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Wonen op maat op Cruquiushoeve

Koningin Beatrix opent 
woonvoorzieningen SEIN 
Regio - Het werd vrijdag op de 
eerste plaats een feest voor de 
bewoners van de Cruquiushoe-
ve. Koningin Beatrix opende of-
ficieel de nieuwe woonvoorzie-
ningen van SEIN, de Stichting 
Epilepsie Instellingen Neder-
land. Bij de negen nieuwe ap-
partementengebouwen stonden 
vrolijke zitjes en kraampjes met 
drankjes, fruit, gebak, sangria 
en patat. Levende muziek waar-
op cliënten spontaan dansten. 
Verderop een enorm wit dak, 
waaronder belangrijke geno-
digden konden kijken naar het 
voorprogramma. Als presentator 
liet de artiest en verhalenvertel-
ler Hakim een aantal kinderen 
met epilepsie een modeshow 
lopen.  Met applaus van de gro-
te schare toeschouwers. Tot de 
voorzitter van de Raad van Be-
stuur, de heer J. Barzilay ieder-
een verwelkomde, voor de gas-
ten een uitleg gaf over de histo-
rie van Het Epileptisch Centrum, 
128 jaar geleden, tot het huidi-
ge SEIN, Stichting Epilepsie In-
stellingen Nederland, met cen-

tra in Cruquius, Heemstede en 
Zwolle en daarnaast twaalf poli-
klinieken in het land. Vanaf 1995 
was er gepraat over de vervan-
ging van de ‘barrakken’ op de 
Cruquiushoeve, in 2006 was er 
genoeg gepraat, wat resulteerde 
in de start van de bouw van ne-
gen nieuwe gebouwen in 2008, 
die in principe allen geschikt 
zijn voor lichte en zware zorg-
verlening. 
Acht gebouwen voor 240 cliën-
ten staan op terrein De Cruqui-
ushoeve in Cruquius en één ge-
bouw 40 cliënten staat op het 
terrein Meer en Bosch in Heem-
stede. Barzilay bedankte de bur-
gemeesters van Haarlemmer-
meer, Theo Weterings en van 
Heemstede Marianne Heere-
mans voor hun samenwerking. 
De droom van menig bewoner 
van ‘de Kruuk’ was hiermee uit-
gekomen. 
Mevrouw Ria de Droog en Gu-
anita van Luik vertelden en-
thousiast over hun nieuwe huis, 
Guanita verklapte dat ze samen-
woont met haar konijn, die ove-

rigens `s avonds in zijn eigen 
appartement van gaas slaapt. 
Koningin Beatrix loopt het po-
dium op en drukt op een knop 
waardoor een zwart gordijn 
wegvalt en een maquette van de 
nieuwbouw verschijnt. 
Een maquette die heel zorgvul-
dig en ambachtelijk gemaakt 
is door de bewoners zelf. Van 
Guanita krijgt de koningin uit-
leg over de maquette en beiden 
kunnen het direct goed met el-
kaar vinden. De clustermana-
gers Ilonka Wildenberg en Hans 
van Wijk geven nog de nodige 
informatie, waarna de konin-
gin de woonvoorzieningen zelf 
gaat bekijken. Ze heeft alle aan-
dacht voor de feestvierende be-
woners die in de tuinen en zit-
jes van de appartementen ge-
nieten van hun drankje, hap-
je en de langslopende muziek. 
Een enkele bewoner kan zich 
zelfs nog herinneren hoe haar 
moeder, koningin Juliana, op 24 
september 1970, de ‘Cruquius- 
hoeve’ opende. 
Ton van den Brink

Koningin Beatrix kan het goed vinden met Guanita.

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950
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BIJ KUNST

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Heemstede - Deze week 
is het collecteweek voor het 
Koningin Wilhelmina Fonds  
(Kankerbestrijding).
Anne Zwaan (5) loopt de col-
lecte trouw met haar moe-
der Pascale Zwaan en is mis-
schien wel de jongste collec-
tant van ons land! 
Volgens Anne moeten men-
sen veel geld geven: “Dan 
kunnen ze veel medicijnen 
kopen voor mensen die heel 
erg ziek zijn!”
Deze week, van maandag 6 
tot en met zaterdag 11 sep-
tember 2010 gaan de KWF-
collectanten langs de deuren. 
In totaal collecteren 120.000 
vrijwilligers voor de strijd te-
gen de ziekte.

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERS
Info:

Martin van Ooijen

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN SERIEuZE

vOOR WIJKEN IN hEEMStEdE
EN BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

Anne jongste collectant KWF?
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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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(v.a. 20 t/m 30 augustus 2010)

Huwelijken:
R. Hollander & M.M. Brouwer
M. van Westerop & G. van 
Lier
D.J. van de Watering & J.C. 
Akke

Geboorte:
Rosalie E. Weijers, dochter 
van R.A. Weijers en L.A. Blom
Anna-Sophie C.S. Loonen, 
dochter van A.J.C.C.M. Loo-
nen en H.S. Loonen

(2 september 2010)
Huwelijken:
J.A. de Baan & C.M. de Vries

(v.a. 3 t/m 4 september 2010)
Huwelijken:
R. Hoogvorst & S. Luiten
C.M. Tieleman & M.J. Krul
C.R. Eikelenboom & L. Pijpers
S.J.P. van der Weijden & T.C. 
Janssen
H. Boersma & J.L. Hendriks

Met heel veel muziek!

Feestelijke opening
Binnenweg nieuwe stijl
Heemstede - Op zaterdag 11 
september viert de gemeen-
te met een uitgebreid feeste-
lijk programma de opening van 
de vernieuwde Binnenweg. Van 
11.00 tot 17.00 uur zijn er diverse 
muzikale optredens. Om 12.30 
uur vindt de officiële opening 
plaats. Alle inwoners van Heem-
stede, belangstellenden en be-
trokkenen zijn van harte wel-
kom!

Afronding en
feestelijk weekend
In twee fases is de afgelopen 1,5 
jaar gewerkt aan de herinrich-
ting van de Binnenweg en op-
waardering van de Raadhuis-
straat. Sinds 20 augustus is de 
straat geheel toegankelijk waar-
na nog wel enkele aanpassin-
gen moeten worden uitgevoerd. 
De gemeente kijkt tevreden te-
rug op de afgelopen werkzaam-
heden. Als dank voor hun be-
grip en geduld zijn de bewo-
ners en winkeliers van de Bin-
nenweg uitgenodigd voor een 
openingsreceptie op 10 septem-
ber. Op zaterdag 11 september 
is het feest voor iedereen en op 
zondag 12 september neemt de 
winkeliersvereniging het stokje 
over met de najaarsmarkt. 

Heemsteedse kunstenaars
illustreren Frans filosofieboekje
Heemstede - Frankrijk is het 
land van de filosofen. Op Fran-
se middelbare scholen is filo-
sofie, anders dan hier, een ver-
plicht vak.

De Franse filosoof Bruno Jay, af-
gestudeerd aan de Universiteit 
van Dijon en lesgevend aan toe-
komstige onderwijzers in Mâ-
con, tracht met Plato als leidraad 
het vak filosofie toegankelijk te 
maken op basisscholen voor 
kinderen vanaf 7 jaar.

Hij schreef daartoe een aantal 
boekjes, waarvan de tekst  be-
grijpbaar moest zijn voor heel 
jonge kinderen.

Twee ervan zijn geïllustreerd 
door zijn Hollandse vrienden de 
Heemsteedse kunstenaars Hans 
en Jacinta Schepers.
Het laatst uitgekomen boek-
je L’anneau de Gygès (de ring 
van Gygès) is geïllustreerd door 
Jacinta Schepers.

In Frankrijk zijn deze boek-
jes een groot succes en ook in 
Frans-Canada worden ze in gro-
ten getalen verkocht.

In ons land heeft Boekhandel 
Blokker de primeur. Ze liggen 
daar vanaf volgende week in de 
winkel. De prijs is 9,50 euro per 
stuk.

Programma

Binnenweg ontmoetingsplein
11.00 uur tot 11.30 uur    De Big Band Buitenlandsezaken 

Sinds september 2007 wordt de-
ze band aangevoerd door trombonist 
Frans Cornelissen, bekend van Cu-bop 
City Big Band en New Cool Collecti-
ve. De band speelt wereldmuziek (van-
daar de naam), jazzswing en latin, met 
volop ruimte voor improvisatie.

11.45 uur tot 12.15 uur   Schoolband Haemstede/Barger
12.30 uur tot 13.30 uur Officiële Opening 
13.30 uur tot 14.00 uur   Stichting Muziekprojecten Pablo Ne-

ruda
14.15 uur tot 14.45 uur  Lars van der Mije.
   Deze jonge goochelaar laat ook vuur-

spuwende kunsten zien.
15.00 uur tot 15.30 uur   Hageveld Big Band
15 45 uur tot 16.15 uur   Teisterband
   De Teisterband is een orkest bestaan-

de uit 50 musicerende mannen. Sfeer, 
plezier en gezelligheid maken de op-
tredens tot een (muzikaal) genoegen.

16.30 uur tot 17.00 uur   New Harlem Deluxe Big Band
   De jeugdbigband (10-17jr) New Har-

lem Deluxe speelt poparrangementen 
van artiesten als Amy Winehouse, Duf-
fy en Anouk. Stonden ook op Haarlem 
Jazz!

Drankjes en hapjes zijn verkrijgbaar bij BatiFol en het Cafetaria 
Petit Restaurant Family.

Binnenweg/Raadhuisstraat
11.00 – 16.00 uur: looporkesten 

Gratis activiteiten op het ontmoetingsplein
- Reuzenrad: vrijkaartjes verkrijgbaar bij de winkeliers 
- Kinderzweefmolen 
- Popcorn/suikerspinkraam

75 Op Herenweg
Heemstede – Op de Herenweg 
controleerde de politie op dins-
dag 31 augustus op snelheid 
tussen 8.30 en 12.30 uur. In to-
taal reden 182 van de 3411 pas-
santen te hard. Waar 50 mag, 
presteerde een van hen het om 
75 km/u te rijden.
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Regio - In aansluiting op de 
vorige week gehouden Hiswa 
te water organiseert Jachtha-
ven Poelgeest proefvaartda-
gen met haar uitgebreide vloot 
sloepen en kruisers. Van 9 t/m 
11 en op 13 september is het 
mogelijk een proefvaart op de 
Kagerplassen te maken met 
één van de sloepen of kruisers.
Van de Nederlandse sloepen-
bouwer Antaris ligt vrijwel de 
gehele vloot sloepen en ten-
ders klaar voor een testvaart. 
Vooral de nieuwste tenders van 
Antaris hebben het hele sei-
zoen flink in de belangstelling 
gestaan. Deze Connery 22 & 25 
liggen dan ook in diverse uit-
voeringen klaar voor een vaar-
tje over de Kaag. Met de zeer 
fraaie Connery serie heeft An-
taris haar reputatie als ver-
nieuwende bouwer bevestigt; 
schitterend design, uitmunten-
de vaareigenschappen en on-
geëvenaard comfort.

Dit jaar is Poelgeest begonnen 
met de verkoop van de Friese 
Maril sloepen. Ook deze sloe-
pen worden geheel in Neder-
land gefabriceerd en behoren 
tot de top van sloepenmarkt. 
Voorzien van een traditioneel 
uiterlijk bieden de Marils een 
zeer hoog comfortgehalte en 
een kwaliteitsniveau dat haast 
niet te overtreffen valt. Tijdens 
de proefvaartdagen liggen 
de Maril 5 Ivory, 725 & 880 

Cabin klaar voor een proef-
vaart. De kruisers van Jacht-
haven Poelgeest zijn natuurlijk 
ook van de partij. De in Noor-
wegen gebouwde Inter 7700 & 
9000 Sportivo liggen klaar voor 
de liefhebber. Deze motorkrui-
sers zijn door Poelgeest voor 
de Nederlandse markt aange-
past. Zo kan door middel van 
de klapbare ramen de door-
vaarthoogte beperkt worden 
tot 1,85 meter. Ook zijn de krui-
sers uitgerust met een stoere 
kabelaring en voorzien van een 
luxe interieur.

Voor de veeleisende waterspor-
ter die een zeetocht niet schuwt 
heeft Jachthaven Poelgeest de 
Guernsey 28. Deze luxe kruiser 
is standaard al voorzien van al-
le comfort en de 320 pk sterke 
dieselmotor geeft de 9½ meter 
lange boot een topsnelheid van 
45 km per uur!
 
Om ruimte te maken voor de 
modellen 2011 heeft Jachtha-
ven Poelgeest al haar voorraad- 
en demo-boten scherp afge-
prijsd. Een uitgelezen moge-
lijkheid voor wie voor de winter 
nog een mooie deal wil maken. 
De proefvaartdagen worden 
gehouden van 10.00 tot 16.00 
uur bij Jachthaven Poelgeest, 
Hugo de Vrieslaan 1 te Oegst-
geest. Voor het maken van een 
proefvaart is het raadzaam een 
afspraak te maken.
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Meer dan stoeptegels alleen

Binnenweg 2010,
beetje chique, veel dorps
Heemstede – Toen de VVD 
motie over de renovatie van de 
Binnenweg ‘Meer dan stoepte-
gels alleen’ door de gemeente-
raad in 2006 was aangenomen, 
kreeg  de net aangetreden CDA-
wethouder Christa Kuiper van 
de toenmalige fractievoorzitter 
CDA, Tiny Nijboer, te horen: “Je 
kan beginnen met je eerste klus.”  
De startnotitie werd gemaakt 
met de gemeenteraad en een 
klankbordgroep, want het werd 
een project van en voor de be-
woners van Heemstede, dus die 
moeten meepraten en meeden-
ken.  Voorrang voor het wande-
len en fietsen, de auto is te gast, 
maar  kan wel dicht bij de win-
kels komen. Het dorpse karakter 
behouden met elan.  Projectlei-
der Binnenweg, Hoofd Planning 
en Controle, Jarda Dijk verdui-
delijkt: “Deel ruimte met elkaar”, 
er ontstaat één beeld. Overal 
dezelfde uitstraling met dezelfde 
steen, kleur, meubilair en verlich-
ting. Dat rustige beeld komt ook 
de verkeersveiligheid ten goede. 
Hetzelfde meubilair staat ook in 
de Raadhuisstraat met dezelf-
de mooie lantaarns. Ronald van 
der Aar was de eerste projectlei-
der die de startnotitie begeleid-
de. Peter Bakker deed de voor-
bereidende fase van ontwerpbu-
reau Sant & Co, een belangrijke 
keuze, ook van de klankbord-
groep. De raad heeft ingestemd 
met dit ontwerp. Toen moch-
ten Jarda Dijk en zijn medewer-
kers beginnen. Voor de winke-
liers was het afzien met die ho-
pen zand voor de deur, de smal-
le looppaden voor het publiek, 
geen leuke tijd en ook omzet-
verlies. René Janus, secretaris 
WCH, WinkelCentrum Heemste-
de, de vereniging van de win-
keliers Raadhuisstraat-Binnen-

weg, heeft naast zijn eigen werk, 
veel tijd gestoken in de commu-
nicatie tussen de gemeente en 
winkeliers. Iedere week een be-
richtgeving over wat te wachten 
stond over de komende week.  
Een communicatie met gemak-
kelijk bereikbare ambtenaren 
en wethouders. Dat scheelt en 
werkt motiverend. Een winke-
lier heeft niet de tijd om naar het 
gemeentehuis te gaan,  hier was 
Esther Hünsche de schakel. Zij 
was proactief, kwam regelmatig 
bij de betreffende winkeliers en 
dat werkte. 

Welstandbeleid
Het nieuwe welstandsbeleid, het 
beeld van de winkels, eenduidi-
ger en met een rustiger uitstra-
ling, werd vanuit Ruimtelijke Or-
dening opgesteld door wethou-
der Pieter van de Stadt en goed-
gekeurd door de gemeenteraad. 
Die bepaalde het reclame- en 
uitstallingbeleid waar de voor-
zitter van WCH, juwelier Roe-
land Smit van zegt dat die juist 
dat rustige beeld geeft  met zo 
min mogelijk obstakels en de 
noodzakelijke verkeersborden 
graag op één paal. Gaandeweg 
bleken de grijze markeersteen-
tjes een verkeerde keuze, niet 
duidelijk in het donker om het 
fietspad aan te geven. De witte 
steentjes werken nu wel!
Het resultaat in september mag 
er wezen. Een schitterende win-
kel-allee van ruim een kilome-
ter met  veel winkels waar de 
eigenaar veel in de winkel zelf 
te vinden is, bekroonde winkels 
met predicaten als de eerste 
de beste in Nederland.
Tijd voor een feestje, een echt 
feest voor iedereen die wil vie-
ren dat de nieuwe Binnenweg 
klaar is.

Zaterdag is  om 12.30 de officië-
le opening met de hele dag fes-
tiviteiten eromheen. Veel muzie-
koptredens van een Big Band, de 
Teisterband, Stichting Pablo Ne-
ruda, een goochelaar, een zweef-
molen, reuzenrad van dertig me-
ter hoog die er ook staat op zon-
dag als de winkeliers uitpakken 
met een jaarmarkt met wel 400 
kramen. Allemaal op die mooie 
Binnenweg-Raadhuisstraat!
Ton van den Brink

V.l.n.r. Peter Bakker, Roeland Smit, Christa Kuiper, Pieter van de Stadt, Jarda Dijk.

