngoud vandaar ook 
de vernieuwde uitstraling.  Al-
le mooie lingeriemerken zijn be-
houden gebleven zoals Marie 

Jo, Prima Donna, Chantelle, Si-
mone Perele, Conturelle, Mey en 
Triumpf. Daarnaast zijn Arma-
ni, Passionata en Vive Maria als 
jongere merken opgenomen in 
de collectie.
Naast lingerie staat de zaak 
alom bekend om haar uitge-
breide keuze in nachtmode van 
bijvoorbeeld Rosch, Feraud, 
Bleyle en Cyell.

Het is zeker de moeite waard om 
een kijkje in de vernieuwde zaak 
te komen nemen en te profite-
ren van een leuke openingsaan-
bieding!!
Eind deze maand zal de feeste-
lijke heropening plaatsvinden.

Fietstocht vanaf boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 5 en 12 
september kunt u een fietstocht 
ondernemen onder het mot-

to ‘Fiets mee met Hans van der 
Prijt door Heemstede en Benne-
broek’. In juni verscheen Er was 
een plek waar alles anders was, 
over boeken en schrijvers in 
Heemstede en Bennebroek. 
Auteur Hans van der Prijt fietst 
genoemde twee zaterdagoch-
tenden de route die voert langs 
plekken die als decor dienden 
voor romans, als inspiratiebron 
voor dichters en onderdak voor 
schrijvers. 
Fiets met hem mee en beleef de 
verhalen die zich in het verleden 
hebben afgespeeld opnieuw.  
Aanvang: 10.30 uur. Deelname: 
5 euro. Graag van tevoren aan-
melden, verzamelen bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Duur van de tocht: 
1,5 - 2 uur. Boekhandel Blokker 
vindt u aan de Binnenweg 138.
Telefoon: 023 – 5282472.
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WABO scouting bouwt plein bij
Van Dam om tot houten speelplein!
Heemstede – Aanstaande zon-
dag 6 september is er spek-
takel op het plein bij de oude 
dorpspomp in Heemstede cen-
trum! De stoere meiden van 
WABO Scouting vertonen daar 
tussen 13.00 en 17.00 uur hun 
kunsten. Wil je weten hoe cre-
atief en stoer de meiden van 
WABO Scouting zijn? Kom dan 
zaterdagmiddag kijken... en 
meespelen! Niet alleen jongens 
zijn stoer, dat laten de meisjes 
zondag wel eens even zien! Ze 
bouwen van touw en lange pa-

len een houten wipschommel en 
draaien hun hand niet om voor 
nog veel meer activiteiten. Het 
plein zal worden omgebouwd 
tot een complete houten speel-
tuin! Willem van Dam van de 
gelijknamige chocolaterie en ijs-
salon, ondersteunt de verrichtin-
gen van de WABO meiden van 
harte. Voor hun inspanningen 
krijgen de WABO meisjes dan 
ook een ijsje van Van Dam. 
Wil je kijken of de scouting iets 
voor jou is, dan ben je van har-
te welkom. De ventweg bij de 

dorpspomp is afgesloten voor 
verkeer dus hebben de ‘girls’ 
alle ruimte. Kom gezellig kijken, 
meespelen mag en wie weet... 
word je wel lid van WABO Scou-
ting!
Je ouders zijn zondagmiddag ui-
teraard ook welkom. Ze kunnen  
op het terras bij Van Dam plaats-
nemen onder het genot van een 
ijsje. Weet je waar het is? In 
de Raadhuisstraat, bij nummer 
60 (Chocolaterie Van Dam). En 
anders zie je het wel aan de 
kleurige ballonnen!

Leuke merken voor 
kinderen bij No Doubt
Heemstede - No Doubt in de 
Jan van Goyenstraat 26 begint 
alweer haar tweede seizoen.
Naast de veelzijdige dames-
collectie met merken als Ma-
ria Westerlind,Zilch, S’nob, Vive 
Maria, Pepe jeans en Reset heeft 
No Doubt ook een leuke kinder-
hoek met kleding van maat 92 
t/m 140. In deze hoek worden 
merken gepresenteerd die ver-
der niet in Heemstede verkocht 
worden en ook nog betaalbaar 
zijn. Met de merken Katvig, Pe-
tit by Sophie Schnoor, Tumblen-
dry mini, Blemish en kinderjas-
sen van Reset heeft No Dou-
bt al een eigen klantenkring op-
gebouwd. Verder zijn van de-
ze merken ook rompertjes en 
slaappakjes te krijgen als even-
tueel leuk kraamkadootje.
“Om alles een beetje exclu-
sief te houden hebben we van 

de meeste artikelen maar 1 per 
maat,dus heeft u interesse, komt 
u dan snel langs!” Aldus eigena-
resse Kristan op het Roodt. No 
Doubt, Jan van Goyenstraat 26. 
Tel. 023-5473311.

Seizoensopening CascaNova 
over Hermitage
Heemstede - Begin jaren ’90 
van de twintigste eeuw on-
derzocht de directeur van het 
Staatsmuseum de Hermitage in 
Sint Petersburg de mogelijkheid 
van satellieten van zijn museum 
in het Westen. Door de 300-ja-
rige band tussen St. Petersburg 
en Amsterdam ontstond het 
idee voor een Nederlandse ves-
tiging. De Amsterdamse depen-

dance van Museum de Hermita-
ge is de laatste tijd veel in het 
nieuws geweest, met name van-
wege de opening en uitbreiding.
Onderwerp van de lezing op 
woensdag 9 september is ech-
ter het ‘origineel’ Staatsmuseum 
de Hermitage in St. Petersburg, 
alom genoemd omdat zij één 
van de mooiste verzamelingen 
ter wereld heeft. Oude meesters, 

Vrouwen van Nu
Heemstede - De Vrouwen van 
Nu, afdeling Heemstede, he-
ten u welkom op de openings- 
middag op dinsdag 15 septem-
ber.
Deze middag zullen diver-
se clubs zich presenteren, zo-

als bridge, quilt, tuin, excursie, 
lees, museum, wandel/fiets en 
eetclub. Heeft u belangstelling 
dan bent u hartelijk welkom in 
het Honk,  Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede. Aanvang 14.00 tot 
16.00 uur.
Inlichtingen: pl. v. voorzitter 
5736750 of secr. 5280340.

Vruchten en Zaden op Leyduin
Heemstede - Op dinsdag 8 
september organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een excur-
sie ‘Vruchten en Zaden’ op de 
landgoederen Leyduin, Woest-
duin en Vinkenduin. Vertrek om 
19.00 uur bij de parkeerplaats 
van Leyduin, Manpadslaan, 
Heemstede. Duur: 1,5 uur. Aan-
melden vooraf is niet nodig. 
Informatie: Marc van Schie, 023-
5351239 of op www.ivn.nl/zuid-
kennemerland
Deze excursie sluit goed aan bij 
de periode van het jaar. Het bos 
maakt zich op voor de herfst! 
Bomen en struiken hebben 
vruchten en zaden voor het 
nieuwe voorjaar. En dieren ge-
bruiken deze vruchten en za-
den om de winter mee door te 
komen.  Eekhoorns verstoppen  
namelijk beukennootjes als win-
tervoorraad. Deze drie aaneen-

gesloten landgoederen liggen 
tussen de Vogelenzangseweg 
en de Leidse Vaart. In dit com-
plex van parken, oude huizen 
en speelweiden kan men menig 
uurtje prettig wandelen. Land-
schappelijk gezien zijn er een 
paar aardige verrassingen te be-
leven. Op Oud-Woestduin is de 
voormalige paardenrenbaan; ´de 
vloek van Haarlem!` In de rich-
ting van Vinkenduin is een open 
plek met alleenstaande bomen 
die heel bijzonder van sfeer is. 
Men kan er midden op de dag 
reeën ontmoeten. 
Op sommige plekken kan de 
adelaarsvaren manshoog staan. 
De variatie aan boomsoorten is 
groot. Richting Leyduin zijn er 
heuveltjes begroeid met beuken 
en velden lelietjes-van-dalen, 
met op het hoogste punt een 
romantisch ‘Kluizenaarstorentje’. 

(post)impressionisten, klassieke 
antiquiteiten, Europese en Rus-
sische kunstnijverheid en oos-
terse kunst maken deel uit van 
deze collectie. 
Karin Braamhorst heeft een grote 
kennis en passie voor kunst en is 
bekend van haar landelijke lezin-
gen over de Hermitage. Op haar 
unieke eigen manier geeft zij le-
zingen voor een groot publiek. 
Prachtige beelden van de kunst-
werken die zij bespreekt omlijs-
ten haar inspirerende verhalen. 
Vakgenoten én leken zitten op 
het puntje van hun stoel bij haar 
enthousiaste verhalen. Zowel de 
meesterwerken als de geschie-
denis van het Staatsmuseum ko-
men in deze lezing aan bod. Op 
20 oktober gaat de excursie voor 
55+ naar de Hermitage in Am-
sterdam. Voor deze excursie of 
een eigen bezoek aan dit ge-
heel vernieuwde museum kan de 
lezing een mooie inleiding zijn.  
De lezing over de Hermitage – 
museumgeschiedenis is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op woensdag 9 sep-
tember om 20.00 uur. Entree: 7,50 
euro.  Opgeven mag maar is niet 
noodzakelijk. Dit kan telefonisch: 
023-548 38 28 -1. 

Foto: IVN Zuid-Kennemerland.
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Start activiteiten bij Casca
Heemstede - Voor veel mensen 
zit de zomervakantie er weer op. 
Een goede tijd om eens rond te 
kijken wat er te doen is op het 
gebied van cursussen, lezingen, 
theater enzovoorts. Casca heeft 
ruim 200 activiteiten op haar 
programma staan. Een gevari-
eerd aanbod voor jong en oud, 
voor elk wat wils. Zowel op het 
gebied van kunst, cultuur, ge-
zondheid, persoonlijke ontwik-
keling, kunst & literatuur, sport, 
uitgaan, informatica, als kinder-
opvang en theater. Alle activitei-
ten zijn verspreid over 3 locaties 
in Heemstede: de Luifel aan de 
Herenweg 96, het Honk, Molen-
werfslaan 11 en de Princehof aan 
de Glipperweg 57. Bovendien is 
er kinderdagverblijf Pierewiet in 
de brede school de Molenwiek, 
Molenwerfslaan 11 (Pierewiet is 
steeds open voor kinderen van 
0 tot 4 jaar) en de naschoolse- 
en schoolvakantieopvang Casca 
BSO op 7 verschillende plaatsen 
in Heemstede, voor opvang van 
kinderen van 4-12 jaar. Peuters 
van 2 tot 4 jaar kunnen weer te-
recht in één van de twee peuter-
speelzalen de Paddestoel en de 
Pluizebol. 
In september starten vele kor-
te cursussen maar ook de cur-
sussen en clubs die het hele sei-
zoen duren. Voor Kinderen be-
gint de wekelijkse woensdag-
middagclub weer op woensdag 
2 september. Verder zijn er heel 
veel kindercursussen.
In de jongerenruimte Plexat is 
Tienercafé Blue Moon (10-14 
jaar) weer open. Iedere dinsdag, 
woensdag en donderdag kun-
nen tieners hier binnenlopen.
Vrijdag 4 september is de Grand 
Opening van de ‘t Is weer Vrij-
dag’, een wekelijkse mogelijk-

heid voor tieners om het week-
end perfect te starten. Ook de 
aan ’t Is weer Vrijdag vooraf-
gaande Cook – eat – meet & 
greet (1x per maand) start op 4 
september. Hier kunnen tieners 
samen een maaltijd koken, op-
eten en natuurlijk ook samen 
opruimen. Daarna mag je gratis 
blijven bij ’t Is weer Vrijdag!  (Kijk 
op de website bij Plexat). 
Voor volwassenen zijn er het he-
le seizoen bridge-, talen-, ver-
schillende creatieve-, educatie-
ve-, kunstgeschiedenis en lite-
ratuur-, computer-, culinaire- en 
sportieve cursussen.
Vanaf woensdag 9 september 
start het CascaNova programma 
met lezingen, workshops, films 
en amateuroptredens. 
In ‘Eethuis de Luifel’ kan ieder-
een 3 dagen per week terecht 
voor een heerlijke lunch en op 
5 dagen voor een heerlijk diner 
(vooraf reserveren), of dagelijks 
voor zomaar een kopje koffie of 
een drankje.
Senioren (55+) kunnen natuurlijk 
terecht bij de activiteiten voor 
volwassenen. Maar voor hen zijn 
er ook nog verschillende spor-
tieve activiteiten zoals recrea-
tief fietsen, Internationale dans, 
Meer Bewegen voor Ouderen, 
Sport en bewegen, koersbal, Chi 
Kung, de nieuwe cursus Maak 
u Sterk en Casca’s Huisorkest. 
Ook zijn er zijn koersbalclubs en 
een biljartclub . 
In Theater de Luifel worden in de 
weekenden weer fantastische 
voorstellingen voor het voet-
licht gebracht.  Veel meer vindt 
u in de brochure die mee te ne-
men is in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede of infomeer via 
023-548 38 28. Website: www.
casca.nl. 

Bel Air bridge 
competitie
Heemstede - Op zaterdag 3 ok-
tober gaat de Vrij Bridgen Op 
Zaterdag kompetitie van start.
Er worden 6 ronden van 4 spel-
len  gespeeld in het gebouw  van 
G.S.V, Frans Schubertlaan 37 te 
Heemstede. Aanvang 13.00 uur.
De kosten zijn 20 euro per 
persoon (voor 7 middagen), in-
clusief Meesterpunten. Gelie-
ve dit bedrag over te maken op 
gironummer 284489 t.n.v P. v.d. 
Raad, Vogelenzang onder ver-
melding van VBOZ. Voor in-
formatie: Piet van den Raad, 
023-5847156 of 06-22983867 of 
bc.belair@quicknet.nl

Duel op 5 september
Erewedstrijd HFC met Sparta
Heemstede - Het verheugt 
de Jubileumcommissie van de  
Koninklijke HFC dat voor de 
Erewedstrijd ter gelegenheid 
van het 130-jarig jubileum Spar-
ta Rotterdam als roemruchte 
tegenstander naar de Span-
jaardslaan zal komen. Spar-
ta Rotterdam, dat onder leiding 
staat van trainer Frans Adelaar, 
verschijnt in de sterkst mogelij-
ke opstelling. De Erewedstrijd 
zal worden geleid door scheids-
rechter Ruud Bossen.
Het bestuur van de jubileren-
de Haarlemse club is blij met 
de komst van Sparta Rotterdam 
voor het jubileumduel vanwege 
de goede contacten, de positie-
ve uitstraling en de traditierijke 
geschiedenis van de club. Het 
duel wordt gespeeld op zater-
dag 5 september en begint om 
16.00 uur. De komst van het eer-

ste team van de “Kasteelclub” 
zal vooraf worden gegaan door 
diverse wedstrijden tussen de 
oudste betaald voetbalorganisa-
tie van Nederland en teams van 
de Kon. HFC, de oudste ama-
teurvoetbalvereniging. Onder 
het motto “250 jaar voetbal” bij-
ten om 13.30 uur het E-Topteam 
van Sparta en de D2 de spits af 
gevolgd door de Sparta Legends 
met o.a. David Loggie, Wout Hol-
verda, Arjan van der Laan, Ni-
co Jalink, Aad Andriessen, Ron 
van den Berg, Ed Ridderhof, 
Frank Kooiman en Jos van Eck. 
Dit team zal het opnemen te-
gen een selectie van oud-HFC1- 
spelers met o.a. John Weijers, 
John Burke, Jaap Spee, Pascal 
Kamp, Rokus Hoogendoorn jr., 
Tom van Schaik en Rob Verstra-
ten. Aanvang van deze wedstrijd 
is 14.30 uur. 

Heemstede - “Koeien zijn toch echt niet dom. Dit tafereel 
trof ik aan toen het enorm regende en waaide. Ik kon mijn 
ogen niet geloven”, vertelt mevrouw Bootsma-Ruiter bij de 
foto. Zij woont inSpaarneborgh en kijkt uit op het Spaarne 
en de weilanden richting Hageveld. De koeien staan net-
jes in de rij om op die manier elkaar zo veel mogelijk tegen 
wind en regen te beschermen.

Koeien

Waarachtig prachtig!

Heemstede – Je mag hier 
niet meteen links, zoveel is 
wel duidelijk. Voor het stati-
on komend vanaf de Zand-
voortselaan moet je echt een 
‘rondje’ maken en dan pas 
(dan inmiddels rechts) af-
slaan naar het station of iets 
verder, de Leidsevaart op 
richting Bennebroek. Oké. 
Maar iets op dit verkeers-
bord werkt op de lachspie-
ren. Aldus Pieter Coppens, 
die een plaatje van dit dubi-
euze verkeersbord naar de 
redactie stuurde. Dubieus? 
Dubbelzinnig... 
Heeft u ook een grappige si-
tuatie, verkeersbord of an-
ders op de foto gezet? Mail 
naar redactie@heemsteder.nl

Dubieus

Kerkdienst Kleine Vermaning
Heemstede – In het kergebouw ‘Kleine Vermaning’ aan de Post-
laan 16 Heemstede wordt zondag 6 september een dienst gehouden. 
Deze begint om 10.30 uur en wordt voorgegaan door ds. Schlette.

Waar is de wijkagent?
De meeste warme dagen hebben we gehad. De scholen zijn weer 
begonnen. De rust keert terug op de Mozartkade bij het ‘alterna-
tieve zwembad’ van Heemstede met de hoge brug als spectacu-
laire duikplank. Laten we de balans opmaken.
Zwemgeluiden en een beetje lawaai horen bij de jeugd. Een ver-
geten blikje of chipszak pak ik in het voorbijgaan wel even op. 
Een beetje stoeien en je uitsloven voor de aanwezige meisjes is 
begrijpelijk. Ook een meter pleister voor alle sneeën in voeten 
horen erbij en zelfs een ritje naar de Eerste Hulp in Hoofddorp 
om hechtingen te laten zetten hoort bij het genot te mogen wo-
nen op de Mozartkade.
Toch moet ik ook dit zwemseizoen vaststellen dat de negatie-
ve aspecten weer zwaar de overhand hebben. Een greep uit 
alle incidenten:
Verschillende malen is de brug beklad met graffiti. Zelfs een keer 
met obscene teksten en tekeningen.
Bekrassen van geparkeerde auto’s en het afbreken van buiten-
spiegels. Obscene taal onderling en tegen passerende wande-
laars. Ruiten ingooien van achterliggend bedrijf. Regelmatig 
hopen vuil achterlaten. Het gooien van banken en fietsen in het 
kanaal. A-sociaal en buitensporig brutaal gedrag tegen de kade-
bewoners. Het slopen van de fietsgeleiders van de brug. 

Kadebewoners doen echt hun best om alles zoveel mogelijk in 
goede banen te leiden maar zoals uit bovenstaande blijkt, niet al-
tijd met succes. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat de 
gemeente zeer snel reageert op graffiti en vernielingen. Na mel-
ding wordt vaak de volgende dag al hersteld. Hulde daarvoor!
Wel moet met zich realiseren dat dit voor de gemeente een zeer 
kostbare aangelegenheid moet zijn. De vraag is dan ook: “Waar 
is de wijkagent?”
Bij het zo frequent voorkomen van voornoemde incidenten en 
het vele geld dat daarmee ongetwijfeld gemoeid is, zou men toch 
vermoeden dat de burgemeester als verantwoordelijke voor die 
gemeente en voor de plaatselijke politie de wijkagent een keer 
aanspreekt met het verzoek hier iets aan te doen? Fiets een keer 
extra langs of beter nog, maak eens een praatje met de verschil-
lende groepen die hier zwemmen. Spreek de kinderen eens aan 
op hun gedrag. Ik weet dat er regelmatig door de kadebewo-
ners met de politie is gebeld. Ik heb de wijkagent hier nog nooit 
gezien! Komt nog bij dat het alleen op warme dagen nodig is om 
een oogje in het zeil te houden.
Wijkagent, maak je eens waar. Het zou de kadebewoners een 
stuk meer rust geven en het zou de gemeente een enorme 
besparing opleveren.
Felix Spee, Mozartkade 1, Heemstede 

INGEZONDEN

Fietser ernstig 
gewond
Heemstede - Rond 21.00 uur 
op woensdag 26 augustus is op 
de Zandvoorter Allee in Haarlem 
een 42-jarige man uit Heem-
stede ernstig gewond naast zijn 
fiets aangetroffen. De man had 
hoofdletsel, was verward en 
nauwelijks bij bewustzijn. Hij is 
overgebracht naar een zieken-
huis. Het is niet duidelijk wat de 
man is overkomen. Hiernaar doet 
de politie onderzoek. Eventuele 
getuigen worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
Kennemerland, via 0900 - 8844.
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Bennebroek – Perziken uit eigen tuin, wie wil dat niet? En 
wie heeft dat, gewoon in ons eigen kikkerlandje? Gordana 
Teders heeft een perzikboom in haar tuin. “In deze warme 
zomer oogst ze heel veel lekkere perziken”, schrijft Dineke 
van de Siepkamp, die ook de foto stuurde. 
Heeft u ook een bijzondere foto? Mail deze naar: redac-
tie@heemsteder.nl

Perziken

Waarachtig prachtig!6 September startzondag in Heemstede
Heemstede - Aanstaande zon-
dag 6 september begint het 
nieuwe seizoen voor de Protes-
tantse Kerk in Heemstede met 
een bijzonder feestelijke bijeen-
komst in de Pinksterkerk aan de 
Camplaan. Het thema is dit jaar 
‘Wij geloven’. Wat gelooft u?
Na een korte viering vanaf 10.00 
uur onder leiding van Pieter 
Terpstra kunnen de bezoekers 
die vraag voor zichzelf probe-

ren te beantwoorden. Dat kan 
door met een andere kerkgan-
ger een rondje rond de kerk te 
wandelen, en samen te pein-
zen en met elkaar in gesprek 
te gaan. Het kan ook door in te 
gaan op de uitnodiging van de 
jongeren van de jeugdgroep Ke-
rosine; die stellen andere bezoe-
kers de vraag: “Wat geloofde u 
toen u twintig was?” 
Dichter Eppie Dam schreef voor 

startzondag een lied op muziek 
van Henri Purcell. Deze compo-
nist uit de 17e eeuw is in Heem-
stede geen onbekende sinds vo-
rig jaar zijn opera Dido en Aene-
as in de open lucht werd uitge-
voerd voor het vernieuwde raad-
huis. Eppie Dams tekst is eigen-
tijds, bijvoorbeeld: “Wij gelo-
ven in de daden, van wie geeft 
in plaats van graait, ...”. Wie vindt 
dat de tekst van dit lied zijn ge-
loof goed (of juist slecht) ver-
woordt, wordt uitgenodigd dit 
toe te lichten.
Bezoekers, die menen dat er in 
de dienst te weinig gezongen 
wordt, kunnen na afloop hun 
hart op halen en onder deskun-
dige leiding van Wil Bakker ver-
schillende klassieke geloofsbe-
lijdenissen zingen. Ook is er een 
presentatie over de geschie-
denis van de Kapel Nieuw Vre-
denhof, waar afgelopen zon-
dag 30 augustus voor het laatst 
een kerkdienst gehouden werd. 
En er wordt gesproken over de 
maatschappelijke hulp, de dia-
conie, die vanuit de Heemsteed-
se Protestantse Kerk wordt aan-
geboden. Er is ook een kinder-
programma.

Tibetaans Boeddhisme 
bij Villa Uitzicht
Regio - Op vrijdag 11 septem-
ber geeft Tulku Sonam een le-
zing over de Groene en Witte Ta-
ra binnen het Tibetaans Boed-
dhisme van 15.30-18.00 uur. De-
ze vrouwelijke symbolen heb-
ben een bijzondere betekenis en 
kracht binnen het boeddhisme. 
Een pudja (ceremonieel) maakt 
deel uit van de lezing.
De spreektaal is Engels maar de 

lezing wordt vertaald in het Ne-
derlands. Aanmelden via info@
villauitzicht.nl. Kosten 25 eu-
ro contant te betalen bij bin-
nenkomst. Voor meer informa-
tie en aanmelding kijk op: www.
villauitzicht.nl Er is een cyclus 
van boeddistische lessen in de 
Villa, ook 25 october hele dag.
Villa Uitzicht, Haarlemmerstraat 
43, Hillegom.

Trimclub
Heemstede - Vanaf zaterdag  
5 september komt een groep 
enthousiaste mannen bij-
een  op de parkeerplaats van 
Groenendaal (Heemstede)  bij 
het restaurant. Dit is het start-
punt van hun zaterdagse trim-
clubje.
De trimclub, opgericht in 1970 
draagt de naam E.M.W.G. (En 
maar weer gewoon). In 2010 
viert de club dus het 40-jarig 
bestaan.  Onder leiding wordt 
gedurende een uur  hardlopen 
afgewisseld met lichaamsoe-
feningen, die ongetwijfeld tot 
een soepeler bewegen leiden. 
Dit programma, waarbij de ge-
zelligheid en humor zeker niet 

ontbreken is bij uitstek ge-
schikt voor de veelal zittende 
mens. De trainingen vinden 
plaats in het Groenendaalse 
bos. Er is geen leeftijdsgrens; 
het seniorengedeelte over-
heerst.  Naast de wekelijkse 
activiteit organiseert de club 
een strandloop aan het begin 
van het nieuwe jaar, en een 
gezellig samenzijn op een cul-
turele uitgaansdag ter afslui-
ting van het seizoen. Er is nog 
plaats in de club voor nieu-
we deelnemers. Zij zijn op het 
trimuur (8 uur) welkom om 
eens te ervaren hoe deze ver-
richtingen bevallen.
Info: tel. 023-5581819.  