 Plexat Casca
911 Streets Dance Crew-Battles 
Heemstede - Voor de tweede 
keer zijn er Dance Crew Battles 
bij Plexat. Maar wat is dan 911 
Streets? Crew Battles met ver-
schillende  Dance Crews (dans-
groepen) uit verschillende plaat-
sen, waarin zij laten zien wat ze 
kunnen. Lenige lijven, mooie 
moves en veel lol in dansen!  
Houd jij van dansen? Dans je in 
een dance crew? Geef je dan op! 
De avond bestaat uit een cho-
reografieronde en een Freesty-
leronde. De finalisten houden 
daarna een Freestyle battle. Ie-
dereen kan meedoen! Host van 
de avond is rapper Joelito.
Sophia en Malou van de Heem-
steedse Ying Yang Dance Crew, 
bestaande uit zeven jongens en 

meiden van 13 tot 25 jaar, heb-
ben samen met jongerenwer-
ker  Mike Doodeman van Cas-
ca deze 911 Streets Dance Crew 
Battles georganiseerd. Zij willen 
laten zien dat er veel verschil-
lende, hele goede dansgroe-
pen zijn, die het dansen niet op 
school, maar gewoon op straat 
hebben geleerd. Door naar el-
kaar te kijken en tegen elkaar te 
‘battlen’ leren de dansers van el-
kaar. Of het nu in de stad is of 
op het strand, binnen of buiten, 
dansen is altijd leuk. En voorbij-
gangers kijken met veel plezier 
en verbazing naar deze dansen-
de jeugd! Natuurlijk mag je bij 
de 911 Streets Dance Crew Bat-
tles ook alleen komen kijken. 

De 911 Dance Crew Battles zijn 
op zaterdag 18 september bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Het publiek is wel-
kom vanaf 20.00 uur. 
De crews zijn zelf welkom van-
af 18.00 uur om te kunnen oe-
fenen. Sophia en Malou heb-
ben mede door een donatie van 
de Stichting Gaan We Doen een 
mooi prijzenpakket samenge-
steld. Er is o.a. een geldprijs van 
200,- euro voor de winnende 
crew. Ook zoeken zij sponsoren. 
Wilt u hen helpen een prijzen-
pakket samen te stellen of spon-
sor zijn van dit leuke evenement, 
of wilt u eerst meer informatie, 
bel dan met Mike D: 023-548 38 
47 of mail naar plexat@casca.nl.

Proefvaartdagen bij 
Jachthaven Poelgeest
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Geselecteerd Vermogensadviseur 
Landelijke erkenning voor Fiduce Heemstede 
Heemstede - Op 31 augustus 
heeft Maarten van Tiggelen van 
het in Heemsteedse gevestigde 
financieel adviesbureau FIDU-
CE, officieel het schildje in ont-
vangst genomen dat aangeeft 
dat het kantoor zich Geselec-
teerd Vermogensadviseur mag 
noemen van de Levensverzeke-
ringsmaatschappij Legal & Ge-
neral. Binnenkort zullen ook zijn 
collega’s Mark Amama, Erwin 
Giling en Mark Scheefhals als
Geselecteerd Vermogensadvi-
seur worden erkend. Mark Ama-
ma en Maarten van Tiggelen zijn 
bijzonder verheugd dat Legal & 
General aan FIDUCE, als eerste 
kantoor in Nederland, deze er-
kenning heeft verleend. Legal & 
General heeft besloten de distri-
butie van haar bancaire vermo-
gensopbouwproducten uitslui-
tend te laten plaatsvinden door 
Geselecteerde Vermogensad-
viseurs. Om de kwalificatie Ge-
selecteerd Vermogensadviseur 
te behalen dient de kandidaat 

een training te hebben gevolgd 
waarin alle specificaties van de 
bancaire vermogens- opbouw-
producten van Legal & Gene-
ral grondig zijn doorgenomen. 
Verder moet zijn ingeschreven 
staan in register V van de DSI 
en met goed gevolg de training 
DSI Financieel Adviseur en/of 
FFP MFP te hebben gevolgd.

Reeds meer dan 10 jaar is FIDU-
CE actief op het terrein van ver-
mogensadvies, vermogensbe-
heer, financiële planning, hypo-
theken, pensioenen en verzeke-
ringen. Zij doen dit zowel voor 
particulieren, bedrijven als pen-
sioenvennootschappen. Voor 
elk onderdeel is een specialist in 
dienst. Het belangrijkste aspect 
dat FIDUCE altijd heeft bena-
drukt is de persoonlijke en on-
afhankelijke aanpak. Het stre-
ven is dat de klanten altijd een 
rustig gevoel hebben bij hun fi-
nanciën. Mark Amama zegt “blij 
te zijn omdat zowel bestaande 

als nieuwe klanten nu beves-
tigd zien hoe serieus wij met ons 
vak bezig zijn. Alle medewerkers 
hebben reeds de benodigde en 
gewenste persoonlijke certifi-
ceringen, maar dit is een bewijs 
dat wij ons op het gebied van 
vermogensadvies onderschei-
den met onze aanpak”.

Maarten zegt verder: “Legal & 
General stimuleert al meerdere 
jaren adviseurs in Nederland het 
niveau van de advisering op een 
hoger plan te brengen en wij 
zijn verheugd dat wij bij dit se-
lecte gezelschap horen. FIDU-
CE maakt altijd eerst een onder-
bouwd financieel plan voordat 
gekeken wordt hoe de vermo-
gensopbouw het best plaats kan 
vinden. Dit aspect ligt ook Legal 
& General na aan het hart. Ove-
rigens betekent deze erkenning 
niet dat wij achterover gaan leu-
nen. Door permanente educatie 
houden wij onze kennis continu 
op een hoog niveau”. 

Nieuw boek
Binnenweg & Raadhuisstraat. 
Van ‘wildernisse’ tot winkelstraat

Oud bibliothecaris Hans Krol be-
schrijft het zanderige voetpad 
van 1461 tot de winkelstraat van 
2010. Lange tijd waren de He-
renweg en de Binnenweg de be-
langrijkste verbindingen tussen 
Haarlem, Heemstede, naar de 
Bollenstreek en Leiden. Namen 
als mannepad, Glip, Heere-Sant-
vaert, u vindt ze terug op de oude 
kaarten. Verdwenen winkels als 

de witgepleisterde timmerwin-
kel van Schutter met zijn twee 
puntgevels, in 1986 afgebroken, 
nu ETOS. Krol beschrijft Overlaan 
op het  Raadhuisplein als oudste 
pand en als nieuwste pand juwe-
lier Augusto op de Binnenweg. 

Binnenweggetjes
Frits David Zeiler weet alles 
van Binnenweggetjes, in dit ge-

Heemstede – Met de oplevering van de “nieuwe” Binnenweg 
presenteert de Historische Vereniging Heemstede – Benne-
broek een boek over de geschiedenis van deze al eeuwenoude 
weg onder een naam waarin zeshonderd eeuwen zich weer-
spiegelen: Van wildernisse tot winkelstraat.  In 140 pagina`s 
beschrijven auteurs als Wim de Wagt, Marloes van Buuren, 
Frits-David Zeiler, Michel Bakker en Hans Krol, ieder vanuit 
hun specifieke kennis de levensweg van die bijzondere Bin-
nenweg. Voor de helft in makkelijk leesbare tekst en de helft in 
foto`s, kaarten, waaronder de oudste van Heemstede en teke-
ningen waaronder veel nog nooit gepubliceerd materiaal. Een 
document dat eigenlijk vanaf nu in elke Heemsteedse boe-
kenkast thuishoort en een geschenk is voor oud-Heemstede-
naren. Tip voor de komende feestdagen!  

val de Binnenweg landinwaarts, 
dus liggend langs de binnen-
duinrand en de voorlopers van 
de binnenwegen met hun oude 
namen. Oude kaarten maken het 
nog duidelijker.  
De herkomst van winkels als 
Van Limburg Reisbureau, Blok-
ker Boekhandel, Tummers Pa-
tisserie, Brabants Schoenen-
huis, Reyngoud Mode, Kiebert 
Reform, Kaptein, Zwarter, ze zijn 
beschreven door de Historische 
Vereniging Heemstede- Ben-
nebroek, met veel foto`s in se-
pia die de sfeer uit die tijd weer-
geeft. De oude advertenties zijn 
een glimlach uit het verleden. 

Bijzondere panden
Wim de Wagt over de bijzonde-
re panden als de Heemsteed-
se Apotheek waar ooit een jonk-
heer Quarles van Ufford woonde, 
De winkelgalerij (gebouwd eind 
jaren dertig) kwam in de plaats 
van het landgoed ’t Nieuw Cloos-
ter. Het tumult omtrent de mo-
derne architectuur van de Raif-
feisenbank, het Minervathea-
ter met zijn rijke cultuurgeschie-
denis . Het vroegere PTT-kan-
toor, nu Maison Riviera, is een 
van de meest monumentwaardi-
ge bouwwerken aan de Binnen-
weg. Achitect was Dick Greiner 
die ook het Olympisch Stadion 
bouwde, nu Rijksmonument. De 
rol van Cuypers en Stuyt in het 
stratenplan en hun visie op ar-
beiderswijken in de buurt van de 
Binnenweg en voor uitbreidings-
plannen wat begon met de bouw 

De laatste tijd staan verzeke-
raars, banken en financieel ad-
viseurs stevig onder druk van de 
publieke opinie. Waar een aan-
tal jaren geleden politieagen-
ten en ambtenaren onderaan 
stonden in de polls, zijn dit nu 
de personen die werkzaam zijn 
in de financiële branche. Mark 
zegt: “Gelukkig hebben wij in al 
die jaren onze klanten behou-
den omdat zij onze kennis en in-
breng waarderen. Wij vinden het 
een goede zaak dat de branche 
nu transparant is over zowel de 
kosten als de opbrengsten. Le-
gal & General is bij uitstek een 
maatschappij die dit ook altijd 
heeft gedaan. In de nieuwste lijn 

van bancaire producten van Le-
gal is bovendien sprake van zeer 
lage kosten”. 
Uiteraard is Fiduce aangeslo-
ten bij het KIFID (Klachteninsti-
tuut Financiële Dienstverlening) 
en wordt gecontroleerd door de 
AFM en de DNB (De Nederland-
sche Bank). 

Heeft u vermogen of wilt u ver-
mogen opbouwen? Neem gerust 
contact op met FIDUCE. 
In een vrijblijvend gesprek ver-
tellen zij u graag de verschil-
lende mogelijkheden. Uiteraard 
kunt u ook nog steeds terecht 
voor advies over uw hypotheek 
of uw verzekeringspakket. 

van het Raadhuis in 1906 met 
een architectuur die past bij een 
dorp.  Wie nu de Binnenweg en 
Raadhuisstraat aanschouwt, kan 
zich moeilijk voorstellen dat deze 
straten vanaf 1881 deel uitmaak-
ten van het traject van de stoom-
tram van Haarlem naar Leiden. 
De tram, eerst stoom en later 
elektrisch, Ad van Kamp neemt 
u nog eens mee met acht km 
per uur! Michel Bakker laat met 
beeld en verhaal de beeldende 
kunst zien die je zo gemakke-
lijk over het hoofd ziet. Beelden 
en tegeltableaus, glas-in-lood-
ramen en een dorpspomp. Ook 
de herinrichting van de Binnen-
weg die officieel op 11 septem-

ber wordt opgeleverd, komt aan 
bod. Martin de Vries vertelt over 
de rol van de `Klankbordgroep` 
bij de herinrichting. 
De uitgave van het boek `Van 
wildernisse tot winkelstraat` was 
een initiatief van de Historische 
Vereniging Heemstede- Benne-
broek en het samenstellen een 
pittig werkje voor de bestuurs-
leden Marloes van Buuren en 
Jaap Verschoor. Heemstedenaar 
Henk van de Wall zorgde voor de 
vormgeving. Vanaf 11 septem-
ber te koop voor 24,95 euro bij 
de drie boekhandels op de Bin-
nenweg/Raadhuisstraat, De Pijp, 
Bruna en Boekhandel Blokker. 
Ton van den Brink 

Tram Binnenweg.

Kaptein Raadhuisstraat.
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Wandelende kreeften niet zo zeldzaam
Heemstede – Vorige week trof-
fen drie meiden een vreemde 
bewoner aan op straat in hun 
wijk: een rode kreeft! Vreemd 
omdat het schaaldier natuur-
lijk een waterbewoner is, maar 
vreemder nog omdat de beest-
jes helemaal niet hier vandaan 
komen. Een duik op het digi-
tale web leert dat het hier gaat 
om de Amerikaanse rivierkreeft 
die in de jaren zeventig via tuin-
centra naar ons land is gehaald 
en uiteindelijk in de vrije na-
tuur werd gesignaleerd. Ze eten 
in het water levende diertjes 
maar ook doen ze zich te goed 
aan waterplanten. Met laatstge-
noemd voedsel maken ze samen 
met hun geschaarde maatjes 

complete sloten ‘leeg’. Populair 
zijn ze dus niet echt... Volgens 
bioloog Bart Specken (bron: 
Telegraaf) hoef je de beestjes 
echt niet terug te zetten in het 
water waar ze zijn uitgeklommen. 
Hij adviseert zelfs om de kreef-
ten te vangen en op te eten. Ook 
sportvissers zien de uitheemse 
beestjes liever gaan dan komen. 
Doorgeknipte hengellijnen zien 
zij niet graag natuurlijk. Maar 
hoe komen de kreeften op straat 
of in de tuin terecht? Volgens 
bioloog Specken willen de dier-
tjes nog wel eens op verkenning 
gaan op het droge. Dat gaat wat 
beter wanneer het regent, zodat 
ze niet uitdrogen eenmaal op de 
kant. Uit krantenberichten is op 

te maken dat her en der in ons 
land wandelende kreeften zijn 
gesignaleerd.   

Ook Nico Baan uit Heemste-
de heeft al kennisgemaakt met 
de rode slootbewoners. Of liever 
gezegd, zijn hond: “Mijn viervoe-
ter had er één haast aan zijn lip 
hangen. Ik kon Duscha nog snel 
terug trekken. De locatie was in 
het Haarlemmermeerse Bos. Ik 
heb de kreeft gelijk in het water 
gedeponeerd en het dier zwom 
direct weg...”
Het zou heel goed mogelijk 
zijn als deze kreeft aan de an-
dere kant van de plas weer op 
het droge is geklommen. Maar 
Duscha is ongedeerd gebleven.

Naar de buurtjes
Nederlanders zijn een reislustig volk. Je komt ze overal tegen. 
Je kunt niet ver genoeg van huis zijn, bijvoorbeeld in een boed-
dhistische tempel in de Himalaya of je ziet er de kantinejuffrouw 
van de voetbalvereniging. Ze steekt een kaarsje op. Ook wij gaan 
soms ver weg, maar niet nu. Nu laten we Schiphol links liggen 
en pakken de auto naar de ons omringende landen. Eerste reis-
doel: Duitsland. Ik moet bekennen dat ik Duitsland bijna uitslui-
tend ken van de tv. (Derrick, Hotel Forellenhof) en van de film 
(Romy Schneider, Sebastian Koch).
Er was een tijd dat wij er elk jaar even verbleven. Iedere zomer 
reisden mijn zussen en ik met vader en moeder naar Zwitser-
land. Daar in de Alpen woonde onze goede vrienden en omdat 
de afstand te groot was om in een keer te overbruggen, sliepen 
we in Gasthof Hubertus in Gernsheim in de omgeving van Darm-
stadt. Meestal kwamen we er tegen de avond verkrampt uit de 
Ford Taunus rollen. Dat was in ieder geval beter dan het eerste 
jaar, toen we met z’n vijven met de bagage in een VW Kever ge-
propt zaten, die mijn vader voor de gelegenheid bij reisbureau 
van Limburg had gehuurd.
Maar de ontvangst bij het familiehotel maakte veel goed. Die 
Geschäftsführerin begroette ons altijd uitbundig en zei dat we 
zo gegroeid waren en wist al onze namen nog precies. Ze ser-
veerde grote borden met Schnitzel mit kartoffeln in de Gast- 
stube met het zware houten meubilair. Wij vergaapten ons aan 
de zwijnen- en hertenkoppen die ons vanaf de muur gadesloe-
gen. En op de televisie werden de programma’s onderbroken 
door reclame. Dat hadden we thuis nog niet. Het hoogtepunt 
echter waren de heerlijke donzen dekbedden, die naar Omo 
roken. Daar sliep je veel fijner onder dan onder de dekens in 
Nederland. Daarmee hebben we het wel gehad wat betreft mijn 
ervaring met Duitsland en haar inwoners.
Zeker is dat wij momenteel heel goed liggen bij onze ooster-
buren. Na Linda de Mol zijn ze ook dol op onze voetballers. Bij 
Bayern München speelt onder andere Arjen Robben, ons nati-
onale brekebeentje, de sterren van de hemel. Als ‘de man van 
glas’ tenminste niet moet revalideren, wat momenteel het geval 
is. Zelfs trainer Louis van Gaal kan zonder problemen iedereen in 
het Duits verrot schelden.  Zolang ze maar winnen.
Anderzijds is er een voortslepende concurrentiestrijd tussen 
Oranje en die Mannschaft, ontstaan in de traumatisch verlopen 
WK-finale van 1974. We voetballen liever niet tegen de Duitsers, 
want verliezen van ze is te pijnlijk . Maar aan de andere kant wil-
len we het ook weer wel, want als we van ze winnen is de eufo-
rie groter dan tegen elk ander land.
Die wrokkige houding lijkt overigens niet wederzijds. Na de 
halve finales in Zuid-Afrika stuitte ik bij toeval op de ARD. Duits-
land speelde het hele toernooi fantastisch en scoorde vaak. 
Maar na de wedstrijd tegen Spanje lagen ze eruit (schade, 
schade!). Oranje bereikte met matig voetbal en veel geluk wel 
de finale. Wat zei de Duitse Dione de Graaff stralend: “Wir gra-
tulieren herzlich unseren Nachbarn”. Ze zei het zonder enige 
ironische ondertoon. Ik hoor het Jack van Gelder nog niet zeg-
gen als de situatie andersom geweest was.
Ik vond ze meteen een stuk leuker, die Duitsers. Ik verheug me 
op ein schönes Land mit ganz nette (aardige) Leute. 