Spektakel in Heemstede!
Heemstede – De Open Dag 
die voetbalvereniging RCH aan 
de Sportparklaan organiseerde, 
woensdag 26 augustus, mag een 
waar succes worden genoemd. 
Grote rode gevaartes waren op-
gesteld op het – gelukkig weer – 
groene havenveld. Panna-veld-
jes, doelschieten, een levend ta-
felvoetbalspel en een compleet 
opblaasbare arena, waar al-
le jeugdteams onderlinge com-
petities speelden. Van Racertjes 
(vanaf 4 jaar) tot aan Meiden-C. 
De jaarlijkse Open Dag van voet-
balvereniging R.C.H. is inmiddels 
uitgegroeid tot een waar spek-
takel met deze editie dus een 
heus voetbaldorp op de velden. 
R.C.H. is een voetbalvereniging 
met een rijke historie. 
Het doel van deze middag is ui-
teraard zo veel mogelijk kinderen 
kennis te laten maken met de-
ze gezellige familieclub en haar 
prachtige sportcomplex. Ook dit 
jaar weer hebben vele nieuwe 
leden zich ingeschreven. 
Kinderen kunnen bij R.C.H. al te-
recht vanaf 4 jaar. Onder pro-
fessionele begeleiding worden 
de eerste stappen gezet in de 
voetbalwereld. Deze voor de re-
gio unieke formule heeft inmid-
dels geleid tot een ware run op 
de beschikbare plaatsen. 
Dat er op hoog niveau gevoet-
bald wordt blijkt uit de reeks van 
successen die recent geboekt 
zijn bij alle leeftijdsklassen. De 
lijst van kampioenschappen is 
indrukwekkend en vrijwel we-
kelijks zijn er dan ook scouts 
van diverse betaald voetbal or-
ganisaties te vinden op de vel-
den van R.C.H. Vanzelfsprekend 
wordt er ook gevoetbald op re-

creatief niveau zodat er voor elk 
wat wils is.
Meidenvoetbal is op dit moment 
de snelst groeiende tak van de 

huidige voetballerij. Onder lei-
ding van ex voetballers en voet-
balsters zijn er wekelijks trainin-
gen en wedstrijden voor de mei-
den. Inmiddels is deze groep uit-
gegroeid tot een volwassen tak 
en heeft R.C.H. een fraaie staat 
van dienst opgebouwd.
Ondanks de enorme groei zijn 
er thans nog geen wachtlijsten 

voor deze club aan de Sport-
parklaan. Er is in de regio bij veel 
clubs een wachtlijst. R.C.H. heeft 
echter een breed kader en vol-
doende gediplomeerde trainers 
om onderdak te bieden aan al-
le belangstellenden. 

Ook de oudere jeugd kan direct 
starten met voetballen bij R.C.H.: 
ben je 12 tot 18 jaar, informeer 
dan eens naar de mogelijkhe-
den om in de C, B of A een lek-
ker balletje mee te trappen op 
zaterdag.
Voor informatie kijk op de web-
site: www.rch-voetbal.nl of kom 
eens langs!



Heemstede - Lekker spelen 
met leeftijdgenootjes kan in één 
van de peuterspeelzalen van 
Casca.
Bij de Paddestoel aan de Glip-
perweg 57 en de Pluizebol aan 
de Herenweg 96 in Heemstede 
delen de vaste leidsters graag 
de zorg voor uw kindje met u op 
zijn of haar eerste stapjes bui-

tenshuis. Met spel- en ontwik-
kelingsmateriaal en activiteiten 
die natuurlijk helemaal aanslui-
ten bij de leeftijd van kinderen 
tussen 2 en 4 jaar zal uw kind 
zeker een hele gezellige en uit-
dagende tijd tegemoet gaan. 
Elke dag ontdekken de peuters 
de wereld spelenderwijs. 
De kleintjes mogen aan alles 

meedoen, maar ook nog even 
‘de kat uit de boom kijken’.
Er is tijd voor knutselen en kleu-
ren, samen fruit eten, voorle-
zen en vooral veel spelen, zowel 
binnen als buiten. Op beide lo-
caties zijn buitenspeelpleintjes 
met veel driewielers, scooters of 
auto’s en een zandbak aanwe-
zig. Casca staat garant voor een 
veilige, vertrouwde opvang voor 
uw kind en vindt open en eer-
lijk contact met de ouders heel 
belangrijk.
U kunt uw peuter vanaf 1,5 jaar 
aanmelden. Dit kan door een 
inschrijfformulier ingevuld en 
ondertekend op te sturen naar: 
Casca Kinderopvang, t.a.v. T. 
Collet, Postbus 578, 2100 AN 
Heemstede of te faxen naar: 023 
- 548 38 29. U kunt dit formu-
lier downloaden van onze web-
site (www.casca-kinderopvang.
nl) of telefonisch opvragen: 
023 - 548 38 13. 
Ook kunt U langs gaan bij de 
speelzaal van uw keuze en daar 
een formulier invullen.

Heemstede – De Monckey 
als onderdeel van de break-
dance uitvoeren met alle kin-
deren van de Valkenburgschool 
tegelijk, dat was lachen op de 
speelplaats. Vreemde caprio-
len uithalen op muziek die di-
rect uitnodigt om juist die be-
paalde bewegingen te maken. 
Onder leiding van Steffen van 
der Pol  kregen de kinderen 
een voorproefje van wat je alle-
maal met de JeugdSportPas kan 
doen. Kinderen uit  groep 3 kun-
nen kiezen uit sporten als:ju-
do, scouting, skiën, tafeltennis, 
turnen en volleybal. Bij groep 4 
komen daar bijvoorbeeld dam-
men en karate bij. Tot in groep 
8 waar kinderen  kunnen kie-
zen uit wel 17 verschillende tak-
ken van sport. Een sportcursus 

bestaat uit vier aaneengesloten 
lessen en kost, afhankelijk van 
de gekozen sport, 6,00 , 7,50 of 
9,00 euro. Valt de ene sport dus 
tegen dan lukt het met een an-
dere misschien beter. Alle kin-
deren van alle basisscholen in 
Heemstede krijgen een dezer 
dagen de uitgebreide prospec-
tus van Sportservice Heemste-
de-Zandvoort uitgereikt. Hieruit 
kunnen de kinderen kiezen uit 
meer dan 350 sportcursussen 
die tijdens het schooljaar 2009-
2010 worden aangeboden door 
veel Heemsteedse en Haarlem-
se sportorganisaties. 

Moeilijk kiezen?
Zonder lid te worden van een 
vereniging kunnen kinderen 
met de JeugdSportPas kennis 

maken met de sport, waarvan ze 
denken dat ze die wel leuk vin-
den. Er zijn sporten bij waar ze 
misschien nog  nooit van ge-
hoord hebben. Perslucht dui-
ken is zo`n voorbeeld, dat gege-
ven wordt in het Heemsteedse 
zwembad Groenendaal. Dat kan 
al vanaf 8 jaar.
Met de JeugdSportPas kan je 
op een goedkope manier kennis 
maken met een groot aanbod 
van sporten. Als je het dan echt 
leuk vindt, is het een makkelij-
ke stap om lid te worden van die 
vereniging. Voor inschrijving en 
voor het totale sportaanbod kun 
je kijken op www.jeugdsportpas.
nl , grote kans dat de sport die je 
altijd al zo graag wilde uitprobe-
ren erbij zit.
Ton van den Brink
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‘Op de Kaart’, monumentendag 
op 12 september
Heemstede/Bennebroek - 
Het thema van de landelijke 
Open Monumentendagen is dit 
jaar Op de kaart. In dat kader or-
ganiseert de HVHB samen met 
Ons Bloemendaal een speciale 
fietstocht die u langs prachtige 
gebouwen en monumenten in 
Heemstede, Bennebroek, Over-
veen en Bloemendaal voert. Een 
mooie gelegenheid om elkaars 
gemeenten te leren kennen.
De fietstocht kunt u op de web-
site vinden www.oudheemste-
debennebroek.nl

Markt 
Op het plein bij het Raadhuis 
wordt  een culturele markt ge-
organiseerd met allerlei activitei-
ten en optredens.  De HVHB zal 
hier ook aanwezig zijn met een 
informatiestand en daar kan ook 
de fietstocht afgehaald worden.
Maar er valt nog meer te be-
zoeken, zoals het molentje van 

Groenendaal, bij de kinderboer-
derij en het Landgoed Hageveld 
stelt ’n tweetal woningen open.
‘t Kerkje de kleine Vermaning, 
Postlaan 16, is van 10.00 uur 
tot 16.00 uur open. Om 14.00 
uur volgt een optreden van The 
Whale City Sound.  In de O.L.V. 
Hemelvaartkerk aan het Valken-
burgerplein ligt een hele bijzon-
dere vloer bij het priesterkoor, 
een zogeheten krakelingenvloer. 
Deze is te bekijken. Tevens zijn 
er rondleidingen om 11.00 en 
14.00 uur. Om 15.00 uur treedt 
daar de Teisterband op.
In Bennebroek is het Hofje van 
Verscheur Brants zaterdag en 
zondag van 13.00 uur tot 17.00 
uur te bezoeken. Op zaterdag 
om 14.30 uur ’n optreden van 
Lilaluna. Het belooft een bijzon-
dere dag te worden.
Informatie op www.oudheem-
stedebennebroek.nl en www.
heemstede.nl.

JeugdSportPas voor kinderen
van de basisscholen

Aardbeien met slagroom
De liefde is net als aardbeien 

met slagroom
Die kunnen er uitzien als een 

waar geworden droom
Maar soms proeft de slagroom 

waterig of zuur
Zijn de aardbeien toch het lek-

kerst helemaal puur
Soms versterkt de slagroom de 

aardbeiensmaak
Is de slagroom suikerzoet en de 

combinatie raak

 
 Jij

Stilte maar ook een storm
Liefde in de mooiste vorm
Vlinders en roze wolken

Emoties als kolken
Een eeuwige glimlach

Vanaf het moment dat ik je zag
 
 

Knijp mij!
Dromen bestaan

Laat je gaan
Glijd in de droom

Geniet loom
Extase, opwinding

Verwondering
Werkelijkheid

Realiteit
Knijp mij!

Het is waar, zegt hij

Monique Philippo

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

DichtstortenSkimmers
uit België 
aangehouden
Heemstede - De politie heeft 
woensdag 26 augustus op de 
Herenweg rond 19.00 uur twee 
mensen aangehouden die wor-
den verdacht van skimmen. Per-
soneel van een zaak herken-
de het tweetal van een eerde-
re skim-actie en waarschuwde 
de politie. (Skimmen is een vorm 
van oplichting waarbij een geld-
automaat wordt voorzien van een 
extra aangebracht onderdeel dat 
pinpassen leest). Het betreft een 
vrouw en een man van 21 jaar 
oud, beiden inwoners van het 
Belgische Gent. Inmiddels zijn 
beide verdachten in verzekering 
gegaan.

Dameskoor
De Heemstem 

heeft nog plaats
Heemstede - Het dameskoor 
‘De Heemstem’ heeft weer 
plaats voor nieuwe leden. Ie-
dere woensdagochtend van 
10 - 12 uur wordt er gezon-
gen onder leiding van de di-
rigente. Er wordt gezongen in 
het Nederlands, Engels, Frans 
en Duits en de keuze van de 
liederen is zeer gevarieerd. De 
lokatie waar De Heemstem 
zingt is het kerkje De Kleine 
Vermaning aan de Postlaan 
hoek Lieven de Keylaan in 
Heemstede. U bent van harte 
welkom om tijdens de repeti-
tie vrijblijvend te komen luiste-
ren. Verdere inlichtingen kunt 
u verkrijgen bij Ineke Her-
mans. tel 023 5280163 of bij 
Lia Stoeltie tel. 023 5612980.

Plaats op peuterspeelzalen Casca
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Geef een leerling in Gambia toekomst
Heemstede - Het Skills trai-
nings Centre ‘My Future’ in 
Bakau Newtown in Gambia is 
klaar. Na tweeënhalf jaar hard 
werken met de nodige hinder-
nissen, zijn Pieter en Henny 
Goedhart trots op het resultaat. 
Het Skillcentre is opgezet vol-
gens de richtlijnen van de Gam-
biaanse Trainings Authority en 
dat houdt in dat alle docenten 
geacrediteerd zijn en de studen-
ten erkende diploma’s kunnen 
behalen. Pieter en Henny Goed-
hart kozen een aantal jaren ge-
leden Gambia als tweede thuis. 
Het Heemsteedse echtpaar zet-
te daar allerlei hulprojecten op, 
waar het skillcentre er van een 
is. 
Er worden bijvoorbeeld com-
puterlessen gegeven. Het com-
puterlokaal biedt plaats aan 24 

studenten, momenteel zijn bijna 
2 shifts vol. De 2-jarige coupeu-
se-opleiding bestaat uit een ba-
sis-opleiding met in het eerste 
jaar gratis Engelse les. 
Het naailokaal en designlokaal 
(multifunctioneel) biedt plaats 
aan 30 leerlingen (kansarme 
meisjes en vrouwen). Er krijgen 
nu 15 vrouwen les.
Het lesgeld bedraagt voor de 
computer lessen 10,00 euro per 
maand. Voor de coupeuse-oplei-
ding is dat 8,35 euro per maand. 
Dit bedrag is slechts 1/3 van de 
prijs van commercieel opgezette 
instituten in Gambia.
Verder worden er business/ma-
nagementtrainingen gegeven.  

Het uitgangspunt is dat de sala-
rissen van de docenten betaald 
kunnen worden uit het lesgeld. 

Toch blijkt het bedrag soms nog 
heel moeilijk op te brengen voor 
de kansarmen in de samenle-
ving aldaar. Zo blijkt dat het les-
geld voor de meisjes/vrouwen 
het moeilijkst is, omdat ouders 
het maar 1x kunnen uitgeven 
en dan voor de zoon des huizes 
kiezen. 
Dat is ook de reden dat Pie-
ter en Henny met hun stichting 
Geef Gambia Toekomst een ac-
tie hebben opgezet om dona-
teurs te vinden. Om een leer-
ling te sponsoren voor 10,00 
euro per maand minimaal een 
jaar lang. Er zijn nu nog maar 8 
sponsors en is de wachtlijst in 
Gambia groot. 
Meer info: www.geefgambiatoe-
komst.nl
Of mail: E-mail: info@geefgam-
biatoekomst.nl

Opbrengst Fancy Fair Bosbeek 
voor African Friends
Heemstede – Ieder jaar organi-
seert verpleeghuis en Zorgcen-
trum Bosbeek in april een Fancy 
Fair, waarvan de opbrengst voor 
een deel bestemd is voor de 
bewoners. Vooral de spectacu-
laire verkoop van boeken krijgt 
bekendheid in Heemstede.  Dit 
jaar stond een rolstoeltranspor-
ter op het verlanglijstje en die 
kon u de hele zomer al in ge-
bruik zien in de hele omgeving 
van Bosbeek. Vrijwilliger Jos 
Schabbink heeft al veel bewo-
ners van Bosbeek op deze uniek 
manier rondgereden.
Donderdagmiddag maakte tij-
dens een gezellige bijeenkomst 
van bewoners en vrijwilligers, 
de penningmeester van de cli-

entenraad, Karel Zwetsloot, be-
kend dat dit jaar een deel van 
de opbrengst bestemd was voor 
de Stichting African Friends. 
Hij overhandigde aan de voor-
zitter van African Friends, In-
eke van Gugten, een cheque 
van 2000 euro. Dit initiatief van 
de Zusters van de Voorzienig-
heid om altijd een deel van de 
opbrengst te bestemmen voor 
een goed doel waarmee de zus-
ters een band hebben. Een aan-
tal zusters van de congregatie 
hebben in Afrika gewerkt. Ineke 
van Gugten was blij met dit geld, 
want daarmee kan het Kinder-
tehuis Kwamzamo bij Durban in 
Zuid Afrika  doorgaan met de 
opvang van wezen. Veel kinde-

ren zijn weeskinderen vanwege 
de Aids van ouders. Deze kin-
deren zijn meestal niet geregi-
streerd en bestaan dus feitelijk 
niet, dus  geen uitkering.
Ineke kon mededelen dat het 
studenten van de Universiteit 
van Durban gelukt is om nu 
de weeskinderen van Kwam-
zamo  te registreren. Nu kun-
nen ze ook andere weeshui-
zen gaan helpen. Zo werken de 
Zusters van de Voorzienigheid 
nog steeds op afstand in Afrika. 

Voor verdere informatie over 
het werk van de Heemsteedse 
Stichting African Friends kunt u 
kijken op www.africanfriends.nl
Ton van den Brink 

Ineke van Gugten krijgt een cheque van 200 euro van de penningmeester cliëntenraad Bosbeek, de heer 
Zwetsloot.

Workshop vrijwilligersorganisaties 
Planmatig Communiceren
Heemstede – ‘Planmatig com-
municeren’ zowel in- als extern, 
is voor elke organisatie van groot 
belang. Om naamsbekendheid 
te vergroten, om vrijwilligers te 
werven, om betrokkenheid met 
de organisatie te vergroten, of 
om vrijwilligers of leden tot am-
bassadeurs van een organisa-
tie te maken. Om dat te berei-
ken wordt vaak veel werk verzet 
in de vorm van persberichten, 
folders, affiches e.d. Maar is het 
uiteindelijke resultaat dan wat is 
gehoopt of verwacht? 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede nodigt vrijwilligers-
organisaties en hun vrijwilligers 
uit voor een workshop Planma-
tig aan de slag met in- en exter-
ne communicatie op dinsdag-
avond 6 en 13 oktober, van 19.30 
tot 21.30 uur. 
De workshop biedt praktische 
aanwijzingen voor het voorberei-
den en uitvoeren van communi-
catieactiviteiten, en het in kaart 
brengen van de mogelijkheden 
en beperkingen die  men bij de 
eigen organisatie tegen komt. 

Aan bod komen onder andere:
•  de inventarisatie van vragen, 

problemen en leerpunten; 
•  werken met een communica-

tieplan; 
•  de voordelen van een werk-

schema; 
•  planmatig werken mer de doel-

groepen-middelenmatrix; 
•  het maken en nabespreken 

van een opdracht.
Deelnemers krijgen volop tips 
en adviezen met als doel meer 
rendement uit hun communica-
tie te halen.
De workshop door Jeanine R. 
van Ooijen, communicatiead-
viseur, is bij Casca in  Activitei-
tencentrum De Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede en 
kost 10,- euro.
Maximaal 16 deelnemers. De 
training is mogelijk gemaakt 
door het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heemstede en de gemeen-
te Heemstede.
Aanmelden kan tot woensdag 
23 september.  Bel voor meer in-
formatie of  aanmelden met Jo-
sé van Duin (023) 548 38 26 of 
e-mail: jvanduin@casca.nl.

‘Heel Limburg gezien in taxi’
Heemstede - Op familiebe-
zoek of een dagje erop uit? Als 
u moeilijk loopt, in een rolstoel 
zit of een andere handicap heeft, 
is dat met alleen het openbaar 
vervoer misschien niet goed te 
doen. Voor korte afstanden is er 
in veel plaatsen een regiotaxi. En 
als u verder van huis wilt, biedt 
vervoerder Valys (van Connexxi-
on) uitkomst. 
De heer Hoedemaeker uit Heem-
stede maakte donderdag 13 au-
gustus gebruik van de Valys-taxi 
maar kijkt niet terug op een ge-
slaagde thuisreis. De Heemste-
denaar was in Kerkrade en ver-
trok om 12.45 uur richting zijn 
woonplaats. In plaats van een 
taxi stond een bus klaar van ver-
voersmaatschappij Veolia. “Dan 
weet ik al dat we heel Limburg 
gaan zien”, vertelt de heer Hoe-
demaeker in een brief naar de-
ze krant. En dat leek inder-
daad het geval. Zijn taxi maak-
te ‘stops’ in Waalre, Hoensbroek, 
Nuth, Sittard, Weert,Venlo en 
Beers. De passagiers zijn veelal 
zeer slecht ter been en dat be-

spoedigt de reistijd zeker niet. 
Via Rotterdam waar getankt en 
een broodje gegeten wordt, gaat 
de reis uiteindelijk naar Heem-
stede. Het is dan 20.00 uur. “Dat 
er meer mensen meegaan, weet 
je. Dat calculeer je in. Maar dit 
tart toch elk gevoel van verhou-
ding? Ik ben echt woedend”, be-
sluit de inwoner van Heemste-
de, “en verwacht van Valys dat ik 
minstens de helft van de kilome-
ters niet hoef te betalen.”

Op de internetpagina geeft Valys 
de volgende informatie:
Met het Valys-kilometerbudget 
reist u voor 16 eurocent per ki-
lometer. Wanneer uw kilome-
terbudget op is, kunt u met Va-
lys blijven reizen voor het tarief 
van 1,13 euro per kilometer. - 
uw reis kan (deels) worden ge-
combineerd met die van andere 
passagiers. Hierdoor kan de reis 
maximaal twee keer zo lang du-
ren. Als de route hierdoor langer 
is, worden de kosten voor u ui-
teraard niet hoger. www.valys.nl / 
0900-9630.
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Samen Eten: Italië 
Samen Eten met een keuze voor een land, met 
een menu en muziek uit het betreffende land. 
In september is de beurt aan Italië.
Het menu is als volgt: Minestronesoep, Macaro-
ni Bolognese met geraspte kaas, Italiaanse sala-
de en als dessert Tiramisu!
De maaltijd wordt besloten met een kopje koffi e 
of thee. Van harte welkom op dinsdag 29 sep-
tember om 12.30 uur.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn vanaf 1 septem-
ber tot 22 september verkrijgbaar bij de recep-
tie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede. 

Open Huis in De Pauwehof
Woensdag 9 september is er van 10.00 tot 13.00 
uur Open Huis in sociaal cultureel centrum De 
Pauwehof. Locatie: Achterweg 19 te Heemstede 
(naast de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein).
Informatie: Marja Schulpzand, cursuscoördi-
nator, tel.: 023-5286022 (di. t/m vrij. 09.00 - 
13.00 uur).

Overbos Nieuws
Op donderdag 10 september bent u welkom bij 
de modeshow in de Tuinzaal.
Dinsdag 22 september is er visverkoop in de 
Passage.
Zondag 27 september biedt het Zondagmiddag-
podium een vrolijk musicalprogramma. Het pro-
gramma begint om 15.00 uur in de Tuinzaal. De 

entree is 4,00 euro inclusief een kopje koffi e 
of thee.

Dag van de Ouderen
Donderdag 1 oktober wordt weer de Dag van de 
Ouderen gevierd in de Luifel bij Casca.
Deze middag treedt het gelegenheidskoor De 
Boterbloemen op met een geheel Hollands re-
pertoire. Luisteren is leuk maar lekker meezin-
gen nog leuker. Het programma begint om 14.30 
uur. De gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede en bij Casca.

Casca
Dialezing: vogels, fjorden en sagen in West 
IJsland. De schoonheid van IJsland in vogel-
vlucht. Men is welkom op donderdag 10 septem-
ber in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aan-
vang 10.30 uur – entree: 4,00 euro – 65+  3,50 
euro. Graag vooraf reserveren, 
Telefoon: 023- 548 38 28.
Excursie naar Utrecht: een rondvaart door de 
Domstad en een bezoek aan het museum ‘van 
Speelklok tot Pierement’.  Dinsdag 22 septem-
ber wordt om 8.45 verzameld in de hal van sta-
tion Heemstede en er wordt gereisd met open-
baar vervoer. Kosten 17,25 euro – 65+  16,75 eu-
ro – MK 10,50 euro. Opgeven bij de receptie van 
de Luifel uiterlijk dinsdag 15 september.
Film en Lunch: Donderdag 24 september wordt 
een epische dramafi lm getoond. De tijd: van 
10.30 uur tot 14.15 uur. Kosten inclusief lunch 
9,50 euro – 65+  8,50 euro. Uiterlijk dinsdag 22 
september reserveren in verband met de lunch.

Vrijwilligers gevraagd voor GALM-project
Zo’n 1100 senioren in Heemstede tussen 65 en 
75 jaar ontvangen binnenkort een verzoek om 
mee te doen met het GALM-project. GALM staat 
voor Groninger Actief leven Model en heeft als 
doel ouderen die weinig bewegen te stimuleren 
om weer actief te worden. Er worden vragenlijs-
ten gezonden aan deze 1100 senioren. De vrij-
willigers wordt gevraagd de lijsten op te halen 
in de periode 7 oktober t/m 18 oktober. Dins-
dag 6 oktober is een informatiebijeenkomst voor 
de vrijwilligers bij Welzijn Ouderen Heemstede, 
(WOH) Lieven de Keylaan 24. 
De vrijwilligers krijgen per adres een kleine 
vergoeding. Ook worden testleiders gevraagd 
voor hulp bij de fi ttest.
De fi ttest wordt afgenomen op zaterdag 24 ok-
tober in sporthal Groenendaal. De testleiders 
krijgen als taak de deelnemers te instrueren 
en te begeleiden bij verschillende onderdelen
zoals: lenigheidtesten, reactietijd, wandeltest, 
etc.
Er worden zo’n 170 deelnemers verwacht. De 
vergoeding bedraagt 35,00 euro en voor koffi e/
thee en een broodje wordt gezorgd. Voor meer 
informatie en aanmelding kan men terecht bij: 
Steffen van der Pol, projectleider GALM, 023-
5740116, e-mail: svanderpol@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl of Ted Herkes, WOH, 023-
5288510.
Meer informatie op: www.sportserviceheemste-
dezandvoort.nl

Kijk ook op: www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten: Italië 

entree is 4,00 euro inclusief een kopje koffi e 
of thee.

Dag van de Ouderen

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Bridgeclub IMP vraagt leden
Heemstede - Bridgeclub IMP 
(inspanning met plezier) heeft 
voor het komende jaar nog plaats 
voor enthousiaste bridgers. Er 
wordt gespeeld op de maandag 
avond in het clubgebouw aan 
de Cruquiusweg (voetbal ver-
eniging HBC) te Heemstede. Er 
is plaats voor zowel ervaren als 
startende bridgeparen. Voor de 

startende paren is er op de club 
deskundige leiding (bondstrai-
ner) aanwezig en is er de mo-
gelijkheid tot het krijgen van be-
geleiding door een eigen coach. 
De eerste bridgeavond start op 
maandag 7 september om 19.30 
uur. Neem van tevoren contact 
op met R. van Dijk. Tel. 023-
5332597.

Netwerkavond met
Willem van Hanegem en Tom van ‘t Hek

Bennebroek - BusinessClub Bennebroek heeft 
als doel het faciliteren van ondernemers, busi-
nessclubs en netwerkorganisaties. Op donderdag 
3 september houdt de BusinessClub een bijeen-
komst met interessante gasten. Het zijn ex-prof-
voetballer Willem van Hanegem en oud-hockeyer, 
hockeycoach en sportpresentator Tom van ‘t Hek. 

Leden van de club, evenals niet-leden (die betalen 
45 euro) kunnen deze avond bijwonen bij Sport-
vereniging BSM Bennebroek. Aanvang: 19.00 uur. 
Het item is o.a. de noodzaak van de balans tussen 
waterdragers en key-players binnen een organisa-
tie. Aanmelden via: http://www.businessclubben-
nebroek.nl/forms/evnm/20090903/nl/resv_nl.php

Pop & Musicalkoor zoekt versterking
Heemstede - Nu het nieuwe 
seizoen voor de deur staat, is 
het vorig jaar opgerichte Pop &

Musicalkoor Voice Collecti-
ve, onderdeel van het N.O.G.
Muziektheater in Haarlem, op 

zoek naar mensen met een 
stem.
Enthousiaste zangers en zan-
geressen, met en zonder erva-
ring, worden van harte welkom 
om kennis te komen maken met 
het koor (vooral mannen zijn van 
harte welkom!).
Vanaf 3 september oefent Voice 
Collective elke donderdagavond 
van 20 tot 22 uur in een ont-
spannen sfeer in De Pauwehof 
aan de Achterweg (achter de 
Oude Kerk) in Heemstede. Het 
Pop & Musicalkoor zingt een 
gevarieerd en swingend  meer-
stemmig repertoire, variërend 
van The Stones tot de West Side 
Story, van Queen tot Cats.
Geïnteresseerden, bij voorkeur 
jonger dan 45 jaar, kunnen op 
donderdagavond vrijblijvend een 
repetitie komen bijwonen. 
Voor meer informatie kunt u 
mailen naar voicecollective@
live.nl. 