Feestweekend opening vernieuwde 
winkelstraat Heemstede
Heemstede - Na maanden 
lang uitkijken op stapels ste-
nen, graafmachines, hekwerken, 
loopplanken en heel veel zand 
voor de deur en in menig winkel, 
kunnen we nu genieten van het 
uitzicht op een mooie en over-
zichtelijke winkelstraat. Ter af-
ronding van de herinrichting van 
de Binnenweg worden er zater-
dag 11 en zondag 12 september 
verschillende festiviteiten geor-
ganiseerd vanuit de Gemeen-
te Heemstede in samenwerking 
met de winkeliersvereniging. In 
de feestelijk aangeklede winkel-
straat lopen twee orkesten rond. 
Op het nieuwe plein op de Bin-
nenweg (hoek Cloosterlaan) 

staat een podium met onder an-
dere optredens van verschillen-
de Big Bands, schoolbands en 
een goochelaar. Tussen 12.30 en 
13.30 uur zal op dit podium te-
vens de officiële opening plaats-
vinden met de direct betrokke-
nen. Ter hoogte van de ING kunt 
u, tenzij u hoogtevrees heeft, een 
ritje maken in een enorm reu-
zenrad van wel 30 meter hoog. 
Mocht uw kind een voetbalfan 
zijn, dan kan hij/zij zich uitle-
ven tijdens het Panna Knock Out 
voetbaltoernooi tegenover Vers-
shop Houweling op de Raad-
huisstraat. (www.pannaknoc-
kout.org)
Wegens de werkzaamheden kon 

afgelopen voorjaar de jaarmarkt  
niet plaatsvinden, maar op zon-
dag 12 september is er dan ein-
delijk weer één: de najaarsmarkt! 
Kom slenteren langs de ruim 300 
kramen met verschillende markt-
aanbiedingen  of stap binnen in 
de vele winkels die deze zondag 
speciaal hun deuren hebben ge-
opend. Voor de kinderen zijn er 
naast het grote reuzenrad ook 
draaimolens, bungee jump, sui-
kerspinnen en popcorn. Er is dus 
van alles te beleven voor jong 
en oud! Houdt de website www.
wch.nl in de gaten voor meer in-
formatie over het winkelaanbod 
en de geplande activiteiten in 
winkelcentrum Heemstede.

Vakantiecolumn 
Door Mirjam Goossens
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Veel activiteit bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zondagmiddag 
12 september signeert Josje 
Zegwaart-Rooijers haar poezie-
bundel Als de hemel op aarde 
een feestje geeft komt Curacao 
in beeld. Zij  zal ook een aantal 
gedichten uit haar bundel voor-
dragen in de stand bij boekhan-
del Blokker op de Najaarsmarkt, 
van 13.00 - 14.00 uur. 

De Haarlemse Josje Zegwaart-
Rooijers is al jaren laaiend en-
thousiast over het mooie en 
vriendelijke Curacao. Ze heeft 
vele plekken diverse malen met 
intens genoegen bezocht. In de-
ze bundel heeft ze de schoon-
heid van de Curacaose natuur 
in woord en beeld vastgelegd.
Getroffen door de kracht van de 
onstuimige zee, de imposanste 
vaarschepen en de paraderen-
de flamingo’s, schreef de Haar-
lemse haar dichterlijke ingevin-
gen op het strand in Curacao op. 
‘Eenmaal thuis wilde ik mijn ve-

le krabbels en bijbehorende fo-
to’s bundelen om een treffende 
sfeer van Curacao te geven.’ Dit 
is gelukt. Eerder gaf Zegwaart al 
zes bundels in eigen beheer uit 
en won ze verschillende prijzen 
voor gedichten. 

Donderdagavond
16 september interview 
met Dimitri Verhulst 
De jaren tachtig van de vori-
ge eeuw, men heeft nog geen 
term voor een nieuw samen-
gesteld gezin.  Martine, einde-
lijk gescheiden, vraagt zich af of 
nu zal blijken of zij alsnog ge-
maakt mag zijn voor het geluk. 
We volgen haar tijdens de eerste 
vakantie die ze doorbrengt met 
haar minnaar en Jimmy, haar elf-
jarige zoon die zich ineens op-
gescheept ziet met een deugd-
zame stiefvader en zich een ver-
rader voelt ten aanzien van zijn 
echte vader. Stilaan wordt dui-
delijk dat de dag onafwendbaar 
is waarop Martine zal moeten 
kiezen tussen haar geliefde en 
haar kind. 
Net als Jimmy is Verhulst ie-
mand die door zijn moeder in 
de steek is gelaten. Hij hoeft dan 
ook maar weinig aan Jimmy te 
veranderen om van De laatste 
liefde van mijn moeder een uit-
gesproken autobiografische ro-
man te maken. “Om me enke-

le rechtszaken te besparen - ik 
spreek uit ervaring - is het be-
ter dat ik niet uitpak met dat au-
tobiografische aspect, maar het 
is natuurlijk niet verboden om 
gebeurtenissen uit je eigen le-
ven te gebruiken in de literatuur. 
Voor de duidelijkheid: het is dus 
een niet-autobiografisch boek.”
Dimitri Verhulst (1972) debu-
teerde in 1999 opgemerkt met 
de roman De kamer hiernaast, 
en acht jaar  later heeft hij daar 
al zeven andere titels aan toe-
gevoegd. Behalve proza schrijft 
Verhulst ook poëzie, columns en 
theater. Hoewel zijn roman Pro-
blemski Hotel uit 2003 inmiddels 
in meer dan tien talen leverbaar 
is, breekt Verhulst bij het grote 
publiek pas door met De helaas-
heid der dingen. Met zijn boek 
Godverdomse dagen op een 
godverdomse bol won Verhulst 
de Libris Literatuurprijs 2009. 
Tijd: 20.00 uur. Toegang 5,- 
euro.

Literaire salons
Op zondag 26 september orga-
niseert de boekhandel een li-
teraire salon. Wat deze leuke, 
nieuwe activiteit inhoudt, leest u 
vanaf volgende week.
Boekhandel Blokker  Binnen-
weg 138  2101 JP  Heemstede, 
tel. 023 - 5282472  www.boek-
handelblokker.nlJimmy Verhulst.

Vaartocht verstandelijk gehandicapten
Heemstede – Vrijdag 10 sep-
tember wordt een grote groep 
verstandelijk gehandicapte kin-
deren getrakteerd op een leuk 
vaartocht naar het gebied ‘Mooie 
Nel’. De kinderen, in de leeftijd van 
12 tot 18 jaar, zijn van de Voort-
huijzenschool in Haarlem en wo-
nen in deze regio. Gevaren wordt 
met 22 schepen en twee boten 

van de Haarlemse Reddings-
brigade. Er stappen in totaal 76 
kinderen op, elke boot krijgt dus 
een aantal kinderen plus een be-
geleider van de school. De start 
is om 9.00 uur bij de steigers na-
bij het Olympiaterrein in Haar-
lem. Hier stappen de passagiers 
op om vervolgens om ongeveer 
9.30 uur in konvooi door Haar-

lem te varen naar de Mooie Nel. 
Daarna gaat de reis door Haar-
lem richting de Van Merlenhaven 
in Heemstede. De bedoeling is 
dat het konvooi schepen hier om 
13.00 uur aankomt. Na aankomst 
lunchen de kinderen op de jacht-
haven en worden dan met een 
bus om 14.00 uur opgehaald om 
naar school terug te gaan.

Nordic Walking GSV van start
Heemstede - GSV Heemste-
de begint weer met nieuwe 
cursussen Nordic Walking. 
U kunt een keuze maken uit 
een aantal mogelijkheden.

Basiscursus
Deze is bedoeld voor hen die 
op een verantwoorde manier de 
techniek van het Nordic Walken 
onder de knie willen krijgen. In 
6 lessen van ca. 1 ½ uur wordt 
u de techniek geleerd in theo-
rie- en praktijklessen. De les-
sen worden voor iedereen on-
dersteund met videoanalyses. 
Dit wordt gedaan om u te laten 
zien op welke punten u de prak-
tijk kunt verberen om zo opti-
maal effect te kunnen hebben 
van alle voordelen die Nordic 
Walking biedt. Bewegen, betere 
lichaamshouding, ontspanning, 
conditie, sociale contacten, ge-
nieten van duin en bos en nog 
veel meer.
Dinsdagochtend 14 september 
om 10.30 uur. Donderdagmid-
dag 16 september om 13.30 uur
We verzamelen in het GSV Cen-
trum Fr. Schubertlaan 37. Heem-
stede, waar de theorielessen 
worden gegeven. Aansluitend 
op de theorie wordt de praktijk 
in wandelbos Groenenendaal 
beoefend.

Easy Cursus
Deze is speciaal bedoeld voor 
mensen die een wat lager tem-
po prefereren of een lichamelij-
ke beperking hebben. Bijvoor-
beeld herstellend zijn na een 
knie- of heupoperatie, een lich-
te vorm van parkinson. Met een 
aangepaste techniek wordt het 
Nordic Walken aangeleerd. Ook 
hier weer met gebruikmaking 
van videoanalyses om de moge-
lijkheden van iedereen zo duide-
lijk mogelijk in kaart te brengen. 
Deze cursus is een doorlopende 
instapcursus. Elke zaterdagoch-
tend vanaf 28 februari 11.30 uur 
kunt u beginnen. Ook vanuit het 
GSV Centrum.

Loopgroepen
Voor hen die de techniek van het 
Nordic Walken al beheersen zijn 
er de loopgroepen op dinsdag 
ochtend en zaterdag ochtend.
Beide groepen verzamelen bij 
het GSV Centrum Fr. Schubert-
laan 37 Heemstede. Alle infor-
matie kunt u terugvinden op de 
site van GSV Heemstede (www.
gsv-heemstede.nl) onder het 
kopje Nordic Walking. Aan-
melden en informatie bij de in-
structeur René Reeuwijk 023-
8447496 of 06-53582295 en per 
e mail: nordic.w@upcmail.nl

De Pinksterkerk is een monu-
ment. Ook van binnen is te zien 
waarom.

Zondag 12 september: OverHoop Startzondag
Heemstede - De protestant-
se kerken van Heemstede en 
Bennebroek organiseren al ja-
ren gedurende het seizoen ge-
zamenlijk activiteiten en lezin-
gen over geloof, maatschappij 
en zingeving in de een-en-twin-
tigste eeuw. Dit jaar beginnen 
deze kerken hun seizoen ook 
in een gezamenlijke startzon-
dag op 12 september om 10 uur 
in de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan in Heemstede. Er wordt 
dan een korte dienst gehouden 
gevolgd door een feestelijke bij-
eenkomst, waarbij in de ver-
schillende ruimtes activiteiten 
zijn, waaruit de bezoekers hun 
programma kunnen samenstel-
len om invulling te geven aan 
hun gedachten over hoop.
Hoop is namelijk het thema van 
deze zondag en dit thema zal 
ook in de komende maanden 

regelmatig terugkomen. Vaclav 
Havel, de Tsjechische president 
na de val van de muur, zei het 
zo: “Hoop is ergens voor wer-
ken omdat het goed is, niet al-
leen omdat het kans van slagen 
heeft”. Werken voor wat goed is, 
proberen veel mensen binnen 
én buiten de kerk. Iedereen, die 
daarover met anderen wil na-

denken, is van harte welkom op 
deze startzondag.
    Wie liefhebber is van moderne 
muziek, kan in elk geval zijn hart 
ophalen aan een optreden van 
de zangeres Clementine Noord-
zij. De ochtend wordt op passen-
de wijze afgesloten om onge-
veer 13 uur na een gezamenlij-
ke maaltijd.

Bennebroek - Het gebeurt 
maar zelden dat het publiek de 
schilderijen van Leo Hortensi-
us te zien krijgt. De meesterko-
pieerder, die ooit door zijn afne-
mers de bijnaam Magister Ano-
nymus kreeg, exposeert na-
melijk nagenoeg nooit. De ou-
de meesters uit 16e tot en met 
19e eeuw, die hij repliceert, wor-
den bijna altijd uit veiligheids-
redenen voor verzamelaars ge-
maakt. In de afgelopen jaren 
bouwde hij echter ook een col-
lectie van eigen museumfavorie-

ten op, waarvan nu een deel te 
zien is in een nieuwe galerie in 
Bennebroek. U kunt de exposi-
tie bekijken in Galerie Museum-
favorieten aan de Bennebroe-
kerlaan 87. Openingstijden: don-
derdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 – 17.00 uur. Van heden tot 
en met december 2010. Tevens 
zullen er enkele designobjecten 
van ontwerper Brendan Boots te 
zien zijn en een aantal zeldza-
me Aziatische beelden en boed-
dha’s uit de privé-collectie van 
Ilse Van Wauwe.

Museumfavorieten in Bennebroek

Boek dr. Van ‘t Hof met handtekening
Heemstede - Na een zeer in-
drukwekkende afscheid van de 
bekende gynaecoloog Dr. Van ’t 
Hof in mei jl., is de rust enigszins 
wedergekeerd. Van ’t Hof, die in 
de afgelopen 40 jaar 16.000 be-
vallingen heeft gedaan in de re-
gio Haarlem, Heemstede, Haar-
lemmermeer en de Bollenstreek, 
begeleidt de komende maan-
den nog enkele zwangerschap-
pen in het Spaarne Ziekenhuis, 
en dan is het definitief voorbij. 
Het boek De Tweede Man, veer-
tig jaar verloskunde met Dr. Dirk 
van ’t Hof, is inmiddels door zeer 

veel mensen gekocht en gele-
zen. Velen hebben echter moei-
te gedaan om in dat boek een 
handtekening van de bekende 
arts te krijgen. Ter gelegenheid 
van de Najaarsmarkt op zondag 
12 september liggen er daarom 
bij boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg enkele gesigneerde 
boeken klaar. 
Het boek is voor 29,50 euro te 
koop bij boekhandel Blokker 
aan de Binnenweg in Heemste-
de, waar op 12 september een 
serie gesigneerde exemplaren 
klaar ligt.
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Heemstede - Vijfentachtig jaar is jong genoeg om een feestje te 
vieren, vooral als de jarigen allemaal tussen de twee en twaalf zijn. 
Het klopt allemaal want we praten hier over de Valkenburgschool die 
85 jaar bestaat, Kinderdagverblijf Casca Pierewiet 15 jaar en Cas-
ca BSO, Buiten Schoolse Opvang, 10 jaar, samen de Brede School 
de Molenwerf.  Het feest begon op woensdag 1 september met een 
korte viering in de OLVH Valkenburgkerk uit dankbaarheid  met als 
thema:”speel de hoofdrol in je eigen verhaal” , waarbij het gedicht 
Durven geloven in je dromen, van alle tijden is. Werken aan een toe-
komst  en met je idealen aan de slag gaan. De kinderen waren in Ot 
en Sien kleding naar de kerk gekomen. Terug op het schoolplein rook 
het naar stroopwafels, werd er een ouderwetse schoolfoto gemaakt 
een portretfoto in sepiakleuren  ter herinnering aan die ouderwet-
se schooldag, opgeluisterd met Oudhollandse spelletjes als sjoelen, 
tollen,blikgooien, zaklopen, spiegelschrijven. Limonade mochten ze 
zelf melken uit Klara, de limonadekoe.  Donderdag kwam het circus 
langs. Op de speelplaats stond de piste, maar geen circusdieren of 
clowns. De kinderen konden zelf acts instuderen onder leiding van 
een circusdirecteur. Ze leerden act van aapjes, hoe gek olifanten zijn 
op polonaiselopen en ze gaven later in de middag een heuse voor-
stelling voor de ouders en grootouders, buren en vrienden. 

Pierewiet
Bij Pierewiet gingen de ballonnen de lucht in op hun verjaardags-
partijtje. Vijftien jaar, en dat vierden alle kinderen met schminken, de 
grabbelton, dansen, koekhappen en ballengooien. Tussen de middag 
patat met runderknakworst en appelmoes. Koekjes werden gebak-
ken  van eigen deeg, poppenkast gekeken,  het springkussen op en 
af en wat deed  die dwaze clown Niekie voor geks?. Ze hadden zelf 
verjaardagsmutsen geplakt, vlaggetjesslingers gemaakt en er werd 
gelezen uit het verjaardagsboek waarin ‘Kikker” het hele program-
ma van de kinderen ook had meegemaakt. De hele week konden ze 
dansen en zingen op een liedje dat ze leerden van kinder- muziek-
docente Ingeborg Boll. Zelfs de babygroep gaf ze een half uur mu-
ziek op schoot.  
Zaterdag was het Open Dag In het hele Molenwerfgebouw, waar 
jong en oud nog eens konden schrijven met de kroontjespen en de 
inktpot, foto`s van vroeger bekijken en films van nu. Pierewiet, BSO 
Casca en de Valkenburgschool maken samen de Brede School, waar 
kinderopvang, onderwijs, ontspanning, maar ook ontwikkeling en 
opvoeding hand in hand gaan.
Ton van den Brink

Foto: S. Struijf.