Rommelmarkt op 
historische locatie

Heemstede - Zondag 6 sep-
tember, tussen 10.00 en 17.00 
uur, houdt Koninklijke roei- en 
zeilvereniging Het Spaarne een 
grootse rommelmarkt. Naast 
kitsch en kunst worden roei- 
en zeilantiek te koop aange-
boden. Een uitgelezen kans 
om iets leuks op de kop te tik-
ken voor een vriendelijk prijs-

je. En een mooie gelegenheid 
om het historische gebouw 
aan het Marisplein in Heem-
stede - waar de vereniging is 
gehuisvest - te bezichtigen.
Vanaf het dakterras kunt u
bovendien getuige zijn van de 
verrichtingen van de roeiers en 
genieten van het uitzicht over 
het Spaarne. 
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Swing je fit bij T-Line
Verleng de zomer met Zumba
Regio - Het zoemt rond in 
Haarlem en Heemstede: heb 
jij Zumba al eens geprobeerd? 
Binnenkort kan het ook bij T-
Line in Cruquius. Neem een 
proefles en ervaar de Zum-
ba. Maar wat is het eigenlijk… 
Zumba? Het is een groepsles 
fitness, zonder dat je eigen-
lijk in de gaten hebt dat het 
fitness is. Ook fitness‘haters’ 
kunnen dus aan de slag. Bij 
Zumba gaat de zon weer schij-
nen. Het is zomerfeest in de 
sportschool, ook als het buiten 
herfst wordt. Dat komt door de 
aanstekelijke salsa , meren-
gue, flamenco en zelfs hip hop 
muziek en is elke les weer een 
feestje. De swingbeweging bij 
Zumba komt voornamelijk uit 
de heupen, overgenomen van 
de zwoele dansvloer in zonnige 
oorden. Rumba, samba, salsa 

en merengue, daar komt Zum-
ba uit voort. Zelfs de reggae-
ton en buikdans komen voorbij. 
Moeilijk? Helemaal niet. De les 
is makkelijk te volgen, geen in-
gewikkelde danspasjes en dus 
voor iedereen geschikt. Het is 
niet erg als je een foutje maakt. 
Dóórswingen is de remedie. 
Luister naar het ritme en ‘mo-
ve your body to the beat’. Je 
danst als vanzelf en ondertus-
sen train je, werk je aan je con-
ditie en maak je je spieren los. 
Dans je fit en slank met Zum-
ba! Het is niet ingewikkeld en 
je kunt direct meedoen. Zumba 
is geschikt voor iedereen, dus 
swing naar T-Line in Cruquius 
en doe mee!  Het nieuwe les-
rooster met Zumba gaat in per 
28 september a.s. Meer infor-
matie? Kijk op www.t-line.nl of 
bel ons op 023-5282018.

Nieuwe bestemmingsplannen 
weer ter discussie
Heemstede - Voor de vakan-
tieperiode leek de aanname van 
het nieuwe bestemmingsplan 
Noord West door de gemeente-
raad een gelopen race.
Het doel van de aanpassing van 
de bestemmingsplannen was 
drieledig. Ten eerste dienen de 
plannen wettelijk om de 10 jaar 
te worden geactualiseerd. Ten 
tweede kende Heemstede tien-
tallen bestemmingsplannen die 
de gemeente graag wil terug-
brengen tot zeven.
Daarnaast werd er gevolg ge-
geven aan de op handen zijn-
de wijzigingen vanuit Den Haag, 
waarbij vergunningvrij bouwen 
aanzienlijk werd uitgebreid. Op 
29 juni meldde het ministerie 
dat er een doorbraak was be-
reikt, maar de Tweede Kamer 
stak hier kort voor de vakan-
tie een stokje voor. Wethouder 
Van de Stadt lijkt zijn plannen 
nu toch door te willen zetten en 

stelt een flinke verruiming van 
de bouwmogelijkheden voor. 
Over dit voorstel is grote com-
motie ontstaan bij inwoners van 
Heemstede. Volgens een groep 
inwoners van het gebied Nood 
West zullen de nieuwe plannen 
leiden tot ongewenste bouwsels 
in de achtertuinen van Heem-
steedse woningen. 
Vooral het tot zes meter mogen 
optrekken van een aanbouw 
stuit op grote weerstand. Vol-
gens de wethouder mag er nu al 
veel en heeft hij het over kleine 
aanpassingen.
De groep bewoners die zich ver-
zet tegen de plannen hebben de 
verschillende politieke partijen 
benaderd en de reactie van een 
aantal partijen gaat in de rich-
ting van aanpassingen op de 
voorstellen van Van de Stadt of 
zelfs het handhaven van de hui-
dige situatie.
Navraag bij het ministerie leer-

de dat de gemeente in alle ge-
vallen leidend is bij de afgifte 
van een bouwvergunning en dat 
zij dus de voorwaarden kunnen 
stellen binnen de bestemmings-
plannen.
Hoever een gemeente wil gaan 
is aan de gemeenteraad. Nu 
Den Haag de regelgeving rond 
het vrijgeven van bouwvergun-
ningen op een laag pitje heeft 
gezet, vervalt de noodzaak voor 
Heemstede om vergaande wijzi-
gingen op de bestaande plan-
nen door te voeren.
Op 7 september zal er in de com-
missie ruimte door de raad met 
de wethouder worden gediscus-
sieerd over dit onderwerp.
Een groot aantal belangstellen-
den wordt tijdens deze vergade-
ring verwacht. Dit is waarschijn-
lijk ook de laatste kans voor 
burgers om in te spreken op dit 
onderwerp.
Eric van Westerloo

Heemstede - “Wat een heerlij-
ke dag!”  Zegt Mieke Hulsber-
gen. Nog even opruimen, zui-
gen en dweilen, de goudvissen 
nog even eten geven en dan zit 
het er alweer op voor vandaag. 
Het was een drukke dag; ver-
telt de 29-jarige eigenaresse van 
Hair & Beauty Lounge Heemste-
de terwijl ze de entree afsluit. Ik 
kan er intens van genieten als 
ik mensen gelukkig en tevreden 
de deur uit zie gaan, dan heb-
ben we ons werk goed gedaan, 
en voor minder doen we het niet 
hoor… lacht Mieke.  
Het luxe schoonheidscentrum 
aan de Blekersvaartweg 14 is in-
middels alweer 6 maanden ge-
leden geopend. Ondanks het 
feit dat al veel Heemstedena-
ren en omwonenden de gezelli-
ge lounge wel weten te vinden, 
was het best even spannend hoe 
het allemaal zou gaan lopen ge-
durende de zomerperiode. “We 
zijn relatief toch nog een star-
tend bedrijf, maar we hebben 
ons er goed doorheen geslagen. 
Het is ons zelfs een beetje mee-
gevallen, want we hebben con-
tinu aanloop gehad terwijl we 
eigenlijk dachten dat het juist 
rustiger zou worden omtrent de 
zomervakanties!
Het fijne van de beautylounge is 
dat er zo’n relaxte sfeer hangt, 
dat zelfs wanneer het druk is, 
onze klanten daar weinig van 
merken. Mensen komen bij ons 
tot rust, en dat is natuurlijk de 
bedoeling! Sommige klanten 
blijven zelfs gewoon even bij ons 
loungen terwijl ze eigenlijk al-
leen een afspraak komen ma-
ken, dat vinden we dan gezellig 
en staat de koffie altijd klaar.
We zijn ons nu druk aan het op-
maken voor het winterseizoen, 
het zal vast een drukke tijd gaan 

worden naarmate we naar de 
kerst toegaan. Dan wil iedereen 
er natuurlijk tiptop uitzien! Je 
merkt toch dat onze klanten er 
al rekening mee houden. Zowel 
in de schoonheidssalon als in de 
kapsalon worden er nu al afspra-
ken gemaakt voor in december! 
Door mijn ervaring als kapster 
op de Amerikaanse cruisesche-
pen heb ik een goede leerschool 
gehad in galakapsels en opste-
ken, en heb ik leren omgaan 
met allerlei soorten haartypes en 
kniptechnieken. Ik vind het altijd 
een gezellige tijd en heb er nu 
al zin in”, zegt Mieke. Maar eerst  
staat nog de Open Dag op het 
programma. Die is woensdag 9 
september van 14.00 tot 18.00 
uur. “Deze dag geven wij onze 
klanten ter kennismaking de ge-
legenheid om van spectaculaire 
kortingen te profiteren, en geven 
wij graag informatie en rondlei-
dingen onder het genot van een 
drankje”, geeft Mieke aan.
Op woensdag 18 november is 
de Hair & Beauty Lounge pre-
sent op de gezellige ladiesnight 
kerstmarkt van Intratuin Cruqui-

us. En tussendoor zijn er meer-
dere interessante acties en aan-
biedingen. “Dus houdt u ons in 
de gaten”, besluit Mieke.
Meer informatie op www.
hblheemstede.nl
Hair & Beauty Lounge Heemste-
de, Blekersvaartweg 14 A, 023-
5474435.

Hair & Beauty Lounge maakt 
zich op voor drukke tijden

Chinees Restaurant Mandarin 
viert 20-jarig jubileum
Heemstede – Afgelopen maan-
dag vond bij het Chinees Res-
taurant Mandarin aan de Raad-
huisstraat 2 een gezellige re-
ceptie plaats. Het restaurant 
had iets te vieren, namelijk het 
20-jarig bestaan en de eigenaar, 
de heer Jack Lau en zijn mede-
werkers hadden om die reden 
heel wat mensen uitgenodigd in 
het sfeervolle restaurant. In de 
zaak met het herkenbare groe-
ne Chinese dak en de rode pila-
ren schudden goede klanten en 
relaties Jack Lau de hand. Want, 
20 jaar, dat is niet niks! 
Om het jubileum nog extra 
kracht bij te zetten zijn er in 
september, oktober en novem-
ber kortingscouponnen. Hier-
mee krijgt u bijvoorbeeld kor-
ting op uw bestelling (afhaal of 
in het restaurant) of gratis lek-
kere gerechtjes als Pangsit, 
mini-loempia’s en de altijd sma-
kelijke (Casava-)kroepoek.

Tien jaar geleden was er in het 
restaurant een tamelijk rigou-
reuze verbouwing. Het bijzon-
dere Chinese dak en de pilaren 
met Chinese tekens dateerden 
echter al voor die tijd. Deze toe-
gang tot het restaurant vertelt 
al iets over het interieur. Daarin 
waan je je echt in China. Niet al-
leen door de heerlijke geur van 
specerijen en Chinese gerech-
ten, ook door de prachtige kunst 
die aan de muren siert. Sta er 
eens bij stil als u van uw maaltijd 
geniet. Jack Lau en familie heb-
ben Mandarin (dat overigens 
een uniek Chinees dialect is) 
van hún familie overgenomen. 
Jack: “Het restaurant is van ge-

neratie op generatie overge-
gaan. Ik draai alweer twintig jaar 
mee”, vertelt Jack, die zijn gast-
heerschap en de leiding over 
het restaurant met enthousias-
me uitoefent. Overigens weet hij 
over het pand te vertellen dat dit 
al heel wat jaartjes staat. “Het is 
al weer heel wat jaren een Chi-
nees restaurant, maar daarvoor 
heeft het onderdak geboden 
aan een nachtclub. En daarvoor 
aan een banketbakker. Het is in 
1916 gebouwd”, aldus een stuk-
je historie. 
De keuken van Mandarin is tra-
ditioneel Cantonees, naar de 
Chinese provincie Canton. “De-
ze keuken is heel veelzijdig, je 
kunt alle kanten op. De Sichu-
an keuken is wat scherper.” Pit-
tige gerechten hebben de voor-
keur van Jack, die vertelt dat de 
Chinese keuken in 20 jaar con-
stant veranderd is. Nieuwe ge-
rechten uit China die daar een 

‘hot item’ zijn probeert hij zelf uit 
en komen veelal op de kaart. Hij 
gaat nog regelmatig naar China 
om de keuken te ‘verkennen’ zo-
als hij het zelf uitlegt. Het toe-
nemend toerisme in ‘zijn’ land 
is niet onopgemerkt aan hem 
voorbij gegaan. “Het is meer en 
meer een vakantieland gewor-
den.” 

Wie Jack en zijn familie nog 
graag wil feliciteren met het ju-
bileum is natuurlijk altijd wel-
kom. De kaart met smakelijke 
gerechten is zeer uitnodigend. 
Wilt u eens wat heel anders dan 
het ‘geijkte’? Laat u eens verras-
sen door een van de drie koks 
van Mandarin. Overigens ver-
zorgt het team van Manda-
rin ook catering bij partijen. En 
uiteraard kunt u bestellen en af-
halen
Meer informatie: 023-5284269. 
Raadhuisstraat 2-4, Heemstede.  



maar over te nemen. We hebben 
toen wat oefeningen gedaan. 
Maar ik kwam er wel achter dat 
er meer voor nodig is om les te 
geven. Sinds ik de yoga Acade-
mie Nederland in Amsterdam 
volg - dit jaar mijn vierde en laat-
ste jaar - voel ik me helemaal op 
mijn gemak voor een groep.”

Kleine groepen
De fijne stem van Sandra Die-
pendaal bleef ook niet onop-
gemerkt bij Maarten Thans van 
de multidisciplinaire praktijk. 
Hij bood haar een baan aan als 
yogalerares, nu vier jaar geleden. 
Thans: “Het lijkt zo’n simpel ge-
geven, maar de les staat of valt 
met degene die hem geeft. Wij 
zijn heel blij met Sandra. In de 
Praktijk doen we al aan fysiothe-
rapie voor kinderen en kinder-
coaching. Dit past goed bij het  
aanbod. De tijd is er rijp voor.”
De lessen zijn op donderdag van 
16.00 tot 17.00 uur (10 t/m 12 
jaar) en van 17.00 tot 18.00 uur 
(13 t/m 16 jaar). Groepjes be-
staan uit maximaal 8 of 10 kin-
deren. De kosten zijn 36 euro per 
maand.
Sandra: “Als baby heb je een 
goede buikademhaling. Door 
stress kan die verstoord raken. 
Je gaat dan te hoog ademen of 
te snel. Met klachten als hoofd-
pijn, duizeligheid, pijn in nek en 
schouders als gevolg. Door weer 
goed te leren ademen worden li-
chaam en geest in balans ge-
bracht. Kinderen hebben door 
de vele uren achter de compu-
ter vaak een verkeerde houding. 
Door yoga leren ze om recht en 

ontspannen te zitten. Het hele lijf 
wordt soepeler.
Balansoefening  traint de kinde-
ren om beter te concentreren en 
dat komt de leerprestaties ten 
goede. 
Tenslotte probeer ik met ze de 
aandacht te richten op één punt. 
Het wordt stiller in je hoofd. Je 
richt je aandacht op je lichaam 
of op je adem. Daarbij maak ik 
gebruik van visuele meditatie-
oefeningen. Je stelt jezelf voor 
dat je in een bos loopt of op het 
strand.”
Het was voor de enthousias-
te Sandra wel even spannend 
hoe de jongeren zouden reage-
ren. “Toen iemand na afloop zei:  
‘Kan ik niet blijven liggen, ik zou 
zo kunnen slapen‘, wist ik wel 
dat het goed zat.”
Schoolprestaties, hockey, bijles, 
fluitles, proefwerkweek....en dan 
yoga. Het lijkt zo logisch. 
De Praktijk Heemstede biedt in 
de maanden september en okto-
ber de mogelijkheid om een gra-
tis proefles te volgen.
Informatie: www.depraktijk-
heemstede.nl of telefonisch: 
023-5291642.
De Hatha Yoga voor volwasse-
nen wordt gegeven op: maandag 
om 20.30 uur (start op 5 okto-
ber), dinsdag om 19.00 en 20.30 
uur, woensdag om 9.00 uur, 
10.30 uur, 19.00 en 20.30 uur en 
donderdag om 10.30 uur.
De lessen op maandag- en 
woensdagavond worden gege-
ven door Ernestine Becking, de 
overige lessen worden gegeven 
door Sandra Diependaal.
Mirjam Goossens
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Niets zweverigs aan tieneryoga

“Er worden tegenwoordig zoveel 
eisen gesteld aan kinderen. Met 
CITO toetsen, NIO’s en S.O.’s 
moeten ze zich contant bewij-
zen. Als de resultaten tegenval-
len  voelen ze zich snel waarde-
loos. Door hun drukke leven is er 
maar weinig tijd om even tot rust 
te komen. Een uurtje yoga in de 
week kan dan dé manier zijn om 
te ontspannen en je meer be-
wust te worden van jezelf.”
Sandra Diependaal (39)  geeft 
bij de Praktijk Heemstede aan 
de Jan van Goyenstraat weke-
lijks vijf lessen aan volwasse-
nen. Dat yoga heel goed past 
in de volle agenda’s van de mo-
derne mens, is algemeen geac-
cepteerd. Je hebt dat stukje rust 
vaak gewoon nodig. Gek eigen-
lijk, zo vond ook Sandra, dat je 
daar niet al veel eerder in je le-

ven mee begint. Zij ontdekte dat 
er geen yoga voor tieners wordt 
gegeven in Heemstede. “Soms 
wordt er op school in de gym-
les wat aandacht aan besteed. 
Dat maakt de eventuele drempel 
voor kinderen wel wat lager. En 
wat mij betreft hoeft er helemaal 
geen drempel te zijn. Yoga is ze-
ker niet ‘zweverig’. De aandacht 
is vooral gericht op het lichaam 
en de ademhaling. De geest 
komt dan vanzelf tot rust.”
Voor wie is yoga met name ge-
schikt?  “Yoga is bijzonder goed 
voor kinderen met ADHD, con-
centratie- en leerproblemen, 
faalangst, ademhalingsproble-
men en slapeloosheid. Allemaal 
veelvuldig voorkomende pro-
blemen tegenwoordig. Boven-
dien, als je als kind al weet om 
te gaan met spanning en leert 

Heemstede – “Concentreer je nu even op je ademhaling.” Aan 
het woord is Sandra Diependaal. De aantrekkelijke verschij-
ning, yogalerares bij de Praktijk Heemstede,  geeft sinds kort 
yogales aan tieners. Dat ze er goed uitziet en een leuke stem 
heeft is misschien niet een hoofdzaak, maar mooi meegeno-
men. Tieners in plaats van volwassenen is voor de yogalerares 
ook een primeur. Maar ze is nu al laaiend enthousiast. Net als 
de kinderen trouwens. “Ik heb wel iets met tieners”, zegt ze. 
Geen wonder, ze heeft er zelf ook twee.

goed te blijven ademen, heb je al 
een voorsprong.”
Diependaal weet uit eigen erva-
ring hoe het voelt als je verkeerd 
ademhaalt. “Ik heb vroeger last 
gehad van hyperventileren. Voor 
mij de reden waarom ik met yoga 
ben begonnen. Tijdens een van 
de lessen kwam de lerares niet 
opdagen. Ik bood aan om de les 

Open Dag Mandala tekenen

Het woord mandala is Sans-
kriet en betekent cirkel, kring, 
centrum. Mandalatekenen is 
dan ook tekenen in een cirkel.  
De cirkel is een krachtig oer-
symbool dat staat voor een-
heid, heelheid of geheel. Te-
gelijkertijd staat het voor on-
eindigheid. Bij het tekenen in 
de cirkel blijven we altijd ver-
bonden met het midden, met 
het centrum. Dat maakt dat 
mandalatekenen zo ontspan-
nend is én tegelijkertijd ener-
giegevend. 

Voor het tekenen van man-
dala’s heb je geen tekenerva-
ring nodig dus iedereen kan 
het. Vanuit simpele lijnen ont-
staat al snel een prachtige te-
kening. In kleine stapjes kan 
er zomaar iets groeien vanuit 
het niets. 

Mandala’s zijn er in velerlei 
soorten en maten van de tra-
ditionele rozet in de vierverde-
ling tot de vrije intuïtieve man-
dala met nog van alles daar-
tussenin.

Voorbeelden daarvan uit het 
werk van cursisten zijn te zien 
op de open dag waar tevens 
informatie verkrijgbaar is over 
de verschillende cursusmoge-
lijkheden.

Naast een basis- en vervolg-
cursus zijn er ook specifieke-
re cursussen zoals Keltisch te-
kenen, chakracursus, intuï-
tief kleuren aan de hand van 
een sprookje en andere vrije 
mandala’s en een ateliergroep 
waar meer individueel ge-
werkt wordt. 

Tijdens de open dag kunnen 
zowel volwassenen als kin-
deren een voorproefje ne-
men door mee te tekenen of 
kleuren of een kleurplaat mee 
naar huis te nemen. Ook zul-
len er mandalavoorbeelden 
zijn uit de natuur en van ande-
re kunstvormen en zijn er boe-
ken en lesmappen ter inzage.

Meer info: Henny Cornelis, 
tel. 023-5470899 of hennycor-
nelis@quicknet.nl. 

Heemstede - Op 12 september is er een open dag man-
dalatekenen. Deze open dag wordt gehouden van 14.00 
tot 17.00 uur aan de Lanckhorstlaan 8 in Heemstede. De 
ingang hiervoor is aan de achterkant van het gebouw waar 
tevens parkeergelegenheid is.

Senioren
Een team bestaande uit Arno 
Henzen, Devon Meilink en 
Maarten IJlstra. Zij presteer-
de naar behoren. Arno werd 4e 
in zijn poule en zijn teamgeno-
ten Devon en Maarten 2e. Ge-
zamenlijk behaalde zij hiermee 
de 2e plaats. Achter het eigen-
lijk buiten mededingen spelen-
de Spirit 1. 

Landelijk Jeugd  
De 2 deelnemende teams (1 niet 
helemaal compleet) deden het 
goed. Ze belande niet in de prij-
zen, maar dat was vooraf wel 
verwacht. De 7 pittige wedstrij-
den worden dan ook gezien als 

een prima test voor de rest van 

het seizoen.

Afdelingsjeugd.
Wouter Roos, Madelon Broersen 
en Hester Brussaard moesten 
het opnemen tegen stevige te-
genstanders. Dus ook zij zagen 
dit toernooi vooral als een gezel-
lig trainingsmoment.  Ze belan-
de keurig in de middenmoot.

Beginners
Eigenlijk een niet goed geko-
zen term voor deze klasse. Want 
er deden immers veel kinderen 
mee die al een tijdje tafelten-
nissen en ook competitiespelen. 
We spraken hier over de 5e en 
6e klassen en Welpen/Pupillen 
(jongste jeugd) H.B.C. was hier 
met 3 teams erg sterk vertegen-
woordigd en moest haast wel in 
de prijzen gaan vallen. 
Dat gebeurde dan ook. De dag 
begon meteen met veel H.B.C. 
onderonsjes. De partij tussen 

Surinde Chadie Shaw en Mattijs 

van Beek was de spannendste 
van allen. Het werd een 5 set-
ter gewonnen door Surinde die 
uiteindelijk ook geen wedstrijd 
meer verloor en 1e werd. Zij was 
de 3e speelster van het meis-
jesteam dat verder bestond uit 
Ruby Tangerman (1e speelster) 
en Cynthia van Bakel (2e speel-
ster). Hun grootste concurren-
ten was dus het team van Mattijs 
van Beek. Dit team bestond uit 
1e speler Matthijs Wentink en 
Amon Havers (2e speler).
Twee ijzersterke en duidelijk 
beste teams van deze klasse. 
Een H.B.C. onderonsje dus. 
De strijd was heftig en uiteinde-
lijk werden de dames met twee 
2e plaatsen en één 1e plaats nipt 
2e, want de jongens werden 
twee keer 1e en één keer 2e. 
Een mooi begin van het seizoen 
en er zullen nog veel successen 
volgen. 
Ron Olijdam 

Heemstede - Traditiegetrouw 
staat er aan het begin van het 
seizoen een 8 kamp in ’t Zand 
op de kalender. Dit jaar deden 
er extra veel jeugdteams mee 
(6) en 1 seniorenteam. De 
teams waren verdeeld over: 
senioren afdeling, jeugd lan-
delijk (2 teams), jeugdafde-
ling (1 team) en jeugd begin-
ners (3 teams). Vooral bij de 
beginners werd er veel ver-
wacht. Immers een groot deel 
van de deelnemers waren ook 
op trainingskamp geweest. Er 
werd volgens een speciaal 
schema gespeeld. Elke pou-
le had 8 deelnemende teams 
die ieder bestaan uit 3 spe-
lers. Alle nr.’s 1 komen te-
gen elkaar uit en zo ook met 
de nr.’s 2 en 3. De individuele 
prestaties worden gezamen-
lijk opgeteld en zo komt er 
een ranglijst uit. 

Op de foto staan de winnaars. Onderaan van links naar rechts: Amon, 
Surinde, Mattijs W, Matthijs v. B. Boven van links naar rechts: Devon, 
Maarten, Arno, Ruby, Cynthia, Luc.en Koen.

Tafeltennis
Weer prachtige openingsresultaten 



Heemstede – Buurtkinderen 
van de wijk Glip 1 keken enkele 
maanden geleden nogal beteu-
terd. Op hun trapveldje Prince-
zand bij de Dr. Schaepmanlaan 
waren plots de doelen verdwe-
nen. Niet vandalen waren ermee 
vandoor gegaan, maar de ge-
meente had ze weggehaald. Een 
klacht van een buurtbewoon-
ster was de aanleiding van dit 
besluit. Dat de lol van een pot-
je voetbal er wel vanaf is zon-
der doelen, begreep uiteinde-
lijk ook de gemeente. Na enke-
le weken werden er zogenaam-
de pannadoelen geplaatst. Klei-
ne hekjes, bedoeld voor een 
pannaveldje. Veel te klein dus 
voor de jeugd tussen de 6 en 18 
jaar die daar regelmatig ballen. 