Heemstede - Kinderen van de Valkenburg-
school kwamen op woensdag 1 september 
op hun Brede School de Molenwerf op be-

zoek bij het jongere zusje kinderdagverblijf Pie-
rewiet om gezamenlijk ballonnen los te laten. Zij 
vieren deze week één groot verjaardagfeest: Kin-
derdagverblijf Pierewiet bestaat 15 jaar, de Val-
kenburgschool 85 jaar en Casca BSO de Molen-
werf 10 jaar! Het was een vrolijk spektakel in de 
lucht van Heemstede.  Kleurige ballonnen werden 
door de kinderen nagekeken. Een enkeling vond 
het nog best moeilijk om zijn ballon los te moeten 

laten…. De Molenwerf is een brede school, meer 
dan alleen school. Het is een plek waar kinderop-
vang, onderwijs, ontspanning, maar ook ontwikke-
ling en opvoeding hand in hand gaan. Er zijn cul-
turele, muzikale en sportieve activiteiten, ook na 
schooltijd.
In Brede School ‘De Molenwerf’ aan de Molen-
werfslaan in Heemstede  gaan kinderopvang, on-
derwijs en welzijn samen: kinderdagverblijf Piere-
wiet, de Valkenburgerschool en Casca BSO.
Brede School De Molenwerf, Molenwerfslaan 9, 
Heemstede.

Ballonnen bij Pierewiet



pagina 12 de Heemsteder - 8 september 2010

Dag van de Ouderen ‘Fit voor het leven’ 
Deze middag staat het bewegen voor ouderen 
centraal. Het wordt een middag met een veel-
zijdig programma. 
Marjolein Huijser, manager welzijn en cultuur 
van Casca, overhandigt aan wethouder dhr. drs. 
J. Botter het eerste exemplaar van de ‘Beweeg-
wijzer’. De ‘Beweegwijzer’ is een lijst met be-
wegingsactiviteiten voor ouderen in Heemstede. 
Er wordt informatie gegeven over de projecten: 
GALM en ‘Fit for life’.
Onder leiding van mw. K. Hennis en mw. M. Bak-
ker, docenten MBVO (Meer Bewegen voor Oude-
ren) gaat u enkele eenvoudige oefeningen doen.
Tevens is er een presentatie over het belang van 
bewegen. Na afl oop ontvangen alle bezoekers 
gratis de ‘Beweegwijzer’.
55-plussers zijn welkom op donderdag 30 sep-
tember om 14.00 uur in de Luifel van Casca aan 
de Herenweg 96 in Heemstede.
De Dag van de Ouderen wordt georganiseerd 
door Welzijn Ouderen Heemstede, De Pauwehof 
en Casca in samenwerking met Loket Heemstede 
en de Heemsteedse Ouderenbonden. De toegang 
is gratis! Reserveer wel een toegangskaartje 
bij: WOH, Casca in de Luifel of De Pauwehof.

Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, Heemstede.

Samen Eten
Elke laatste dinsdag van de maand kan men sa-
men met leeftijdsgenoten genieten van een 
heerlijke maaltijd. Het thema in 2010  is: ‘Eten 
wat de pot schaft’.
Voor dinsdag 28 september staat op het me-
nu: gebonden champignonsoep, cordon bleu met 
roomsaus, witlof met ham, gebakken krieltjes, 
frisse salade, appelcompote en als dessert een 
fruitcocktail. De maaltijd wordt besloten met 
een kopje koffi e of thee. 
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen à 9,50 euro zijn te koop de
receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heem-
stede, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. 

Administratieve Thuishulp
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) biedt hulp 
aan ouderen die moeite hebben met het regelen 
van bankzaken, het doen van (periodieke) beta-
lingen, het invullen van formulieren en het over-
zichtelijk opbergen van de administratie. Men 
krijgt een ‘eigen’ vrijwilliger om gezamenlijk, 
maandelijks de persoonlijke fi nanciële admini-

stratie in orde te maken. Er wordt gewerkt met 
een overzichtelijk administratiesysteem. Ook 
indien de ondersteuning tijdelijk ( minimaal 6 
maanden) is gewenst kan men zich aanmelden. 
De kosten van deelname zijn 6,00 euro per 
maand. 
Voor meer informatie kan contact worden opge-
nomen met WOH, Lieven de Keylaan 24.
 
De Pauwehof
Het komende seizoen zijn er in De Pauwehof 
voor 55-plussers weer tal van interessante ac-
tiviteiten. 
Tijdens de Open Dag op woensdag 15 septem-
ber worden de cursussen gepresenteerd en kan 
men bij de docenten terecht voor meer informa-
tie. Voor wie zich vast wil verdiepen in het aan-
bod zijn er de programmaboekjes, deze zijn o.a. 
te verkrijgen bij Bibliotheek Heemstede, Loket 
Heemstede en Stichting Welzijn Ouderen Heem-
stede. 
Bel voor informatie het nummer van De Pau-
wehof, 023-5286022 en spreek een boodschap 
in onder vermelding van naam en telefoonnum-
mer. Of stuur een e-mail naar Pauwehof@gmail.
com. Er wordt dan contact opgenomen door An-
ky Weitkamp, coördinator van de Pauwehof.

Website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Dag van de Ouderen ‘Fit voor het leven’ 

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

Mix-It Disco

Eigen werk van quiltersgilde
Quiltgroep exposeert in 
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Van woensdag 15 
september tot en met zondag 31 
oktober presenteert quiltgroep 
de Heemsteekjes eigen werk in 
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. De expo-
sitie is gratis te bezichtigen tij-
dens openingstijden van de bi-
bliotheek. Quiltgroep de Heem-
steekjes, bestaande uit 15 leden, 
werkt ruim 25 jaar samen en is 
onderdeel van de Nederland-
se Bond van Plattelandsvrou-
wen / Vrouwen van Nu. Alle le-
den zijn lid van het Nederlandse 
Quiltersgilde. De groep komt bij-
een om samen te werken, elkaar 
te helpen en elkaar te inspireren. 
Er worden quilts gemaakt voor 
goede doelen, bijvoorbeeld little 
quilts of love, kleine quilts die als 
troost gemaakt worden voor jon-
ge ouders van een doodgeboren 
kindje. Voor de opening van Het 
Tweede Huis, van Stichting Hos-

pice Groep Heemstede aan de 
Heemsteedse Dreef maakten 
de Heemsteekjes een vlinder-
quilt. De expositie toont het re-
sultaat van hun laatste project: 
quilts, ontstaan uit wensen van 
de groepsleden. Alle deelne-
mers maakten een blok op ver-
zoek. Het blok is een herhalend 
patroon en vormt met elkaar 
een geheel. De blokken wor-
den aangeboden aan de vrager 
en die verwerkte ze tot een quilt. 
Het benadrukt vooral de ver-
bondenheid tussen de leden. Je 
maakt iets van en voor een an-
der. De onderwerpen zijn divers 
en de quilts zijn ambachtelijk en 
kunstzinnig uitgevoerd in diver-
se technieken, zowel handma-
tig als machinaal. Kijk voor meer 
info op www.sbhaarlem.nl. Kijk 
ook eens op www.NBvP.nl en op 
www.quiltersgilde.nl. De exposi-
tie is gratis. 

De quilt ‘Spookpaard’ is van de hand van Vrouwina Veltkamp. 

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

Tante Marjan

Mijn tante Marjan is een hele aparte
Ze eet bij “le Chef”elke dag à la Carte

Ze geeft niets om geld, niet om goud of juwelen
Dat opschik-gedoe kan haar nimmer iets schelen
Ze kiest ook beslist nooit voor hele dure jurken

Maar houdt véél van vocht onder héél oude kurken

Jack Voermans, uit de bundel ‘Rijmsels VIII’

Dichtstorten

Kinderconcert in De Luifel

Dirk Scheele speelt De liedjesbox
Heemstede - Dirk Scheele 
heeft al 8 CD’s op zijn naam met 
eigen liedjes. Dirk speelt in The-
ater de Luifel 2 x  de Liedjesbox. 
Voor dit programma kiest hij 
liedjes waarbij kinderen – vanaf 
2 jaar - lekker mee kunnen zin-
gen, klappen en stampen.
Dirk, niet solo maar met zijn 
band, neemt de kinderen mee 
naar een soort fantasietuin, 
waarin allerlei spannende din-
gen gebeuren. Ze ontmoeten 
o.a. een geluidentovenaar, een 
slaperige aap, het lieveheers-
beestje en natuurlijk komt Gup-
pie ook op bezoek. 
Dirk Scheele is mateloos popu-
lair bij jonge kinderen. Hij zingt 
zijn liedjes met gitaarbegelei-
ding, maar laat ook andere in-

strumenten aan bod komen. Zijn 
liedjes spreken, door de alle-
daagse onderwerpen en hun 
eenvoudige karakter, direct aan. 
De kinderen worden actief bij 
het programma betrokken. Ze 
zingen mee, trommelen op hun 
benen, zwaaien met hun handen 

en maken grappige geluiden. Zo 
ontstaat  een klein popconcert 
voor jonge kinderen.
Dirk is regelmatig te zien in tv-
programma’s en op kinderzen-
ders als Nickelodeon en Z@
ppelin. 
Zie ook: www.dirkscheele.nl, 
www.dirkscheele.hyves.nl en 
www.theaterdeluifel.nl
Woensdag 27 oktober (herfst-
vakantie) is de voorstelling twee 
keer te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 11.00 uur en 14.30 
uur. De entree is 10,- euro. Leef-
tijd: 2+. Kaartverkoop van ma t/
m vrij van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Heemstede - Mix-It is dé dans-
avond bij Casca. Bij de Mix-It 
Disco wordt niet alleen de mu-
ziek goed gemixed, ook het pu-
bliek van deze avond is een mix 
tussen mensen mét en mensen 
zonder verstandelijke beperking. 
Op zaterdag 18 september gaan 
de jongeren weer lekker swin-
gen! Iedereen is van harte wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur in de 
Princehof, Glipperweg 57 (hoek 
Prinsenlaan), Heemstede. En-
tree: 6,- euro (incl. 2 frisdrank-
jes). Meer informatie? Bel Casca: 
023 - 548 38 28, e-mail plexat@
casca.nl of www.casca.nl.
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Heemstede – Inmiddels is de winnaar van de tuinwedstrijd be-

kend zoals de voorpagina van de Heemsteder van vorige week 

al aankondigde. Niet alle foto’s hebben we kunnen plaatsen, 

daarom nog een speciale toegift. De wedstrijd was een groot 

succes met vele mooie inzendingen. Volgend jaar weer een 

tuinwedstrijd, dus tuinliefhebbers kunnen daar alvast rekening 

mee houden!

Heemstede – Inmiddels is de winnaar van de tuinwedstrijd be-

kend zoals de voorpagina van de Heemsteder van vorige week 

al aankondigde. Niet alle foto’s hebben we kunnen plaatsen, 

daarom nog een speciale toegift. De wedstrijd was een groot 

succes met vele mooie inzendingen. Volgend jaar weer een 

Tuinen, een toegift

Tuin van Anne-Catrien Gielens,Meer en Boslaan 1, Heemstede.

Tuin van Anne-Catrien Gielens,Meer en Boslaan 1, Heemstede.

Tuin van ‘Huize Eveneden’, J.H. Weissenbruchweg 8,

Heemstede. Mevrouw Ankie Kuijper stuurde foto’s

van haar ouders’ tuin.

Tuin van Anne-Catrien Gielens,Meer en Boslaan 1, Heemstede.

Tuin van Anne-Catrien Gielens,Meer en Boslaan 1, Heemstede.

Tuin van ‘Huize Eveneden’, J.H. Weissenbruchweg 8,

Heemstede. Mevrouw Ankie Kuijper stuurde foto’s

van haar ouders’ tuin.

Tuin van mevrouw E. den Boer-Crezee,

Rijnlaan 132, Heemstede.Tuin van mevrouw E. den Boer-Crezee,

Rijnlaan 132, Heemstede.

Tuin van Marion Verbeek,Dinkellaan 16, Heemstede.

Rijnlaan 132, Heemstede.

Tuin van Marion Verbeek,

Tuin van familie Arnken,

Alberdingk Thijmlaan, Heemstede.

van haar ouders’ tuin.

Tuin van familie Arnken,

Alberdingk Thijmlaan, Heemstede.
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Softbal
RCH-Pinguins toont zich 
kat in het nauw
Heemstede - Het is dit seizoen 
niet eerder voorgekomen dat 
RCH-Pinguïns met 3 fitte pit-
chers de tegenstander tegemoet 
kon treden. Koploper Alcma-
ria Victrix-3 moest tot zijn schrik 
ervaren dat de Heemsteedse 
ploeg in zijn bijna sterkste op-
stelling, waarin alleen Annema-
rie van ’t Klooster ontbrak, een 
moeilijk te kloppen tegenstan-
der is. Maar omdat ook de an-
dere staartploegen zich de afge-
lopen week duchtig roerden, zal 
het nog een hele toer worden de 
rode lantaarn aan de concurren-
tie te laten.
 
Met de van een hardnekkige 
schouderblessure genezen San-
dra Assendelft op de heuvel luk-
te het de Alkmaarse koplopers 4 
innings lang niet verder dan het 
1e honk te komen. Dat stelde 
Jans Cassee in de 4e inning in 
de gelegenheid na een 2- honk-
slag en infield hits van Bianca 
de Graaff en Kim Westerveld de 
verrassende 0-1 te laten aante-
kenen. 
Ook met Nina Dijkstra op de 
heuvel gaf de Heemsteedse de-
fensie geen krimp. In de 6e in-
ning leek Alcmaria even drei-
gend te worden toen zij na de 

enige Heemsteedse veldfout bij 
niemand uit het 1e honk in han-
den kregen. De verwachte stoot-
slag bracht de 1e nul op het 1e 
honk, maar de honkloopster die 
zag dat het hele infield was in-
gekomen en doorging naar het 
3e honk, vergiste zich in de snel-
heid van linksveldster Kim Wes-
terveld en ging daar kansloos 
uit op de aangooi van Bianca 
Claassen.
Daarmee was het verzet van Al-
cmaria zo goed als gebroken. 
Bianca de Graaff tekende na 2 
veldfouten in de 6e inning voor 
de 0-2 en Marieke Wijfjes in de 
7e inning voor 0-3 na een 2- 
honkslag en infield hits van Bi-
anca Claassen en Eva Verduijn. 
Daniëlle Kuipers maakte het kar-
wei in de 7e inning af, gesteund 
door 3 acties 5 naar 3, van 3e 
honkvrouw Marieke Wijfjes naar 
de bewaakster van het 1e honk, 
Sandra Assendelft.

De stand:
1. Alcmaria-3 15-22 (97-  42)
2. Olympia-3 14-20 (63-  42)
3. DSS-3 14-18 (75-  45)
4. Kinheim-1 16-11 (61-114)
5. Kinheim-2 13-10 (71-  57)
6. Herons-2 15-10 (46-  81)
7. RCH-Pinguïns 15- 9 (56-  88)

Yvonne Weijers van Casca 
weer naar jazz en latin
Heemstede - Bij de SSC-
WH, Stichting Sociaal-cultureel 
Werk Heemstede kon ze zich 
in 1990helemaal ontplooien als 
Hoofd Communicatie.  Ze kwam 
uit een commerciële organisatie 
en bracht die kennis mee naar 
de organisatie Welzijn. Het ka-
tholieke Oude Posthuis met zijn 
welzijnwerk en een klein clubje 
naschoolse opvang ging fuseren 
met het Hervormde Centrum 111 
en het gereformeerde `t Honk. 
De bindingen met de kerken 
werden losgelaten, zo ontstond 
de  SSCWH met die onmogelijke 
naam. Daar paste Yvonne pre-
cies in. Gelukkig werd die naam 
op 1 januari 1994 CASCA,  daar-
mee een nieuwe organisatie on-
der de inspirerende leiding van 
Gerard Rodenburg. De gemeen-
te heeft een nieuw gebouw 
neergezet waar Yvonne ooit be-
gon, op de plek waar het Ou-
de Posthuis stond. Rodenburg 
wist de gemeente te overtuigen 
van weer een theater in Heem-
stede. Minerva op de Binnen-
weg was al jaren dicht. Yvon-
ne stond midden in de opbouw 
van een nieuwe organisatie met 
groei, zowel in de breedte als in 
de diepte. Met een groei in de 
kinderopvang, een theater, een 
hele periode van vluchtelingen-
opvang, jeugdwerk en Steun-
punt Vrijwilligerswerk. Daar-
naast een steeds groeiend pak-
ket cursussen en het basispak-
ket sociaal-cultureel werk met 
de vele vrijwilligers. Jongeren-
werk met Plexat, lezingen, work-
shops, film, excursies, exposi-
ties, het eethuis, fit for life, over-
al was Yvonne bij betrokken. 
Casca liep voorop met een bud-
getcontract met de gemeente, 
niet voor elk wissewasje de ge-

meente lastig vallen, maar bud-
getprestaties leveren. 