Een van de ouders verklaart dat 
er zo’n vijfenzeventig kinderen 
gebruik maken van het trapveld-
je. Na overleg met de wethou-
der en buurtbewoonster werd 
besloten aan de zijde van het 
achtergelegen speeltuintje wel 
een normaal doel te plaatsen. 
Een compromis waar beide par-
tijen mee kunnen leven. Tot ie-
ders verbazing werd het echter 
geen doel, maar een hek. “Daar 
kun je ook mee scoren”, aldus de 
gemeente.
De kinderen zelf hebben daar 
andere gedachten over. “We 
willen allemaal dat de jeugd 
vanachter de computer komt. 
Dat ze buiten tegen een balletje 
kunnen trappen en niet tegen 
garagedeuren en midden op 

straat. Dan moet je hen wel de 
faciliteiten bieden”,  aldus een 
ontstemde moeder. “Heel jam-
mer, maar er wordt nu helemaal 
niet meer gevoetbald.”
Aannemer Michaël Draijer, die is 
opgegroeid aan de Glip kan ook 
weinig begrip opbrengen. “Dit 
veldje is altijd bestemd geweest 
voor kinderen om lekker te 
spelen. Lang voordat het appar-
tementencomplex Princezand er 
stond. Dat je daarvan wat merkt 
als bewoner is logisch. Maar die 
mensen zijn toch ook jong ge-
weest!”
Wethouder Sjaak Struijf heeft 
beloofd naar het trapveld-
je te komen om met de kinde-
ren te voetballen. Nou maar ho-
pen voor hem dat hij de preci-
sie in zijn schot heeft van Wesley 
Sneijder, zodat hij weet te sco-
ren in het minidoeltje.
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Kampioenenschappen 
G-tennis 2009
Heemstede - Zondag 23 au-
gustus werd het tweejaarlijks 
Nederlands kampioenschap G-
tennis georganiseerd. G-tennis 
is tennis voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Uit de 
regio Kennemerland deden 22 
spelers mee, op allerlei niveau.
Dit jaar was het Nederlands 
kampioenschap G-tennis een 
onderdeel van het grote Sporte-
ment dat tweejaarlijks georgani-
seerd wordt in Chaam in Noord 
Brabant. Zie ook de website van 
het Sportement: www. sporte-
ment-ac.nl. De wedstrijden wer-
den gespeeld op de tennispar-
ken van TV. Chaam en de TC 
Alphen aldaar. Vrijwilligers van 

deze verenigingen hadden zich 
geweldig ingezet om dit kam-
pioenschap tot een groot suc-
ces te laten worden en dat was 
het ook!  De kampioenschappen 
werden bezocht door vertegen-
woordigers van de KNLTB, de 
reguliere tennisbond. Tot voor 
kort heeft de KNLTB geen bud-
get en aandacht gehad voor het 
g-tennis. Maar vanaf 2008 is er 
een klein budget beschikbaar 
om het g-tennis in Nederland 
op de kaart te kunnen zetten. 
Ook was er een vertegenwoor-
diging van de Special Olympics 
Nederland aanwezig. Uit de re-
gio Kennemerland en de Haar-

lemmermeer deden vooral spe-
lers mee van g-tennisvereni-
ging Smash en zij hadden een 
leuke, voor sommige een lange, 
warme en vermoeiende dag. Op 
beide parken werden de kampi-
oenschappen geopend met een 
korte toespraak van de wethou-
der van de gemeente Alphen-
Chaam. Daarna werd  Neder-
landse vlag gehesen en het Wil-
helmus gezongen. Er werd soms 
fel gestreden om het kampioen-
schap, waarin ieder zoveel mo-
gelijk in zijn eigen categorie uit-
kwam. Ook leden van tennisver-
eniging Smash  vielen in de prij-
zen. De tweede prijs in Dames-
enkel 1: Rianne van der Lugt.

De eerste prijs Herendubbel 1: 
Rowdy Schavemaker en Sidney 
Piller.
De tweede prijs Herendubbel 1: 
René Smits en Luca Leone
De tweede prijs  Dubbel 2: 
Casper Akkerman en Menno de 
Goede
Eerste prijs herendubbel 3: 
Maarten Fehres met zijn vader.
Tweede prijs herendubbel 3: 
Ischa Bronsveld met  zijn vader.
Alle prijswinnaars kregen een 
mooie beker en alle deelnemers 
een herinneringsmedaille. Ie-
dereen keek voldaan terug op 
een geweldige dag ! Meer info:  
www.smash-gtennis.nl

VEW: competitie gaat 
nu beginnen!

Heemstede - Na een serie KNVB-beker- en Haarlems Dagblad-
cup wedstrijden begint nu zaterdag vijf september het echte werk. 
VEW-1 en VEW-2 beginnen met een uitwedstrijd:
 AFC-1 VEW-1                 14.45 uur
 AFC-4- VEW-2                12.15 uur
 V’zang-b- VEW-b            14.45 uur
 VEW-c- DSOV-c             12.15 uur
 VEW-d- RCH-d               10.30 uur
 VEW-e1- RCH-e              09.30 uur
 VVC-e- VEW-e2             08.30 uur
 VEW-f- DSOV-f             08.30 uur
De overige senioren beginnen op 12 september.
VEW-klaverjas competitie: Elke tweede vrijdag van de maand 
wordt er geklaverjast in het clubhuis van VEW. De aanvang is 
20.00 uur en de kosten bedragen 2,50 euro per persoon.
Inlichtingen: Iwan Biesot, telefoon 023-5637707 of 06-50244529.

RCH Pinguins kan niet opnieuw stunten

Olympia’s vaste heuveltroef, Yo-
landa Monrooij, had in de ope-
ningsslagbeurt de grootste moei-
te met haar controle. 4 x 4 Wijd 
was het gevolg en dat leverde, in 
combinatie met een veldfout en 
een wilde worp runs op voor Ni-
na Dijkstra en Kim Westerveld, 
waarbij ook nog eens 3 loopsters 
op de honken achterbleven. 
RCH’s heuveltroef Sandra As-
sendelft had weliswaar geen 
moeite met haar controle, maar 
moest ervaren dat de slagvrou-
wen van Olympia een wel heel 
goede kijk op haar worpen had-
den. Na 5 honkslagen en 3 runs 
moest Sandra de verdediging bij 
2 nullen overdragen aan Daniël-
le Kuipers, die na 4 wijd en een 
vang 7 de inning bij volle honken 
eindelijk kon afsluiten.
In de 2e inning was het eerst 
Anneloes de Wit, die na 4 wijd, 

een doorgeschoten bal en een 
honkslag van Nina de 3-3 kon 
aantekenen. Toen die na een ge-
stolen honk en een wilde worp 
het 3e honk bereikte, werd Yo-
landa Monrooij op de Haarlemse 
heuvel afgelost door een ande-
re ex-hoofdklasse pitcher : Ole-
tte van de Heuvel. Een fout van 
de 1e honkvrouw op een klap 
van Kim werd goed voor de 4-
3 door Nina, waarna Kim op een 
foutieve poging haar het stelen 
van het 2e honk te beletten op 
3 kwam. Een opofferingsklap in 
het midveld van Annemarie van 
’t Klooster betekende vervolgens 
5-3 voor de zwart-witte vogels.
Maar daarmee was het Heem-
steedse kruit voorlopig verscho-
ten. In de 2 volgende slagbeur-
ten van Olympia werd 3 x ge-
scoord door een combinatie van 
vrije lopen en veldfouten. De 6-5 

Heemstede - Na onverwachte overwinningen op de nummers 
2 en 3 op de ranglijst (DSS-3 en Onze Gezellen-2), maakte 
RCH Pinguïns zich op om ook koploper Olympia-3 aan de ze-
gekar te binden. Dat leek niet onrealistisch, want in de 2 eer-
dere ontmoetingen werden de Heemsteedsen met het kleinst 
mogelijke verschil geklopt (1-2 en 3-4). Kon toen gespro-
ken worden van ware pitchersduels, daar was in wedstrijd nr. 
3 geen sprake van. Aan beide zijden moesten de startende 
werpsters al snel het veld ruimen, maar bleek Olympia de bes-
te vervanging achter de hand te hebben.

achterstand leek in de 5e Heem-
steedse inning weggewerkt te 
worden na een driepitter van 
Bianca de Graaff en een 3 slag 
doorgeschoten bal voor Marieke 
Wijfjes, maar met 3 opeenvolgen-
de strike-outs toonde Olette v.d. 
Heuvel haar klasse. En toen ver-
volgens Olympia in de gelijkma-
kende slagbeurt 2 x scoorde op 
3 honkslagen en een wilde worp 
leek het pleit met 8-5 in Haar-
lems voordeel beslecht. Maar na 
2 runs op een single van Sandra 
Assendelft en een triple van Ni-
na Dijkstra was de achterstand 
tot 8-7 teruggebracht en leek al-
les nog mogelijk. Maar ook Ni-
na Dijkstra, die als 3e pitcher de 
Heemsteedse defensie moest 
leiden, moest de slagkracht van 
de aanstaande kampioenen on-
dergaan. 3 Vrije lopen, 4 honk-
slagen en een ongelukkig arbi-
traal optreden tilden de stand 
naar een geflatteerde 13-7 Haar-
lemse overwinning.
De stand:
1. Olympia Haarlem-3 17-26 (88-66)
2. DSS-3 15-18 (69-48)
2. Onze Gezellen-2 14-17 (68-38)
4. Kinheim-1 15-15 (79-73)
5. RCH Pinguïns 15-14 (69-70) 
6. Kinheim-2 16-12 (59-66)
7. Spaarnwoude-2 14- 4 (42-113)

Is een hek een doel?
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Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Heemstede Open Kaart
12 september 10.30 - 16.30 uur

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

•  Plattegronden WEL bij JA/NEE

•  Werk aan de weg

• Agenda's

• Bouwplannen

• Verwijdering fi etswrakken

In deze HeemstedeNieuws:

JeugdSportPas:
Voordelig kennis-
maken met sport
De gemeente Heemstede doet kinderen uit 

basisschoolgroep vier tot en met acht een 

voordelig sportaanbod door middel van de 

JeugdSportPas.

De brochure van de JeugdSportPas wordt 

of is bij de Heemsteedse kinderen thuis-

bezorgd of op school uitgedeeld. Hieruit 

kunnen de kinderen kiezen uit meer dan 

350 sportcursussen, die tijdens het school-

jaar 2009-2010 worden aangeboden door 

vele Heemsteedse en Haarlemse sportorga-

nisaties. Een sportcursus bestaat uit 4 

aaneengesloten lessen en kost, afhankelijk 

van de gekozen sport, € 6,--, € 7,50 of € 9,--. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.jeugdsportpas.nl.

Inloopochtend 
burgemeester

Inwoners van Heemstede worden van 

harte uitgenodigd om tijdens de maande-

lijkse inloopochtend langs te komen bij 

burgemeester Marianne Heeremans in 

het raadhuis. Vrijdag 4 september kunt u 

van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus 

zonder afspraak, om van gedachten te 

wisselen met de burgemeester over ont-

wikkelingen in Heemstede.

Tijdens het open huis festival in en om het raadhuis kunt u 
op het culturele vlak niet alleen van kunst en muziek genie-
ten, maar ook een duik in het verleden nemen bij de twee 
tentoonstellingen.

Tentoonstelling landkaarten 
In de Burgerzaal van het raadhuis is een unieke overzichtsten-

toonstelling met landkaarten en plattegronden van Heemstede. 

U kunt manuscriptkaarten bekijken die nooit eerder zijn ten-

toongesteld, waarvan sommigen al bijna 400 jaar oud zijn! De 

omgeving van Heemstede verandert door de eeuwen heen; de 

verschillen zijn zichtbaar op een prachtige manuscriptkaart van 

de Heerlijkheid Heemstede uit 1643 en een ingekleurde gra-

vure van de omgeving van Beverwijk tot Hillegom uit 1805. 

Op de grote omgevingskaarten is te zien dat Heemstede aan 

het water ligt: het Haarlemmermeer. Daartussen ligt een con-

ceptontwerp voor de inpoldering van het Haarlemmermeer 

(1692), compleet met gedicht van een boer die zijn angst uit-

spreekt voor het woeste water tijdens noodweer. Ook zijn ver-

schillende detailuitvoeringen van ondermeer Berkenrode en 

de omgeving van het Wilhelminaplein uit 1626 te bewonderen. 

Tentoonstellingen 100 jaar tradities
In een bijzondere tentoonstelling in de ‘Rozentuin’ naast het 

raadhuis zien we voorbeelden van ons ‘immaterieel erfgoed’ in 

de tentoonstelling: 100 jaar tradities in Nederland. Het 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft de tentoonstelling 

samengesteld waarbij tradities in teksten bedrukt zijn op thee-

doeken die hangen aan een waslijn. Denk aan teksten zoals: 

beschuit met muisjes, haringhappen, sinterklaas en luilak! Kent 

u een specifi eke Heemsteedse traditie of kent u een eigen fa-

milietraditie, dan kunt u deze ter plekke op een T-shirt schrijven 

en aan de waslijn ophangen. 
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Bromfietscertificaat? 
Omruilen voor 1 oktober!
Heeft u een bromfi etscertifi caat? Dan kunt u deze tot 1 oktober 
2009 omwisselen voor een bromfi etsrijbewijs. Na deze datum is 

omwisseling niet meer mogelijk. Om dan voor een bromfi ets-

rijbewijs in aanmerking te komen moet u (opnieuw) theorie-

examen doen. Kom daarom vóór 1 oktober naar het gemeente-

huis om uw bromfi etscertifi caat om te ruilen. Neem hiervoor uw bromfi etscertifi caat, een 

recente goedgelijkende pasfoto met neutrale blik en een legitimatiebewijs mee. Het rij-

bewijs is na vijf werkdagen klaar. De kosten voor het omruilen van het bromfi etscertifi caat 

bedragen € 43,60.

Als u naast uw bromfi etscertifi caat ook een rijbewijs met de categorieën A en/of B heeft, 

dan hoeft u uw bromfi etscertifi caat niet om te wisselen. In dat geval is uw rijbewijs ook 

geldig om een bromfi ets, snorfi ets of brommobiel te besturen.

Aanleiding
Tegelijk met het nieuwe rijbewijs op creditcardformaat werd op 1 oktober 2006 in Nederland 

het bromfi etsrijbewijs ingevoerd. Houders van het bromfi etscertifi caat kregen 3 jaar de tijd 

om dit certifi caat om te ruilen voor een rijbewijs. Die periode is op 1 oktober 2009 verstreken. 