Yvonne kwam uit een commer-
ciële organisatie en bracht haar 
kennis steeds weer in de orga-
nisatie met een verfrissende kijk 
op het reilen en zeilen in wel-
zijnsland. Sociaal - cultureel wer-
kers moeten doen waar ze goed 
in zijn. Hun werk en bijvoorbeeld 
geen bezoekers inschrijven. Ef-
ficiënt werken in de organisa-
tie. Zo werd dat ervaren, nu heel 
gewoon. De variatie in het werk 
met zijn vele kanten, de mensen 
van piepjong tot stokoud, hoog 
of laag opgeleid, iedereen ont-
moet elkaar de hele dag in Cas-
ca – De Luifel op de Herenweg 
96. Spelende kinderen bij Piere-
wiet, mensen die genieten in het 

theater, de jeugd die lekker on-
der elkaar is in Plexat, de fiets-
club die verzamelt bij de ingang, 
Yvonne gaat het missen. Vrij-
dagavond had zij een afscheid 
van haar Casca dierbaren in `t 
Honk. Een gezellige bijeenkomst 
met medewerkers, nieuwe di-
recteur Sjaak Struijf, vertegen-
woordigers van verenigingen, 
best even moeilijk, maar ze haalt 
nieuwe energie uit een vroege-
re passie, jazz en latin zingen. 
Meer tijd voor haar muziekta-
lent , meer optredens zoals sfeer 
geven bij trouwceremonies met 
enkele liedjes in alle stijlen  met 
en gitarist. Ze is al Nederlands-
talige jazz aan het instuderen. 
Heemstede hoort letterlijk nog 
van Yvonne Weijers. 
Ton van den Brink 

StartZondag 
PKN

Heemstede – Protestantse 
Gemeente Heemstede houdt 
zondag 12 september dien-
sten.
Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Arie 
Molendijk, mw. ds. Jolien 
Nak-Visser, ds. Pieter Terp-
stra, Gezamenlijke start van 
het kerkenwerk: OverHoop, 
met crèche en kinderkring. 
Kennemerduin: 10.30 u. ds. 
Joop Bos. Oude kerk : geen 
dienst

Inloopdag
Osteopathie Van Kessel opent 
de deuren bij T-line Cruquius 
Regio - Sinds enkele maanden 
heeft de praktijk voor Osteopa-
thie van Kessel zich gevestigd in 
het Tennis- en Fitnesscentrum 
T-line Cruquius, Spaarneweg 52 
te Cruquius. 
Osteopathie is een complemen-
taire geneeswijze die via hand-
matig onderzoek van het lichaam 
de oorzaak van een klacht tracht 
te achterhalen. Complementair 
dient in dit verband opgevat te 
worden als een geneeswijze die 
aanvullend  is op de reeds be-
staande en meer bekende re-
guliere geneeswijze. Osteopa-
thie is nog niet zo bekend on-
der een breed publiek, omdat 
het pas sinds 1997 in Nederland 
(en heel Europa) is erkend. De 
verwachting is dat osteopathie 
een steeds prominentere plaats 

zal gaan innemen binnen de ge-
zondheidszorg.
Osteopathie wordt tegenwoor-
dig in de media al vaker ge-
noemd als mogelijkheid voor 
vermindering van klachten. Zo 
werd er een osteopaat ingevlo-
gen voor de blessure van Arjen 
Robben tijdens de Wereldkam-
pioenschappen voetbal. Op dit 
moment is er een osteopaat toe-
gevoegd aan het medisch team 
van de nationale schaatsploeg.
Wanhopige moeders met huil-
baby’s hebben de oplossing van 
dit probleem gevonden  bij een 
osteopaat.
De opleiding tot osteopaat leidt 
tot een gedegen kennis van fy-
siologie en anatomie, die nood-
zakelijk is voor overleg en begrip 
met andere disciplines binnen 

de reguliere geneeskunde.
De osteopathische gedachte-
gang is gestoeld op de opvatting 
dat verminderde beweging in 
een bepaalde weefselstructuur 
kan leiden tot het instandhou-
den van een bepaalde klacht. 
De klachten die in aanmerking 
komen voor een osteopathische 
behandeling  zijn o.a. buikklach-
ten, steeds terugkerende rug- 

en nekklachten, hoofdpijn en ve-
le andere aandoeningen. 
Zaterdag 18 september wordt 
er tijdens de inloop-dag tussen 
10.00 – 15.00 uur informatie ge-
geven over de werking van oste-
opathie en worden er behandel-
technieken gedemonstreerd. 
Meer informatie kunt u vinden 
op www.osteopathie-vankessel.
nl of bel. 06-11919504.
Andere activiteiten tijdens de 
inloopdag: Presentatie ten-
nis, competities, baanverhuur 
en tennisschool, shopacties, fit-
nesstrainingen en diverse les-
sen. Kijk voor het complete pro-
gramma op www.t-line.nl of bel 
023-5282018.

Jazzconcert met Deborah 
J. Carter in Zandvoort

Regio - Op 12 september as. vindt om 14.30 uur een jaazoncert 
plaats van het Trio Johan Clement met als gastsoliste de van oor-
sprong Amerkaanse zangeres Deborah J. Carter. In de de tien 
jaar dat Deborah inmiddels in Nederland woont heeft ze zich op-
gewerkt tot een gevestigde naam in de Nederlandse jazzscene. 
Behalve talloze CD’s heeft al verschillende theatertournees langs 
de Nederlandse podia gemaakt.
Dit concert is de eerste in een reeks van 9 maandelijkse jazzcon-
certen. Trio Johan Clement bestaat behalve pianist Johan Cle-
ment uit bassist Eric Timmermans en slagwerker Frits Landes-
bergen.
Lokatie: Theater De Krocht
Adres: Grote Krocht 41, Zandvoort
Toegang: 15,- euro. 
Nadere info over de concertenreeks is te vinden op:
www.jazzinzandvoort.nl
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Introductie Ochtendkoor                           
Heemstede - Lekker enthousiast zingen: iedereen kan het! Het 
zingen met elkaar geeft heel veel plezier. Het Casca ochtendkoor 
heeft een repertoire van Gospel tot Pop en van Soul tot Jazzy en 
door de verrassende arrangementen van de enthousiaste diri-
gent Peter Cammermans een heel eigen geluid. Iedereen is wel-
kom bij dit koor. Peter Cammermans is al zijn hele leven met mu-
ziek bezig. Als pianist in verschillende bands, als muzikaal leider 
bij toneelverenigingen en als coach van muzikanten en zangers. 
Ook schrijft, arrangeert en bewerkt hij muziek. Hij inspireert de 
leden van “zijn” koor tot zingen met veel plezier en durf. 
In de workshop van vandaag kunt u het zelf eens uitproberen. 
En als u wilt blijven zingen? Dan bent u van harte welkom bij 
dit Casca Ochtendkoor dat zingt op woensdagen van 10.00 tot 
12.00 uur. De workshop is op woensdag 15 september bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, aanvang 10.00 uur en 
de entree is gratis.

Films & Buffet
Seizoensopening met Franse dag
Heemstede - Gezellig ‘s middags en/of ‘s avonds naar een 
mooie Franse film en genieten van een heerlijk Frans buffet ‘s 
tussendoor? Dat kan op donderdag 16 september bij Casca. 
‘s Middags draait er een bijzondere musicalfilm en ‘s avonds 
een dramafilm, die zich afspeelt in de Provence. Tussen de 
middag- en avondfilm door kunt u om 18.00 uur genieten van 
een heerlijk Frans buffet met bijzondere gerechten, o.a. soupe 
à l’ail (knoflooksoep), poulet au cèpes ((kip met paddenstoe-
len) en tarte au pommes Alsacienne (appeltaart uit de El-
zas) en andere heerlijkheden. Wilt u meer informatie over het 
volledige menu, belt u hiervoor dan even naar de receptie: 
023-548 38 28-1. Film(s) en maaltijd kunnen gecombineerd wor-
den. Kosten voor alleen het buffet zijn: 20,00 euro incl. een glas 
wijn. Kosten film: 5,00 euro per film - Combinatie buffet en 1 film: 
22,50 euro. Aanvang middagfilm: 15.30 uur – aanvang avond-
film: 20.00 uur. U kunt rustig genieten van het buffet tot vlak voor 
het begin van de film. Films en buffet zijn bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Reserveren is noodzakelijk – bel 023-
548 38 28 -1. Voor de titel en omschrijving van de films kunt u 
bellen met Casca.

Foto: Geek Zwetsloot.

Zaterdag proeverij Chileense 
wijnen bij Le Grand Cru
Heemstede - Chili is een smal, 
langgerekt land met als enige 
constante factor de zon. Door de 
variatie in bodemstructuur, de 
verscheidenheid aan microkli-
maten en de ligging van de wijn-
bouw-districten is de diversiteit 
aan Chileense wijnen ongekend 
groot. Wijnen uit de zwoele Col-
chagua vallei zijn niet te verge-
lijken met die uit de koele kust-
regio van de nog nauwelijks be-
kende Limarí Vallei.

Het was wijnmaker Felipe Mul-
ler van Viña Tabali die Wil Bee-
ren van Le Grand Cru uit de  Jan 
van Goyenstraat onlangs tij-
dens zijn Masterclass verraste 
met zijn loepzuivere, maar voor-
al elegante, vineuse wijnen. De-
ze jonge, gepassioneerde wijn-

maker geeft de Chileense wijn-
bouw een nieuwe dimensie en 
dat is niet onopgemerkt geble-
ven want Robert Parker kende 
een hoge score aan zijn wijnen 
toe. In januari dit jaar werd Feli-
pe, door de vermaarde wijngids 
‘Guia de Vinos de Chile’, uitge-
roepen tot ‘Winemaker of the 
Year’. 

Proeverij
Tijdens de vrije inloopproeve-
rij op zaterdag 11 september 
a.s. kunt u bij Le Grand Cru van 
13.00 – 17.00 uur een grote ver-
scheidenheid aan Chileense wij-
nen proeven. Belangstellenden 
zijn van harte welkom hierbij 
aanwezig te zijn.
Jan van Goyenstraat 12-14. Tele-
foon: 023-5293839.

Kabalen: wat 
wel en wat niet?
Heemstede – Een waar ‘suc-
cesnummer’ in de Heemste-
der zijn de kabalen. De klei-
ne gratis advertenties waarin 
spullen te koop worden aan-
geboden of worden gevraagd. 
Het kan gaan om artikelen die 
bijvoorbeeld bij het verhuizen 
‘over’ blijven. Of een partij tuin-
tegels die nog mooi zijn maar 
in de weg liggen. U wilt ze wel 
gratis kwijt, dan maakt u er nog 
een ander blij mee! Op zoek 
naar oude legpuzzels voor uw 
verzameling? Of een bepaald 
boek of DVD? Een gratis ka-
baal in de krant werkt. Ze wor-
den ‘gespeld’ zoals dat zo mooi 
heet en ze staan tevens online 
via www.heemsteder.nl. 

De niet-gratis kabalen
De gratis kabalen zijn een ser-
vice van de krant.  U mag er 
zoveel inleveren als u wilt. Wel 
zijn er uiteraard uitzonderin-
gen die niet gratis worden ge-
plaatst:
-  Geen werk aangeboden/ge-

vraagd zoals oppas, tuinman, 
schoonmakers, klusbedrijven

-  Geen huizen(ruil) te huur of 
te koop aanbieden

-  Geen auto’s, brommers, 
brommobielen, fietsen en an-
dere artikelen boven de 500 
euro 

-  Geen kennismaking-adver-
tentie 

-  Geen cursussen en workshops

De voorwaarden staan ook 
netjes vermeld in de kabalen-
bon die u wekelijks in de krant 
ziet staan.

Betaal-kabaal
Natuurlijk kunt u als u op zoek 
bent naar een goede oppas bij 
‘de Heemsteder’ terecht. Alleen 
niet via een gratis kabaaltje. 

Wat te doen?
Stel u bent op zoek naar een 
goede oppas of uw ‘aanbod/
vraag valt op een andere ma-
nier buiten de gestelde voor-
waarden (garagebox te huur, 
auto te koop e.d.) dan betaalt u 
daar voor en wordt het kabaal-
tje geplaatst.
U vult de kabalenbon in maar 
voegt 10 euro bij. Bon en geld 
gaan in een enveloppe en u 
stuurt deze naar ons hoofd-
kantoor: Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. Op de enveloppe 
vermeld u ‘betaalkabaal’. 

Dan nog even dit
De redactie krijgt soms kaba-
lenbonnen binnen waarop geen 
telefoonnummer is ingevuld. Of 
onleesbare kabalen. Deze wor-
den niet geplaatst. De redactie 
neemt ook geen contact op. Te-
vens behoudt zij het recht om 
kabalen niet te plaatsen.
Heeft u nog vragen, belt u dan 
gerust: 0297-368671 of mail: 
redactie@heemsteder.nl
Redactie

Honkbal
RCH/Pinguins kan UVV 
niet van titel afhouden
Heemstede - Het was zo’n 
beetje de laatste kans voor RCH 
om de spanning in de Over-
gangsklasse er in te houden : de 
inhaalwedstrijd tegen koploper 
UVV. Bij een Heemsteedse over-
winning zou de achterstand tot 
3 punten worden teruggebracht, 
maar het werd een 0-0 gelijk-
spel en met nog 3 wedstrijden te 
gaan zou er een wonder nodig 
zijn om het verschil van 5 pun-
ten weg te werken. Dat wonder 
vond niet plaats. Vrijdagavond 
zorgde streekgenoot DSS er met 
een 5-1 overwinning op de Ra-
cing voor dat UVV zonder zelf te 
spelen het kampioenschap kon 
vieren. De Heemsteedse over-
winning, een dag later met 13-2 
op de Hawks, was niet meer dan 
een doekje voor het bloeden.
12 Innings lang terroriseerden 
de beide werpers, Chris Mow-
day voor RCH en Derek Ta-
rapacki voor UVV, de opponen-
ten aan slag. Slechts 2 honksla-
gen (van de knuppels van To-
ni Wilffert en Lex Leijenaar) kon 
RCH produceren tegenover de 
20 strike outs van Tarapacki. En 
omdat ook UVV weinig klaar 
maakte op de 147(!) worpen van 
Chris Mowday eindigde de wed-
strijd in een voor honkbal zeld-
zame 0-0.
DSS, volgens het programma-
boekje al tevreden met een 3e 
plaats, wilde de balans met RCH 
(2-2 na 4 wedstrijden) graag in 
zijn voordeel ombuigen. Met 
Lachlan Eldridge op de heuvel, 
al 2 keer eerder winnend werper 
tegen de Heemstedenaren, lukte 
dat wederom. De 7 honkslagen 
van RCH vielen te verspreid om 
veel schade aan te richten en 
bovendien ging een aantal goe-
de kansen verloren door riskant 
honklopen. Het bleef bij 1 run in 
de 2e inning na een honkslag 

van Giovanni Valmont, gevolgd 
door een double van Lex Leije-
naar. De beslissing viel in de 2e 
Haarlemse slagbeurt, toen star-
tend werper Stef de Droog na 
een 2- honkslag van Hugo Koe-
horst 3 vrije lopen achter elkaar 
moest toestaan. Het werd 3-1 
en een inning later 4-1 na op-
nieuw een double van Koehorst. 
De 5-1 eindstand werd bereikt 
in de 6e omloop na 2 honksla-
gen op het werpen van reliever 
Alex Santucci.
Wedstrijd nr. 3 van de afgelo-
pen week van RCH (tegen de 
Hawks) was eigenlijk al na 1 in-
ning geen wedstrijd meer. Op de 
Dordtse starting pitcher Louie-
Jay Sienders leefde de Heem-
steedse slagploeg zich in de 
openingsslagbeurt volledig uit. 
Na 4 honkslagen, 1 x 4 wijd en 2 
veldfouten, stond het gelijk al 6-
0 en was het duidelijk dat deze 
wedstrijd niet de volle 9 innings 
nodig zou hebben. Marcel Tim-
mer, die de leiding had over de 
defensie van de thuisploeg, kon 
zich in de 3e inning 2 tegenruns 
permitteren, want met 2 pun-
ten in de 4e en 5 in de 5e inning 
werd de vroegtijdige 13-2 eind-
stand bereikt. Aanvallende uit-
blinkers aan Heemsteedse zij-
de waren Tony Wilffert, Lex Le-
ijenaar en Mark Smit, ieder met 
2 honkslagen.

De stand met nog 1 wedstrijd
te gaan :
1. UVV 24-35
2. RCH  24-30
3. DSS  24-26
4. PSV 24-24
5. TTT 24-16
6. Hawks  24-13

De laatste thuiswedstrijd van 
RCH-Pinguïns gaat tegen PSV, 
zaterdag om 14.00 uur

Win een pretpakket op de 
najaarsmarkt van Heemstede
Heemstede - In de informatie-
kraam van Casca op de najaars-
markt kun je meedoen met al-
lerlei leuke activiteiten. Daarmee 
zijn elk uur, vanaf 12 uur super 
pretpakketten, met bijvoorbeeld 
kaartjes voor theater, kinderdis-
co, of een maaltijd in het eethuis 

te winnen! Iedereen mag hier-
bij meedoen! Superprijzenpak-
ketten win je bij Casca op de 
Najaarsmarkt Raadhuisstraat/
Binnenweg in het centrum van 
Heemstede op zondag 12 sep-
tember van 12.00 tot 15.00 uur. 
Deelname is gratis.

Carmani nu ook met trimsalon!

‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
in Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - Onder de ti-
tel ‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
gaat het  Zomerleesprogramma 
van start in alle vestigingen van 
Bibliotheek Duinrand, waaron-
der die de Bennebroekse bieb! 
Lekker lezen in de zomermaan-
den voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar.
Centraal staan boeken waar-
in de grens tussen goed en fout 
verkend wordt. Wat is braaf, wie 
is stout en waar gaat het één 
over in het ander? Er zijn boe-
ken over lieverds en slechteri-
ken, vechtjassen en vredesdui-
ven, booswichten en brave Hen-
driken. Dus voor elk wat wils! 

Leesheld
De boeken van het Leespro-
gramma staan duidelijk herken-
baar bij elkaar. Wie vijf boeken 

uit het leesprogramma heeft ge-
lezen is een echte leesheld en 
krijgt natuurlijk een heuse on-
derscheiding. Voor deze lees-
held is er een oorkonde en een 
leuke verrassing.

Meedoen
Meedoen kan van 6 t/m 12 jaar 
en is gratis. Kinderen die mee 
willen doen aan het Leespro-
gramma ‘Akelig Braaf & Lekker 
Stout’ kunnen zich opgeven bij 
de informatiebalie van de vesti-
ging Bennebroek, Voor meer in-
formatie:  www.bibliotheekduin-
rand.nl.

De vestiging Bennebroek vindt 
u aan de Bennebroekerlaan 3.
Tel. 023-5847712
bennebroek@bibliotheekduin-
rand.nl
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Living History Kennemerland 
speelt in Bad Pyrmont
Heemstede – Living History 
Kennemerland – theater in his-
torische setting – gaat op uit-
nodiging tussen 1 en 4 juli naar 
Bad Pyrmont, de zustergemeen-
te van Heemstede in Duitsland. 
Aldaar wordt een stuk opge-
voerd op het ‘Furstentreffen’.
Het verhaal vertelt over Frederik 
van Bohemen en zijn vrouw Eli-
zabeth.

Adriaan Pauw en Anna van Ruy-
tenburgh reizen af naar Bad
Pyrmont met een sleutel, die 
Adriaan zal overhandigen aan 
de Gemeinde van Bad Pyrmont.
Elizabeth heeft geen prettig tijd 
gehad op het slot, het spookt 
zegt ze en haar man heeft een 
maitresse...

Meer info: www.livinghistory-
kennemerland.nl

Michael Jackson workshop 
Milly Oosterberg bij RTL
Bennebroek - Vrijdagavond jl is 
de Bennebroekse Milly Ooster-
berg met haar Michael Jackson 
dansworkshops te zien geweest 
in een item van het RTL journaal, 
om 19.30 uur. Milly geeft in Lis-
serbroek speciale Michael Jack-
son workshops. In deze work-
shops kun je van Mill Godlieb 
de speciale ‘Michael Jackson’ 
moves leren.
RTL Nieuws heeft Milly bena-
derd om een Michael Jackson 

Workshop te filmen die zij het 
afgelopen jaar meerdere malen 
gegeven heeft. Dit in het kader 
van ‘een jaar na de dood van Mi-
chael Jackson’.
Zijn sterfdag is 25 juni, vorig 
jaar. RTL maakte daarom een 
item over hoe Michael Jack-
son een jaar na zijn dood nog
steeds ‘leeft’ onder alle lagen 
van de bevolking. In dat item
dus ook de workshop met kin-
deren.

Nordic Walking met begeleiding- extra avondtocht (55+)         
Het lijkt er op dat de warme zomeravonden er aan komen. Heer-
lijk voor bijvoorbeeld een avondwandeling Nordic Walking in de 
duinen. Heeft u al enige ervaring met Nordic Walking, dan kunt 
u iedere woensdagochtend met poles mee lopen door de dui-
nen.
Lekker ontspannen Nordic Walking met eventueel wat aanwij-
zingen door begeleider 
Ad Ulijn. U bent heerlijk buiten in beweging en werkt ook aan 
uw conditie. 
Op woensdagavond 14 juli is er een extra tocht met begeleiding 
van Ad Ulijn. 
Vanaf de Waterleidingduinen in de Zilk lopen we naar de in-
gang van Vogelenzang voor koffie en iets lekkers en muziek van 
hoornblazers. Via een kortere route gaan we terug. Wilt u liever 
korter lopen? Start dan om 19.00 uur bij ‘t Panneland met de an-
dere groep. 
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats Waterleidingduinen 
aan de Joppeweg in de Zilk. Of: voor de kortere wandeling om 
19.00 uur Waterleidingduinen ingang  ‘t Panneland in Vogelen-
zang.
Kosten: 5,- of knip van uw knipkaart. Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28-1.

Zomerbios voor alle leeftijden bij Casca
In de zomervakantie heeft Casca een speciaal zomerbios-pro-
gramma. In de filmzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
worden prachtige, ontroerende, spannende, komische of film-
huis films gedraaid op 8 juli, 18, 19 en 26 augustus, en op 1 en 
9 september. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 8 juli is er een heerlijke romantische film in het 
film & lunch programma voor 55-plussers. Na de film wordt er 
in de gezellige foyer gezamenlijk geluncht en eventueel over de 
film nagepraat. Het film & lunch programma is populair, dus geef 
u snel op! Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclu-
sief lunch: 10,00 euro, 65+ betaalt 9,00 euro. Reserveren in ver-
band met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 6 juli. 

Film
Op woensdag 18 augustus is er om 20.00 uur een bijzondere met 
Oscars bekroonde dramafilm. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 19 augustus is er een mooie film, een waarge-
beurd verhaal, in het film & lunchprogramma voor 55-plussers. 
U kunt genieten van een heerlijke lunch in de gezellige foyer 
van de Luifel en eventueel met elkaar over de film napraten. Veel 
mensen vinden het film & lunch programma leuk, dus bel snel 
om u op te geven!
Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclusief lunch: 
10,00 euro, 65+ betaalt  9,00 euro.
Reserveren in verband met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 17 
augustus.

Film
Op donderdag 26 augustus is er om 20.00 uur een dramatische 
boekverfilming.
Op woensdag 1 september is er een romantisch drama om 20.00 
uur.  
Op donderdag 9 september is er een animatiefilm naar een boek 
van Roald Dahl, de film begint om 20.00 uur. De stemmen zijn in-
gesproken door bekende sterren! 

Entree per film: 5,00 euro. Film & lunch voor 55+: 10,00 euro en 
voor 65+ 9,00 euro.
Voor informatie over de titels van de films, alle data en tijden van 
het Zomer Biosprogramma of reserveren kunt u bellen op werk-
dagen van 9 tot 12 uur naar de receptie van Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede: 023-548 38 28 – 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl. 

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal organiseert een duin-
wandeling op 5 juli. U wan-
delt samen met een vrijwillig-
ster door het duingebied. Ver-
trek bij ingang ’t Panneland om 
10.00 uur.
Mocht het vervoer vanuit Ben-

nebroek een probleem zijn, 
dan kunt u dit aan Welzijn
Bloemendaal doorgeven. De 
vrijwilligster kan maximaal drie 
personen meenemen in de
auto, zij vertrekt om 9.50 uur 
van gemeentehuis van Benne-
broek.

Dinsdag 6 juli staat de activiteit 
‘Nordic Walking in de duinen’
op het programma. De wande-
lingen duren ongeveer ander-
half uur. Er wordt geen les ge-
geven.
Start 10 uur vanaf ’t Panneland 
van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen.
Informatie: tel. 023-584 5300.

Aanstaand
weekend: 

Heemstede Jazz 
met Yvon Weijers
Heemstede - Zondag 4 juli 
is de derde editie van Heem-
stede Jazz op het Wilhemin-
aplein in Heemstede. Dit 
keer weer in de open lucht 
en dat komt goed uit, want 
de weervoorspellingen zijn 
‘tropisch warm’. 

Dat betekent: swingende Jazz 
op het oudste plein van Heem-
stede met prachtig weer, waar 
je met een koud glas bier of 
wijn in je hand voor de vakan-
tie nog even al je vrienden te-
genkomt. Wat willen we nog 
meer?
Van 18.45 tot 19.45 uur speelt 
Yvonne Weijers met haar band. 
Een thuisoptreden, ze woont 
letterlijk om de hoek. Zij spelen 
hun swingende combinatie van 
jazz en latin.
Met bossanova, rumba, samba, 
bolero, swing, gezongen in het 
Engels, Spaans of Braziliaans.
Pieter van Santen speelt piano, 
Hans Beun drums, Niels Tau-
sk contrabas en Ruud Eeuwen 
speelt saxofoons. 
Wie zijn er verder op het fes-
tival? Variatie genoeg. Er is 
elk uur een ander optreden, 
o.a. Jzzzzzp, Haarlem Shuffle, 
Jazzberry (wat waren die vori-
ge keer goed) en Hans Dulfer 
zorgt weer voor de finale.
Kijk op www.heemstedejazz.nl, 
daar vind je het hele program-
ma.
Trouwens, de entree voor deze 
zomereditie is weer gratis.
Heemstede Jazz begint om 
13.00 uur. Yvonne Weijers Jazz 
& Latin  treedt op om 18.45 
uur op het  Wilhelminaplein in 
Heemstede.
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Heemstede – Kom dat woens-
dag 15 september beleven op de 
Valkenburgerlaan, als de week-
markt uitpakt bij hun 25ste  ver-
jaardag.  Een marktcommissie 
bestaande uit Marlies Drogtrop 
van de sokken, Frans Schaaf van 
de tuinplanten en Jaap Bos van 
bakkerij het Stoepje, heeft met 
de marktmeester van de ge-
meente, Jolande Koning en ju-
riste Marieke Staller, een aan-
tal promoties georganiseerd 
waar elke trouwe bezoeker van 
de markt gegarandeerd de tijd 
vergeet en ieder ander gegaran-
deerd vaste klant wordt. 

Standwerkersconcours
Kom lachen met de cabaretiers 
van de markt die optreden op 
het markttoneel met de Neder-
landse kampioen standwerken, 
Benito van Schaik. Hij is in staat 
u een overrijpe baksteen als een 
vers goudbroodje te verkopen 
en zal lachend uw complimen-
ten over de service in ontvangst 
nemen na het pinnen. Hij neemt 
zeven vrienden mee, dat beloofd 
een verkoopspektakel te worden 
dat eens en nooit meer vertoond 
kan worden. Zij verkopen ver-
schillende spannende produc-
ten met hun unieke verhalen, 
waar de bezoekers van week-
markten al eeuwenlang in be-
wondering naar luisterden. Hun 
functie was en is nog steeds om 
veel mensen naar de markt te 
halen. Een jury bestaande uit 
een bewoner van de Valkenbur-
gerlaan en vertegenwoordiging 
uit de gemeente en de plaat-
selijke pers, zullen aan het ein-
de van de markt de top drie kie-

zen. Die uitslag is mede bepa-
lend voor de aanloop naar het 
Nederlands Kampioenschap 
standwerken. 

Proeverij
Heerlijke hapjes, van mango of 
oester, de Vietnamese loem-
pia tot de ossenworst, het stuk-
je kaas of die bijzondere bon-
bon, ze worden u op het diens-
blad van een in vol ornaat los-
lopende kelner aangeboden. Al-
lemaal producten die al 25 jaar 
te koop zijn op die bijzondere 
weekmarkt in Heemstede. 

Prijzencircus
Kom meedoen aan dat prijzen-
circus van de marktkooplui met 
als prijzen een LCD televisie, een 
Nespresso , een fi ets en een kin-
derfi ets. Bij aankoop van een ar-
tikel op de feestdag ontvangt de 
klant een bon. Met die bon kan 
hij/zij meedoen aan een prijzen-
circus dat wordt gehouden aan 
het eind van de middag, waarbij 
de prijzen worden uitgereikt uit-
sluitend aan de mensen die bij 
die prijsuitreiking aanwezig zijn. 
De hele dag kunnen kinderen 
zich laten schminken. Wie weet 
ontmoet je dan nog een kleine  
als circusclown of Lady Gaga. 
Popcorn is er niet alleen voor de 
kleinsten. Net als de muziek van 
het wandelende eenmansorkest 
van Ben the Banjoman. 

Heemsteedse markt
Het lijkt zo gewoon dat de bak-
ker er om half acht zijn verse 
broodjes op de markt klaar heeft 
liggen. Kwart over drie ging zijn 
wekker, inladen, van Bunscho-

ten naar Heemstede. File? Dan 
de marktwinkel inrichten en te-
gen achten komen al de eerste 
klanten. Zonder fi le om zeven 
uur thuis. Zelden een dag van 
maar 12 uur, maar niets heerlij-
ker dan elke week die markt in 
Heemstede! Nog zo`n voorbeeld 
is de fruitman van Lieshout uit 
Rotterdam die al om  drie uur in 
de nacht uit zijn mandje stapt om 
naar Heemstede te rijden met 
zijn toppers op fruitgebied. Hij 
heeft in die zeven jaar in Heem-
stede een ware fanclub van 
fruitfi jnproevers om zich heen 
verzameld. Zomaar twee van de 
vele marktkooplieden in Heem-
stede die iedere week,  weer of 
geen weer, hun waren uitstallen 
en hun verhaal vertellen. In ie-
dere marktkoopman schuilt wel 
iets van een sociale werker. Vas-
te bezoekers hebben er hun fo-
rum bij de visboer Sjalf, waar de 
wereldpolitiek en vooral ook de 
gemeentepolitiek vast agenda-
punt is. Maar waar ook de nieu-
we kant en klare wokvisgerech-
ten van die visboer een onder-
werp van kan zijn, net als het 
verhaal van de chique dame die 
bij de tuinplanten om kwantum-
korting vroeg. De plantenverko-
per zag al dollartekens en vroeg 
hoeveel bolchrysanten hij mocht 
leveren. Het ging om drie stuks! 
Burgemeester Marianne Heere-
mans is best benieuwd naar dit 
soort verhalen en zal woensdag-
ochtend 15 september om 9 uur 
dan ook graag op het terrasje 
met statafels bij de visboer de 
markt onoffi cieel openen met 
het eerste kopje koffi e. 
Ton van den Brink
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Opening tentoonstelling door Johan Remkes
‘Langs duinen en dijken’

De geschiedenis van de Noord-
Hollandse kust is vastgelegd in 
historische kaarten, prenten, te-
keningen en oude en recente 
foto’s die deel uitmaken van de 
Provinciale Atlas van Noord-Hol-
land. Aangespoelde potvissen, 
weggeslagen kerktorens, zeven-
tiende eeuwse vissersdorpjes 
die in de negentiende eeuw uit-
groeien tot drukke badplaatsen 
met fraaie hotels, pensions en 
strandpaviljoens; al deze onder-
werpen zijn in beeld gebracht. 
Ook de oostkust van Noord-Hol-
land wordt belicht. Het onvoor-
spelbare water van de Zuider-
zee heeft eeuwenlang gezorgd 
voor dijkdoorbraken. De enor-
me overstroming in 1916 leidde 
uiteindelijk tot de aanleg van de 
Afsluitdijk. Ook de ontwikkelin-
gen van eens belangrijke havens 
als Kolhorn, Medemblik, Enkhui-
zen en Hoorn krijgen aandacht 
in de tentoonstelling.

Dreef Exposities
Het provinciaal bestuur laat in 
haar serie Dreef Exposities een-
maal per jaar werk zien uit de 
befaamde topografische collec-
tie van de provinciale atlas. De 
tentoonstelling “Langs dijken 
en duinen, de lange kustlijn van 
Noord-Holland” is tot stand ge-
komen in samenwerking van de 
Stichting Provinciale Atlas, het 
Noord-Hollands Archief en de 
provincie Noord-Holland. Gast-
conservator is Annelies Aerts.

Noord-Holland Biënnale
“Langs duinen en dijken” sluit 
aan bij de Noord-Holland Biën-
nale. Deze beeldende kunstma-
nifestatie Noord-Holland gaat 
van start op 12 september op 
negen plaatsen in Noord-Hol-
land en omvat tentoonstellin-
gen, ontwerpateliers, lezingen 
en debatten. De Noord-Holland 
Biënnale maakt onderdeel uit 

Regio - Op vrijdag 10 september opent de commissaris van de 
Koningin, de heer J.W. Remkes in het provinciehuis in Haar-
lem de tentoonstelling “Langs duinen en dijken”. Deze ten-
toonstelling is ingericht met materiaal uit de Provinciale At-
las van Noord-Holland en geeft een beeld van de bewogen ge-
schiedenis van de Noord-Hollandse kust.

van een serie activiteiten die met 
kustgemeenten onder het pro-
ject ‘Identiteit Kustplaatsen’ dit 
najaar worden georganiseerd om 
samen na te denken over de toe-
komst van de kustplaatsen. Wat 
maakt hen uniek en authentiek? 
En hoe kunnen ze de identiteit 
versterken in hun toekomstplan-
nen en de kwaliteit verhogen? 
De provincie Noord-Holland on-
dersteunt de gemeenten bij dit 
culturele traject, omdat het ver-
sterken van de kustplaatsen van 
groot belang is voor de Noord-
Hollandse economie en een ster-
ke identiteit onze kust aantrek-
kelijker maakt voor zowel bewo-
ners, ondernemers als bezoe-
kers. Kijk voor meer informatie 
op: www.nhbnl.nl

Openingstijden
De tentoonstelling is tijdens 
werkdagen te bezichtigen van 
09.00 – 17.00 uur. Provinciehuis, 
Dreef 3 te Haarlem. Ook ge-
opend tijdens de Open Monu-
mentendagen op zaterdag 11 en 
zondag 12 september van 11.00 
–17.00 uur.
De commissaris van de Koningin 
opent de tentoonstelling op vrij-
dag 10 september 2010 om 16.00 
uur in het provinciehuis.

Oogstfeest met pompoenen
en hondenshows

Heemstede - Kom genieten op 
zondag 12 september a.s. van 
11.00 uur tot 15.00 uur op het 
boerenerf van Kinderboerderij ’t 
Molentje in het Groenendaalse 
Bos. Daar wordt traditiegetrouw 
het jaarlijkse oogstfeest gevierd. 
Op de boerderij zijn allerlei bio-
logische oogstproducten te zien, 
te proeven en te koop. Kinderen 
kunnen pompoenen uithollen, 
egels knutselen en eendjes van-
gen, terwijl hun ouders genie-
ten van koffie, cakejes en heer-
lijke broodjes in het Oogstcafé. 
Dit alles onder het genot van de 
klanken van de huisaccordeo-
nist Henk. De hele dag worden 
er hondendemonstraties ge-

geven en kunnen alle kinderen 
met honden langskomen voor 
een kind-hond keuring. Elke 
hond ontvangt een certificaat! 
Zorgboerderij De Landyn heeft 
een kraam met verse biologi-
sche groenten en fruit en de 
Vrienden van de Kinderboerde-
rij verkopen geitenkaas en ver-
se eieren. Natuurlijk ontbreken 
cadeauwinkel Eigenwijsz  en 
taartenatelier Royal Princes niet. 
Kids for Animals zamelen ter 
plekke lege flessen in voor het 
paardenrusthuis.