Winkelgebied Binnenweg
- Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot onge-

veer 11 september 2009 is de Binnenweg tussen de Berkenlaan/Lindenlaan tot en met de

Kastanjelaan afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen

over loopschotten langs het werkgebied. 

- In het gebied tussen Zandvaartkade en Berkenlaan worden op diverse plaatsen kleine 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Verkeer kan hinder hiervan ondervinden.

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project 

‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Herenweg, oversteek Adriaan Pauwlaan - Laan van Rozenburg
Tot half september 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de Herenweg, ter hoogte 

van de Adriaan Pauwlaan en Laan van Rozenburg. De fi etsoversteekplaats op de midden-

geleider wordt aangepast. Fietsers en automobilisten moeten rekening houden met aan-

zienlijke verkeershinder.

Werk aan de weg 

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 
vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast 

structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af-

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). Dit 

garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt over-

last). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde vindt 

doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Maandag 7 september

Wilhelminaplein in Commissie Ruimte
Op maandag 7 september bespreekt de 

commissie Ruimte het plan van aanpak 

voor de ontwikkeling van het Wilhelmina-

plein en omgeving. In april en mei konden 

alle inwoners van Heemstede zich via een 

internetdiscussie uitspreken over het plein. 

In juni presenteerden wij tijdens een infor-

matiebijeenkomst de resultaten van de 

internetdiscussie. Op grond van deze wen-

sen en ideeën van de inwoners heeft het 

college van burgemeester en wethouders 

(B&W) nu een toekomstvisie en een plan 

van aanpak voor de ontwikkeling van het 

Wilhelminaplein laten opstellen. Het uitein-

delijke besluit ligt bij de gemeenteraad, die 

op 24 september over het Wilhelminaplein 

praat. Maar eerst komt dit onderwerp in de 

commissie Ruimte, die de raad adviseert. 

Als u dat wilt, kunt u in de vergadering van 

deze commissie het woord voeren over de 

toekomst van het Wilhelminaplein. U kunt 

zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie, 

e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl, 

telefoon (023) 548 56 46. 

Kijk voor meer informatie over het 

Wilhelminaplein, waaronder de visie en 

het plan van aanpak, op de gemeentelijke 

website www.heemstede.nl.

Vruchten en Zaden op Leyduin 

Op dinsdag 8 september organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie ‘Vruchten en 

Zaden’ op de landgoederen Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Deze drie aaneengesloten 

landgoederen liggen tussen de Vogelenzangseweg en de Leidse Vaart. De excursie sluit 

goed aan bij de periode van het jaar. Het bos maakt zich op voor de herfst. Bomen en struiken 

hebben vruchten en zaden voor het nieuwe voorjaar. En dieren gebruiken deze vruchten en 

zaden om de winter mee door te komen. Eekhoorns verstoppen namelijk beukennootjes als 

wintervoorraad. 

Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats van Leyduin, Manpadslaan, Heemstede. 

Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig. 

Informatie: Marc van Schie, telefoon (023) 535 12 39 of op www.ivn.nl/zuidkennemerland

Foto: IVN Zuid-Kennemerland
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.122 het uitbreiden van een woonhuis -  Burgemeester van Lennep-

weg 28

2009.137 het uitbreiden van winkelruimte - Binnenweg 141C

2009.187 het uitbreiden van een woonhuis - Johannes Vermeerstraat 36

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 7 september 
a.s. in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen defi nitief Bestemmingsplan Woonwijken Noordwest - A-stuk

- Aanpassing welstandsbeleid centrum Heemstede - A-stuk

- Wilhelminaplein, nieuw hart voor historisch Heemstede - A-stuk

- Wateroverlast - A-stuk

- Bekendmaking uitgangspunten bestemmingsplannen ‘Woonwijken Zuidoost’, ‘Woonwijken 

Zuid en West’ en ‘Woonwijken Noordoost’ - C-stuk

Op maandag 14 september is er een extra vergadering van de commissie Ruimte. De agenda 

verschijnt op 9 september in deze krant.

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op dinsdag 8 september 
a.s. in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Rekenkamercommissierapport onderzoek onderwijshuisvesting - A-stuk

- Verordening Wet kinderopvang Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 

Heemstede - A-stuk

- Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ) - A-stuk

- Jaarrekening 2008 STOPOZ - A-stuk

- Algemene subsidieverordening Heemstede 2009 - A-stuk

- Actualisering bijzondere subsidieverordeningen - A-stuk

- Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek subsidies - B-stuk

- Hardloopevenement Heemstede 2010 - B-stuk

- Inzet Streetcornerwork voor jeugdinterventiewerk (uitvoering beleidsnota WMO) - C-stuk

- Inzet begeleiding door Zorgbalans - C-stuk

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen voor september komt te vervallen.

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over het 

spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Agenda’s

Plattegronden WEL bij JA/NEE
In tegenstelling tot eerdere berichten: 

huishoudens met een ja/nee-sticker ont-

vangen deze week wél de gemeente-

plattegrond. Alleen adressen met een 

nee/nee-sticker op de brievenbus ontvan-

gen de kaart niet, omdat hij ook reclame 

bevat. De kaart is een uitgave van Rijnland 

Plattegronden en wordt van 31 augustus 

t/m 5 september verspreid in Heemstede.

Heeft u de plattegrond op zondag 6 

september nog niet ontvangen, dan kunt u 

bij voorkeur per e-mail contact opnemen 

de verspreider, e-mailadres: 

l.burrekers@ziggo.nl, tel. (0412) 62 88 86.

vervolg 'Werk aan de Weg'

Vondelkade
Tot half september 2009 wordt op de Vondelkade de bestrating van de rijbaan en het trottoir 

hersteld. Het werkgebied is met bebording afgezet. automobilisten, fi etsers en voetgangers 

kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer.

Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijnde-kade inrijden. 

Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangege-

ven. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

2009.188 het vergroten van een dakkapel op - Mahlerlaan 3

 het voorgeveldakvlak

Aanvraag sloopvergunning
2009.930 het verwijderen van asbest - Leeghwaterlaan 3

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur 

en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 28 augustus 2009)
2009.142 het plaatsen van een dakkapel op - E. van Slogterenlaan 23

 het voordakvlak

Verleende reguliere bouwvergunningen 
(verzonden 28 augustus 2009)
2009.156 het plaatsen van een dakopbouw - Scheldelaan 3

2009.159 het doorbreken van een muur - Laan van Rozenburg 17

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase 
(verzonden 28 augustus 2009)
2008.018 het verbouwen en renoveren van de - Wilhelminaplein 4-6

 voormalige herberg

Verleende sloopvergunningen (verzonden 28 augustus 2009)
2009.926 het slopen van 8 garages - Drenthelaan 15-22

2009.929 het verwijderen van asbest - Molenwerfslaan 10

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 

uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.109 het plaatsen van een aanbouw en een - Lombokstraat  32

 dakopbouw

2009.147 het plaatsen van een hekwerk - Van Merlenlaan 23

De verzoeken liggen vanaf 3 september 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 

Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.
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Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen 
besluit door binnen zes weken na de ver-
zenddatum, een gemotiveerd bezwaar-
schrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen 
beslissing is genomen kunt u in die gevallen 
waar dit is aangegeven uw zienswijze ken-
baar maken. Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie 
aan het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Uw reactie zal bij de besluitvorming worden 
betrokken. 

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon 
(023) 548 58 68 of e-mail: 
gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht 
beroep aantekenen bij de rechtbank 
Haarlem wanneer u in een voorfase ziens-
wijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te 
hebben ingediend. Richt uw beroepschrift 
binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift 
moet zijn ondertekend en zijn voorzien van 
naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich 
richt en de reden van beroep. Bij het 
beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrek-
king heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden 
ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeen-
telijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

Op woensdag 9 september 2009 gaat de 

gemeente in samenwerking met de politie 

fi etswrakken verwijderen die zich in de di-

recte omgeving van het station Heemstede-

Aerdenhout bevinden. 

Het is op grond van artikel 5.1.11, lid 3 van 

de Algemene plaatselijke verordening ver-

boden om fi etsen of bromfi etsen, die rij-

technisch in onvoldoende staat van onder-

houd en in verwaarloosde toestand verke-

ren, op de weg te laten staan. Verwijderde 

fi etswrakken zullen gedurende 13 weken 

worden opgeslagen bij De Meerlanden aan 

de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen 

hun fi etswrak terugkrijgen tegen betaling 

van de kosten die gemaakt zijn voor de 

verwijdering en opslag. 

Voor vragen kan men contact opnemen 

met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Verwijdering fi etswrakken

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft 

uw organisatie vacatures voor vrijwilli gers? 

Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, 

rechten en plichten? Of zoekt u een goede 

cursus/work shop voor uw vrijwilliger(s)? 

Dan kunt u terecht bij het steunpunt 

Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch bereik-

baar ma. t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur,

tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel) E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken

Rik uit Bennebroek 
ontwerpt OLA-ijsje
Bennebroek – Deze zomer zal 
OLA haar assortiment kinderijs-
jes eenmalig uitbreiden met een 
nieuw, leuk en verrassend ijsje. 
De ijsfabrikant heeft kinderen 
deze zomer namelijk opgeroe-
pen om, op basis van hun dro-
men, een eigen ijsje voor OLA te 
ontwerpen. Via de ‘Droomijsma-
chine’ op www.olaijstijd.nl heb-
ben kinderen massaal hun ei-
gen ijsje ontworpen. Uit 100.000 
inzendingen heeft OLA de tien 
mooiste, leukste en lekkerste 
ijsjes genomineerd, waaronder 

het ontwerp van de 8-jarige Rik 
uit Bennebroek. Met deze no-
minatie maakt Rik kans op zijn 
ontwerp als echt ijsje voor de
hele klas. Begin september 
maakt OLA bekend wie zijn/
haar klasgenootjes mag trakte-
ren op het zelfontworpen ijsje.

“Ik heb Chillo gemaakt. Het ijsje 
lijkt op een discoster en smaakt 
naar peer en chocolade. Ik denk 
dat ik ga winnen, omdat mijn
ijsje vet cool is”, aldus Rik uit 
Bennebroek.

Sport en spel in wijk Vogelpark
Heemstede - Op woensdag 9 
september is het dan zover: de 
straatspeelavond in de nieuwe 
Heemsteedse wijk Vogelpark. Of 
je nu 4 of 18 jaar bent, er is voor 
iedereen wel wat. 
Jeugdwerkers en vrijwilligers 
van Casca nemen een auto vol 
sport- en spelmateriaal mee: 
alle soorten ballen die je maar 
kunt bedenken, tennis- en bad-

minton-rackets, jongleermate-
riaal, minidoeltjes, volleybalnet, 
jeu de boules, tafeltennisbatjes, 
skateboards, frisbees. Maar de 
kinderen kunnen ook stelten lo-
pen, hoepelen, elastieken, skip-
pyballen, springtouwen, stoep-
krijten en nog veel meer.
De hele buurt kan meedoen. En 
dat allemaal helemaal gratis!
(Zorgt u wel zelf voor begelei-

ding voor uw kleine kinderen?)
Op woensdagavond 9 septem-
ber wordt de Ooievaarslaan af-
gesloten voor verkeer en kan er 
vanaf 17.00 uur niet geparkeerd 
worden. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht.
De straatavond is van 18.30 tot 
20.30 uur en helemaal gratis! 
Dus kom lekker spelen en doe 
mee!

Knikkerspel
Heemstede - Knikkeren kan 
op veel manieren, buiten in een 
‘knikkerpotje’, op het school-
plein, alleen of met vriendjes. 
Op woensdag 9 september ma-
ken de kinderen een knikkerspel 
dat gebaseerd is op sjoelen. Van 

een leeg theedoosje, dat natuur-
lijk versierd mag worden, maken 
ze een knikkerspel. Hiermee kun 
je buiten óf binnen spelen!
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of 
lekker buiten spelen. De woens-
dagmiddagclub is elke woens-
dag van 13.30-15.15 uur bij Cas-

ca in het Honk, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. De woensdag-
middagclub kost per keer: 3,50 
euro, een kaart voor 10x kost 
30,00 euro. Graag de kinderen 
van tevoren aanmelden.

Kijk ook eens op: www.casca.nl, 
voor alle leuke kindercursussen 
en activiteiten. 

PLUS Hollands goed- 
koopste spellenwinkel 
Heemstede - Bij PLUS Heem-
stede kan men vanaf 7 septem-
ber sparen voor populaire gezel-
schapsspellen zoals Monopoly, 
Risk en Dokter Bibber. Het gaat 
om een langdurige actie van 
maar liefst elf weken, die loopt 
tot de feestdagen.
Het actiemechanisme is simpel. 
Bij besteding van elke 10,- eu-
ro aan boodschappen krijgt de 
klant een Spelzegel. Een spaar-
kaart is vol met 50 Spelzegels. 
Met één of twee volle spaar-
kaarten en een bijbetaling van 
slechts 5,- euro kan men uit 
meerdere originele spellen kie-
zen bij PLUS. Er zijn in totaal 
tien spellen: Jenga, Twister, Vier 

op een rij, Dokter Bibber, Clue-
do, Onderuit, Mikado, Monopo-
ly (wereldeditie), Trivial Pursuit 
en Risk.

Dubbele zegels
De actie gaat meteen goed van 
start. Want de eerste week (van 
7 t/m 12 september) worden 
er dubbele zegels uitgegeven. 
Daarnaast zijn er wekelijks extra 
actiepakkers geselecteerd waar-
bij men een extra Spelzegel ont-
vangt (gratis). Dus pak die kans. 
Ga niet langs start maar ga snel 
naar PLUS. Elf weken lang de 
goedkoopste spellenwinkel
van Nederland. PLUS... Wat een 
verschil