Nieuw dit jaar is de Kynologen-
club Kennemerland met hon-
dendemonstraties Behendig-

heid, Flyball en Gehoorzaam-
heid. Na elke demo kunnen 
hondenbezitters deze oefenin-
gen zelf proberen en informatie 
krijgen over activiteiten van de-
ze kynologenclub. Tussen 11 uur 
en 15.00 uur kunnen alle kinde-
ren hun hond laten keuren, sa-
men een paar proefjes doen en 
ieder kind ontvangt na de proef 
een certificaat.  
De toegang is gratis, maar de 
opbrengsten komen ten goede 
aan de kinderboerderij.

Kinderboerderij ´t Molentje be-
vindt zich in het Groenendaal-
se Bos , Van Rappardlaan 1 in 
Heemstede.

Loek Bekkers Veteranen 
Toernooi 2010 bij RCH
Heemstede - Onder een wer-
kelijk stralende zon werd za-
terdag het Loek Bekkers toer-
nooi bij RCH afgewerkt. Loek 
is één van de oudere coryfeeën 
van RCH, die ook nog eens de 
trainingen van de jongste jeugd, 
de Racertjes, voor zijn rekening 
neemt. Natuurlijk spelen alle ve-
teranen maar wat graag op dit 
toernooi. RCH vet. 1 en 2, Geel-
Wit vet.1, sv. Zandvoort vet., HBC 
vet.2, Kon. HFC vet.3 en de Loek 
Bekkers All Stars, een samen-
gesteld team, waarin zelfs veel 
bestuursleden van RCH werden 
gespot, speelden fanatiek, maar 
sportief op de velden van RCH. 

Ook werd het prachtige nieu-
we kunstgras natuurlijk uitge-
probeerd. 
Schitterend om te zien hoe de 
“jonge en oude” knarren zich 
het  zweet van het lijf liepen om 
toch maar weer te gaan voor 
die winst. Jong of oud, het fa-
natisme blijft in die voetbaldie-
ren. Helaas moest Bloemendaal 
verstek laten gaan door omstan-
digheden, maar verder kon Loek 
trots zijn op zijn toernooi. 
Op zondag werd door de zondag 
1 van RCH een belangrijke wed-
strijd gespeeld tegen RKAV, ook 
hier weer in de zon. Deze ein-
digde in een gelijkstand: 2-2. 

Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek – PKN, Binnenweg 67 Bennebroek houdt zondag 12 
september om 10.00 uur dienst met ds. W.M. Schinkelshoek.

Woensdagmiddagclub: Sterrenhemel
Heemstede - In heldere nach-
ten zie je aan de hemel heel veel 
sterren. Weet jij soms hoe ze he-
ten? Heb je wel eens een satel-
liet over zien vliegen? Of een 
vallende ster gezien?  Op zwart 
karton gaan de kinderen op 
woensdag 22 september bij de 
Woensdagmiddagclub zelf een 
prachtige sterrenhemel maken 
met planeten, sterren en mis-
schien wel een raket. 

De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in het activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kin-
deren kunnen knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen. Kosten per 
keer zijn: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro. Graag 
van tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. 

Snorfietsers opgelet!
Heemstede - Bent u recent bekeurd, omdat u op uw snorfiets 
in zuidelijke richting op de Binnenweg reed? Maak bezwaar, want 
deze bekeuringen zijn ten onrechte gegegeven door aspirant 
agenten, die zelfs niet de moeite namen om zich te verdiepen in 
de heersende verkeersregels ter plaatse.
Bijvoorbeeld komend uit de Berkenlaan en rechtsafslaand naar de 
Binnenweg staan er zeker geen borden, die dit verbieden. Ande-
re borden geven aan dat fietsers en dus ook snorfietsers in bei-
de richtingen mogen rijden. Mocht u hulp nodig hebben voor het 
schijven van een bezwaarschrift, dan kunt u met mij contact opne-
men. Cees Leenders, VVD Heemstede, cleenders@heemstede.nl 

Cees Leenders, Heemsteedsedreef 76, 2102 KM Heemste-
de, 06-54386045

INGEZONDEN



Deborah J. Carter zingt met 
het Trio Johan Clement. (Jo-
han Clement- piano, Eric Tim-
mermans- contrabas en Frits 
Landesbergen- slagwerk). 
Aanvang: 14.30 uur en de toe-
gang bedraagt 15,- euro. Info: 
www.jazzinzandvoort.nl 

• Bekijken van de gewelven, 
koepel en de torens van de 
St. Bavo Kathedraal aan de 
Leidsevaart tijdens gewel-
ventocht. Leidsevaart 146, 
Haarlem, ingang Botteman-
neplein. Kaartverkoop vanaf 
13.00 uur in de kerk. De ge-
welventochten beginnen om 
13.30 uur. De laatste beklim-
ming start om 15.00 uur. En-
tree is 3,50 euro.
 
T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023-5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl 

• Om 16.00 uur in de Waag, 
Haarlem opening exposi-
tie ‘De Smaak van de 19e 
eeuw’. Diverse kunstenaars. 
(openingstijden: van 13.00 tot 
17.00 uur) Voor verdere infor-
matie: www.kzod.nl

Zondag 12 September
t/m zondag 3 oktober 
• Achter de Zuilen in het Bloe-
mendaals gemeentehuis pre-
senteert in haar nieuwe ex-
positie werk van De Ne-
derlandse Kring van Teke-
naars. Het zijn 13 tekenaars, 
waaronder Fred Fritschy.
Bloemendaalseweg 158, Over-
veen. Open: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. 
www.achterdezuilen.nl.

Zaterdag 18 september 
• Kofferbakmarkt in Voge-
lenzang op het parkeerter-
rein van tuincentrum Bos aan 
de Vogelenzangseweg 49 van 
09.30 tot 16 uur en zowel de 
toegang als het parkeren is 
gratis. Info: 0229-24 47 39/24 
46 49. Of www.mikki.nl.  

T/m dinsdag 28 september
• Fernande Daniëls uit 
Heemstede exposeert jazz-
schilderijen bij ‘Tipitina’, 
Schagchelstraat 12, Haarlem. 
023-5321222. (18 t/m 22 aug. 
samenvallend met Haarlem 
Jazz).

Woensdag 15 september 
• Groot dictee bibliotheek 
Duinrand (en expositie over 
de Leidsevaart.) Aanvang is 
20.00 uur. In de vestiging Hil-
legom om 20.30 uur. Test uw 
kennis van de Nederland-
se taal aan de hand van een 
tekst over de regio en win een 
boekenbon. Aanmelden via:  
www.duinrand.nl. (Hillegom 
via www.harddraverijvereni-
ginghillegom.nl)

pagina 22 de Heemsteder - 8 september 2010

Heemstede
Zaterdag 11 september
• Feest op de Binnenweg 
Heemstede met  om 12.30 de 
officiële opening. Gehele dag 
festiviteiten. muziekoptredens 
van een Big Band, de Teister-
band, Stichting Pablo Neruda, 
een goochelaar, een zweef-
molen, reuzenrad. 

Zondag 12 september
• Grote Najaarsmarkt met 
wel 400 kramen op de ver-
nieuwde Binnenweg-Raad-
huisstraat. Terrasjes en reu-
zenrad.

Woensdag 15 september
• Feestelijke 25-jarige 
markt in de Valkenburger-
laan met hapjes, drankjes en 
muziek. Opening door burge-
meester mevrouw Heeremans 
om 9.00 uur.

Zondag 12 september
• Oogstfeest met pompoe-
nen en hondenshows van 
11.00 uur tot 15.00 uur op het 
boerenerf van Kinderboerde-
rij ’t Molentje in het Groenen-
daalse Bos. 

Zondag 19 september 
• Om 15 uur is er in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
Heemstede een Theecon-
cert. Optreden van de  Vocale 
groep Tout Venant. A-Capel-
la programma met als thema 
Hemelse vrede na aards lij-
den. Toegang: Gratis, met uit-
gangscollecte.
Na afloop thee, koffie en ge-
bak in de naastgelegen Pau-
wehof.

T/m donderdag 
30 september
• 10 Beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de gehele re-
gio exposeren in het laat 19e 
eeuwse Raadhuis te Heemste-
de waarvan de bouwstijl ge-
baseerd is op de Nederland-
se raadhuizen aanvang 18e 
eeuw.
Expositie in het kader van 
Open Monumentendagen 
met thema ‘de smaak van 
de 19e eeuw’.
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Woensdag15 September
t/m zondag 31 oktober
• Quiltgroep exposeert in 
Bibliotheek, Julianaplein 1 
te Heemstede. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.
Kijk ook eens op www.NBvP.
nl en op www.quiltersgilde.nl. 
De expositie is gratis toegan-
kelijk. 

Agenda
Cultuur

Regio
T/m zondag 12 september 
• Festival Zango op De Grote 
Markt in Haarlem. De opening 
van het festival wordt verzorgd 
door bandoneonspeler Carel 
Kraayenhof. Ook workshops 
van zowel dans als zang. 17.00 
tot 20.00 uur. Gratis toegang.

Woensdag 8 september 
t/m zondag 17 oktober
• Tentoonstelling ‘De onbe-
dwingbare waterwolf...- de 
lange weg tot de droogma-
king van het Haarlemmer-
meer’. Locatie: st. Janskerk, 
publiekscentrum van Noord-
Hollands Archief. Jansstraat 
40.

Zaterdag 11 september
• Festival Duycker Buy-
ten op het Raadhuisplein in 
Hoofddorp. Met o.a. Alpha-
beat, C-mon & Kypski, Sha-
ne Shu en Go back to the Zoo 
presenteert Duycker Buyten 
zich met een spannend, divers 
programma. Gratis toeganke-
lijk! Meer info: www.duycker.nl

• Letterlievende Vereniging 
J.J. Cremer speelt klucht ‘Hoe 
de Schout zichzelf aan de 
schandpaal bracht’ op Open 
Monumentendag in het Frans 
Loenenhofje, Witte Heren-
straat 24, Haarlem. De voor-
stelling wordt de gedurende 
de hele dag doorlopend opge-
voerd. De toegang is gratis.

• Kunstmarkt Vijfhuizen 
met zowel amateur-kunste-
naars als professionals. Circa 
70 kramen en div. Workshops. 
De kunstmarkt vindt plaats in 
het centrum van het dorp en 
begint om 10.00 uur. 

• Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland houdt open 
dag van 14.00 tot 17.00 uur in 
de Egelantier. Workshops en 
activiteiten op het gebied van 
muziek, dans en theater voor 
jong en oud. Kijk voor het pro-
gramma op www.mzk.nl.

• Vrijetijdsmarkt door Stich-
ting De Baan. Aanbod acti-
viteiten voor mensen met én 
zonder verstandelijke beper-
king. Van 12.00 tot 16.00 uur 
kan iedereen meedoen aan 
workshops, demonstraties be-
kijken en genieten van hapjes, 
drankjes en muziek. Bij mooi 
weer is er een kleine rommel-
markt op het plein voor de 
deur. Locatie: Nauwe Gelde-
lozepad 17 in Haarlem. Info: 
www.stichtingdebaan.nl of bel 
023-5314463.

• Musica Globalista – Con-
cert: A Fula’s Call. Aanvang 
20:30 uur. Toegang 7,50 euro.

Zondag 12 september 
• Jazzconcert in Theater De 
Krocht is gevestigd aan de 
Grote Krocht 41, Zandvoort. 

Theeconcert in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 19 sep-
tember om 15.00 uur opent de 
Oude Kerk an het Wilhelmin-
aplein weer haar deuren voor 
het nieuwe concertseizoen!
De Theeconcerten zijn elke 
derde zondag van de maand 
en het is gebleken dat het voor 
veel inwoners van Heemstede 
en omgeving een vast agenda-
punt is geworden. Ook de ge-
legenheid om na afloop nog 
even na te praten onder het 
genot van thee, koffie en ge-
bak is al een “succesvolle tra-
ditie” geworden.
De Muziekcommissie heeft 
ook dit nieuwe seizoen weer 
een mooi, gevarieerd  pro-
gramma samengesteld waarin 
zang, orgelspel en kamermu-
ziek uitgevoerd zullen worden.
Het eerste concert wordt ver-
zorgd door de Vocale groep: 
Tout Venant.
Tout Venant is kortgeleden in 
Haarlem opgericht en bestaat 
uit twaalf zangers die uit ver-
schillende kringen komen. De 
term Tout Venant betekent zo-
iets als “samenraapsel.”
Het a-capella programma voor 
deze middag bestaat uit zes-
stemmige muziek met als the-
ma: Hemelse vrede na aards 

lijden. Op het programma 
staan:
Het Officium Defunctorum van 
Tomas Luis de Victoria (1605),  
een deel uit de uitvaartmis van 
Maria van Oostenrijk, geheel 
geschreven naar de regels die 
Paus Clemens in 1600 had in-
gesteld.
Het Versa est Luctum van 
Alonso Lobo uit 1598, de tekst 
die gezongen werd tijdens de 
uitvaartmis van Filips II van 
Spanje.
Het Beati Quorum via (opus 38 
nr. 3) van Charles Villiers Stan-
ford( 1852-1924)
Dit is het derde van drie motet-
ten die hij schreef op de tekst 
van psalm 119 vers 1.
Een bijzonder uur, waarbij wij 
u van harte uitnodigen.
De toegang tot dit concert is 
in principe Gratis, bij de uit-
gang is een collecte die na af-
trek van de kosten bestemt is 
voor het Restauratiefonds van 
de Oude Kerk.

En natuurlijk is er na afloop 
gelegenheid, in de naastgele-
gen Pauwehof, om thee,koffie 
en gebak tegen redelijke prij-
zen te gebruiken.
Komt u ook ?

Wilma Cornelder 
winnaar tuinenwedstrijd
Bennebroek – De uitslag van 
de tuinenwedstrijd is vorige 
week bekendgemaakt: de Ben-
nebroekse tuin van Wilma Cor-
nelder aan de Van Galenlaan 7 
is tot allermooiste gekozen door 
William Dobbe van Tuincentrum 
De Oosteinde. Het was best heel 
moeilijk om de ingezonden fo-
to’s te beoordelen. Maar de tuin-
foto’s van Wilma lieten een zorg-
vuldig bijgehouden tuin zien met 
een gedegen ontwerp en fris-
se kleuraccenten. Wilma is tui-
nierster in hart en nieren dus 
de hoofdprijs à 100 euro komt 
prachtig van pas. “Wij zijn net 
in Bennebroek komen wonen 
en gaan nu de voortuin nog op-
knappen”, aldus een blije winna-

res. Op de foto overhandigt John 
Augustinus, bedrijfsleider van 
De Oosteinde Hillegom, haar 
de enveloppe èn een schitte-
rend boeket. Met de waardebon 
weet Wilma zeker raad. De na-
jaarsplanten in het gevarieerde 
tuincentrum lonken en met een 
bestratings-assortiment waar je 
‘u’ tegen zegt is de Bennebroek-
se ook heel blij. Bovendien zijn 
er naast heel veel soorten (ka-
mer-)planten ook erg leuke 
decoratieve cadeau-artikelen. 

Tuincentrum De Oosteinde aan 
de Zandlaan Hillegom heet u 
van harte welkom, met zóveel 
keuze gaat u geheid nooit zon-
der lege handen de deur uit.
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Slechte start selectie VEW
Heemstede - Zaterdag 4 sep-
tember j.l. startte de competitie. 
Voor VEW waren dat twee thuis-
wedstrijden. VEW-2 moest aan-
treden tegen Volendam en ver-
loor met 1-2. Er waren voor de 
thuisclub legio kansen maar het 
afronden is (en blijft) een groot 
probleem.
VEW-1 speelde tegen Allian-
ce en ging met 0-2 ten on-
der. Het 35+ elftal van de gas-
ten was technisch een stuk ver-
der dan het elftal van de gast-
heren. De pech was ook dat het 
vizier van, vooral, Niels Dekker 
niet op scherp stond. Er is voor 
de technische staf nog heel wat 
werk aan de winkel om de bei-
de selectie-elftallen op de rails 
te zetten.

Het programma voor za-
terdag 11 september:
VVH-1- VEW-1    14.30 uur
NFC-2- VEW-2 12.00 uur

VEW-3- RKAV  14.30 uur
VEW-4- Jong Hercules 14.30 uur
V’zang-vet- VEW-vet 14.30 uur
VEW-b1- SCW-b1 12.30 uur
VEW-b2- ??  10.30 uur
VEW-d    nog niet bekend
VEW-e- UNO-3 09.30 uur

Het jeugd-bekertoernooi is nu 
ook voorbij. Op de woensdag-
avond wedstrijden werden door 
de B- en de D-junioren nog flin-
ke nederlagen geleden. Zater-
dag 4 september sloot VEW-b 
het toernooi af met een 7-3 over-
winning (na een 1-3 ruststand) 
op Zandvoort. De D-junioren 
speelden in Zandvoort. VEW ge-
stoken in een nieuwe outfit ging 
roemloos ten onder.

Agenda: 10 september klaver-
jassen in het clubhuis. Eerste 
ronde, aanvang 20.00 uur. Op 11 
september- start verkoop grote 
clubactie.Kon. HFC wint wedstrijd 

met twee gezichten
Regio - Bij de start van het nieu-
we seizoen begon coach Pieter 
Muller van HFC met acht poten-
tiële basisspelers op de bank. 
Daarbij ontbraken nog Hernan 
Noorman en Koen Duijtshoff 
wegens ziekte.
De eerste helft was helemaal 
voor HFC dat sterk aan de wed-
strijd begon en zich binnen vijf 
minuten drie mogelijkheden 
schiep om te scoren. Wouter 
Haarman prikte het eerste schot 
van de wedstrijd al in de eerste 
minuut net langs de paal, Tuncay 
Yener schoot over en Boy Visser 
zag de bal van zijn voet geplukt 
door doelman Woudenberg van 
VVIJ.
Zoals zo vaak in dit soort wed-
strijden kreeg Miquel Ballo van 
VVIJ een kans door slordig ver-
dedigen, of was het een misver-
stand, in de HFC achterhoede. 
Ballo bleef koel en verschalk-
te doelman Van Rossum 0-1. Er 
was pas acht minuten gespeeld 
dus dat kon nog wat worden 
op de uitstekende grasmat van 
HFC.
HFC leek niet erg onder de in-
druk en ging door waar het was 
gebleven. Aanvallen en de te-
genstander vastzetten op eigen 
helft.
Hakim Ajnaoua gaf een voorzet 
vanaf de rechter vleugel en tot 
ieders verbazing verdween de 
bal in de verste hoek in de krui-
sing 1-1.
Luttele minuten later was het 
Ajnaoua die aan de basis stond 
van het twee HFC doelpunt. Zijn 
afgemeten voorzet werd door 
de inkomende Wouter Haar-
man steenhard achter doelman 
Woudenberg gekopt 2-1. Rond 
de 30e minuut stiftte spits Boy 
Visser de bal over de uitlopen-
de doelman waarna Lars Verlin-
den de bal met een omhaal nog 
net voor de doellijn wist te ke-
ren. Fabian Munsterman kopte 

de omhaal direct terug richting 
doel maar de doelman pakte in 
de herkansing de bal.
Tot de rust speelde zich het spel 
vooral af op het middenveld en 
kregen beiden teams kleine 
kansjes. Na rust ontspon zich 
een andere wedstrijd. VVIJ durf-
de meer en HFC liet zich inzak-
ken, dit geheel tot ongenoegen 
van trainer Mulders.
Zij collega Herman Wallenburg 
van VVIJ bracht twee verse spe-
lers in, waarbij opviel dat hij de 
altijd wel scoren spits Denny van 
Loen uit het veld haalde. Van 
Loen kwam tot dan toe in het 
stuk niet voor en werd steeds 

goed verdedigd door Roy Verka-
ik. Toch blijft hij altijd loeren op 
zijn kans en eenmaal in balbezit 
is hij gevaarlijk.
Doelman Van Rossum moest 
een paar maal handelend op-
treden bij uitvallen en schoten 
van de VVIJ voorhoede. Echt 
veel uitgespeelde kansen stond 
HFC niet toe. Op de rechterflank 
zorgde de snelle Jimmy van 
Baarlen nog voor het meeste 
gevaar, maar zijn voorzetten be-
reikte nimmer een medespeler. 
VVIJ wilde aanvallen, maar HFC 
bleef dat ontregelen, al hielden 

de 300 toeschouwers regelma-
tig de adem in.
Na een eerdere “schwalbe” ken-
de de uitstekend arbiter Meeu-
wenoord in de 80e minuut wel 
een penalty toe aan VVIJ. De 
meeverdedigende Hakim Ajna-
oua pakte een tegenstander bij 
zijn middel. Volgens de scheids-
rechter maakte hij daarbij ook 
nog een slaande beweging met 
zijn arm, dus ging Ajnaoua met 
rood van het veld. Van Baarlen 
nam de schafschop hard en zui-
ver op heup hoogte, maar de be-
trouwbare doelman Gerard van 
Rossum ranselde de bal uit zijn 
doel. Kort daarna bracht hij op-

nieuw redding en hielp zo HFC 
aan de overwinning. Wegens 
de vele blessures gedurende de 
wedstrijd en het gedoe rond de 
penalty trok Meeuwenoord zes 
minuten waar tien ook mogelijk 
was geweest.
HFC kreeg nog een paar goe-
de mogelijkheden de scoren op 
te voeren, maar zowel Boy Vis-
ser als de ingevallen Steve Be-
verley zagen hun doelpogingen 
mislukken.
Volgende week zondag wacht 
HFC de uitwedstrijd tegen De 
Meern.
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Grote veranderingen bij 
damclub Heemstede
Heemstede - Bij het begin van 
het nieuwe damseizoen moeten 
de spelers van damclub Heem-
stede nog wel even wennen aan 
de veranderingen die hebben 
plaats gevonden. Allereerst is er 
de verhuizing van de speelloca-
tie. Na meer dan veertig jaar in 
de Princehof gespeeld te heb-
ben, is de damvereniging ver-
huisd naar het meer centraal in 
Heemstede gelegen de Luifel 
aan de Herenweg. Op de dins-
dagavond houdt damvereniging 
Heemstede daar nu haar club-
avonden van 19.30 tot 23.30 uur. 
Voor de landelijke competitie is 
damclub Heemstede een sa-
menwerkingsverband aange-
gaan met de Haarlemse Dam-
club (H.D.C.). Van beide vereni-
gingen zijn de spelers onderge-

bracht in het eerste en het twee-
de team naar sterkte en zullen 
hun wedstrijden spelen onder 
de nieuwe naam Dam Combina-
tie Kennemerland. De thuiswed-
strijden zullen gespeeld wor-
den in het Denksport Centrum 
aan de Spaarndamseweg 416 te 
Haarlem.
De eerste wedstrijden daar zul-
len gespeeld worden op zater-
dagmiddag 18 september a.s. 
vanaf 12.00 uur. Dam Combina-
tie Kennemerland 1 speelt dan 
in klasse 1B tegen Denk en Zet 
Hardinxveld en Dam Combinatie 
Kennemerland 2 speelt in klasse 
2C tegen Zenderstad.
Voor verdere informatie over 
damclub Heemstede wordt ver-
wezen naar de website:
www.damclubheemstede.nl

Heemstede - De gemeen-
te Heemstede en Sportservice 
Heemstede-Zandvoort halen 
op zaterdag 11 september Pan-
na Knock Out naar  Heemstede.  
Het Panna Knock Out toernooi 
maakt onderdeel uit van de offi-
ciële opening van de vernieuwde 
binnenweg en is tevens de start 
van het nieuwe JeugdSportPas 

seizoen. Op het parkeerterrein, 
hoek raadhuisstraat en postlaan, 
zullen vanaf 11.00 uur de deel-
nemers strijden om de titel van 
Panna King. Deelname is gra-
tis en iedereen is welkom.  Om 
12.00 uur zal ook de wethouder 
Jur Botter aanwezig zijn om het 
officiële JeugdSportPas seizoen 
te openen.

Wethouder Botter opent 
JeugdSportPas seizoen



Bibliotheek Bennebroek
Groot Duinrand-dictee
Bennebroek – Op woens-
dag 15 september wordt in 
alle bibliotheekvestigingen van 
Duinrand een groot dictee geor-
ganiseerd.
Daarnaast is er een exposi-
tie over de Leidsevaart in deze, 
maar ook andere vestigingen in 
de regio. De entree voor de ex-
positie is gratis. Voor het dictee 

kunt u zich van tevoren aanmel-
den. Aanvang is 20.00 uur. In de 
vestiging Hillegom om 20.30 uur. 
Test uw kennis van de Neder-
landse taal aan de hand van een 
tekst over de regio en win een 
boekenbon.
Aanmelden via:  www.duinrand.
nl. (Hillegom via  www.harddra-
verijvereniginghillegom.nl)
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Dameskoor ‘De Vroolijcke Noot’
Regio - Het vrolijke meezing-
koor ‘De Vroolijcke Noot’ ver-
zorgt  zondagmiddag 12 sep-
tember een optreden in Zorg-
centrum Sint Jacob i/d Hout. Het 
brengt lekker in het gehoor lig-
gende liederen van eigen bo-
dem. U bent vanaf 14.00 uur van 

harte welkom in Jacob’s Plaza, 
waar u vooraf een kopje koffie/
thee kunt gebruiken. Het optre-
den zal om 14.30 uur starten en  
kost 4 euro (incl. koffie/thee). 
Zorgcentrum Sint Jacob in de 
Hout, Zuiderhoutlaan 1.Tel.: 023 
– 892 7900.

De JeugdSportPas
Het Panna Knock Out toernooi 
maakt onderdeel uit van de offi-
ciële opening van de vernieuwde 
binnenweg en is tevens de start 
van het nieuwe JeugdSportPas 
seizoen. Heemsteedse kinderen 
van groep vier tot en met acht 
kunnen met de JeugdSportPas 
ook dit jaar weer kennis maken 
met heel veel verschillende spor-

ten in Heemstede.
Dit sportstimuleringsproject 
wordt gefinancierd door de ge-
meente Heemstede om kinde-
ren van deze leeftijd kennis te 
kunnen laten maken met zoveel 
mogelijk sporten tegen een la-
ge prijs. Het Panna toernooi op 
zaterdag 11 september is al-
vast een voorproefje op alle leu-
ke sporten die nog gaan komen. 

Mandala tekenen
Heemstede - Op zaterdag 11 september is er een open dag 
Mandala tekenen op de cursuslocatie van Henny Cornelis 
op de Lanckhorstlaan 8 in Heemstede. Van 14.00 – 17.00 
uur kan men vrij binnenlopen om de tentoonstelling van het 
werk van cursisten te bekijken, alvast een voorproefje te ne-
men door aan te schuiven aan een van de tekentafels, een 
van de vele boeken te bekijken, informatie te krijgen over 
het nieuwe cursusaanbod en cursisten en docente te spre-
ken. Voor meer informatie bel of mail naar Henny Cornelis, 
tel.023-5470899 of hennycornelis@quicknet.nl

Thuishulp hoeft niet kostbaar te zijn
Regio - Vele ouderen wensen 
zo lang mogelijk en zo zelfstan-
dig mogelijk thuis te blijven wo-
nen. Daarom heeft thuiszorg-
organisatie FlexiCura dé oplos-
sing. Liefst nog dit jaar reali-
seert zij au pair+: de inwonende 
thuishulp. Voor maar 80 euro per 
dag. Op dit moment doet Flexi-
Cura onderzoek naar de animo 
voor dit plan.
Het is de bedoeling dat de au 
pair+’ers bij hun cliënten inwo-
nen, zo hebben zij altijd een ver-
trouwd gezicht om zich heen. 
Primair bieden de zorgassisten-
ten ondersteuning bij de uit-
voering van de dagelijkse zaken 
als aan- en uitkleden, wassen, 
schoonmaken, boodschappen 
doen en eten klaarmaken. Flexi-
Cura kan deze dienst betaal-
baar aanbieden. FlexiCura hoopt 
hiermee het voor met name ou-
deren, die afhankelijker van hulp 
van buiten worden,(financieel) 
mogelijk te maken om langer 
thuis te blijven wonen. 

Onderzoek
Om te kijken of er voldoende 
vraag is naar deze nieuwe dienst, 
doet FlexiCura momenteel on-
derzoek onder de bestaande cli-
enten. Ook wordt geïnventari-
seerd wat de aanvullende wen-
sen kunnen zijn waar cliënten 
tegenaan lopen. In de herfst 
gaan de eerste au pair+’ers aan 
de slag.
 
Wat doet FlexiCura?
FlexiCura is een klein bureau 
voor thuiszorg met een breed 
dienstenpakket.  Voor deskun-
dige huishoudelijke en/of per-
soonlijke verzorging, verpleging, 
nacht- en 24-uurszorg, begelei-
ding, ondersteuning, PGB-advies 
en luxe dienstverlening kunnen 
cliënten hier terecht. Voor iedere 
vraag is er bij FlexiCura een pas-
sende oplossing. Direct zorgvul-
dig geregeld en tegen concurre-
rende tarieven.  
Meer weten? Bel 023 - 5100 300 
of kijk op: www.flexicura.nl

Regio – De Thuis Video Groep 
is een videoclub die het filmen 
en monteren, vooral voor de be-
ginnende filmer, promoot. Van 
ruw beeldmateriaal een leuke 
reportage of familiefilm maken 
door te monteren en van achter-
grondmuziek en/of commentaar 
te voorzien, zijn zaken waarmee 
de leden zich onder meer bezig-

houden. Er worden clubdagen 
gehouden, om de 3 weken op 
vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 
16.30 uur in wijkcentrum ‘’Euro-
pawijk’ aan de Laan van Berlijn 
1 in Schalkwijk. Het actieve sei-
zoen begint op 24 september. 
Op het programma vindt u o.a. 
cursus filmen/monteren maar 
ook gastsprekers worden uit-

genodigd en er zijn onderlinge 
filmwedstrijden. Buiten de mid-
dagen om gaan de leden regel-
matig met z’n allen op pad om te 
filmen. Wilt u de sfeer proeven 
bij de Video Groep? U bent wel-
kom of neem contact op met: 
Martien Labeur 023-5289463 of 
Leo Diependaal  023-5289042. 
www.tvghaarlem.nl

Videogroep van filmers voor filmers

5023-

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel

2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 

sluit dan  10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

Lorodelba, een uniek koor
Regio - In Haarlem zijn wel 200 
koren actief, toch is er één koor 
dat eruit springt en dat is Loro-
delba. Het Slavisch Folkloristisch 
Koor Lorodelba is een vrouwen-
koor en biedt een repertoire van 
muziek uit de Balkanlanden, 
zoals voormalig Joegoslavië, 
Bulgarije, Roemenië, maar ook 

Rusland, Oekraïne, Slowakije en 
Polen. Lorodelba staat voor de 
sfeer van de Balkan.
De liederen zijn uitgesproken 
vrolijk of melancholiek maar al-
tijd met de prachtige klanken 
die zo kenmerkend zijn voor 
het oosten van Europa. De diri-
gent is Roel Schuyt, een kenner 

van de Slavische taal en muziek. 
Tijdens het korenlint op 11 en 
12 september a.s. kunt u kennis- 
maken met Lorodelba en boven-
dien een workshop Balkanmu-
ziek meemaken.

Voor het programma raadpleegt 
u www.korenlint.nl en de websi-
te www.lorodelba.nl geeft u meer 
informatie over dit unieke koor.



Heemstede

NIEUWS

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.

•  Plannen voor herinrichting 

Herenweg fase 1

•  Opening Binnenweg 11 september

•  Oogstfeest met pompoenen en 

hondenshows 

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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Het ontwerp van het aangekondigde 

bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ 

is af. Het ontwerp wordt behandeld in een 

extra vergadering van de commissie 

Ruimte op maandag 20 september. 
Aanvang vergadering: 20.00 uur.

Inhoud bestemmingsplan  
Het bestemmingsplan is vooral gericht op 

het behoud van het dorpse karakter, maar 

met oog voor de noodzakelijke dynamiek 

van het winkelcentrum. Dat wil zeggen dat 

de ondernemers en inwoners de ruimte 

moeten krijgen om eigentijdse aanpassingen 

te doen. 

Dit betekent onder andere:

- zoveel mogelijk behoud van bestaand 

groen (ook in achtertuinen), maar wel 

met de al bestaande mogelijkheden om 

een aanbouw aan het huis te bouwen en 

een schuur in de achtertuin;

- bij verbouw of nieuwbouw aan de 

Binnenweg mag er minder hoog gebouwd 

worden;

- er komen meer mogelijkheden voor 

horeca als restaurants, grand cafés en 

koffiehoekjes;

- maar er komen geen cafés bij, en er 

komen geen discotheken;

- de gemeente zal mogelijkheden voor 

uitbreiding van het centrumparkeren 

ondersteunen.

Daarnaast zijn op verzoek van initiatief-

nemers twee ontwikkelingen in het ontwerp-

bestemmingsplan opgenomen:

- een bouwplan voor een ruimte voor 

kantoor-/winkelruimte en 14 woningen op 

de locatie van het voormalige post- en 

telegraafkantoor aan de Raadhuisstraat 

22a-24a;

- een verzoek van de betrokken eigenaren 

van de percelen Binnenweg 133 - 145 om 

de diepte van het te bebouwen deel van 

het bestemmingsvlak met ongeveer 

3,5 meter te vergroten. 

Vervolg
Het voorstel van het college wordt op 

maandag 20 september 2010 besproken 

in de commissie Ruimte. Als u dat wilt, 

kunt u tijdens de commissievergadering 

het woord voeren over dit onderwerp. 

Wilt u gebruikmaken van dit spreekrecht, 

dan dient u voor aanvang van de verga-

dering contact op te nemen met de raads-

griffier, tel. (023) 548 56 46, e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl. Vervolgens 

zal het college een defi nitief besluit nemen 

over het ontwerpbestemmingsplan. Dit 

plan zal naar verwachting in de eerste 

helft van oktober 2010 ter inzage gelegd 

worden.

 

Inzien ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp is te vinden op de 

website www.heemstede.nl onder de kop 

‘Bestemmingsplannen’.

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Op zaterdag 11 september 2010 ontvangt 

de gemeente in het raadhuis de inwoners 

die vanaf september 2009 in Heemstede 

zijn komen wonen. Alle nieuwe inwoners 

hebben hiervoor een uitnodiging gehad. Hebt 

u zich nog niet opgegeven, dan kunt u dat als- 

nog doen via evenementen@heemstede.nl. 

Geef daarbij aan met hoeveel personen u 

van plan bent te komen.

Burgemeester 

Marianne Heeremans 

verwelkomt u in de 

Burgerzaal en vertelt 

u over uw nieuwe 

gemeente. Daarna kunt 

u kennismaken met 

de raadsleden en zijn 

diverse gemeentelijke diensten en voor-

zieningen uit Heemstede aanwezig.

Tevens wordt een aantal projecten die spelen 

binnen de gemeente toegelicht. Voor de 

allerkleinsten is er een crèche aanwezig.

Een uitstekende mogelijkheid dus om u 

uitgebreid te laten informeren over wonen in 

onze ‘Heerlijkheid Heemstede’. De dag wordt 

jaarlijks dan ook door een grote groep 

nieuwe inwoners met veel enthousiasme 

bezocht. Graag begroeten we ook u als 

nieuwe inwoner van Heemstede op deze 

open dag. 

Bestemmingsplannen Heemstede 
Ontwerpbestemmingsplan 
‘Centrum en omgeving’ 

Ontvangst 
nieuwe 
inwoners  
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De gemeente wil begin volgend jaar starten 

met de herinrichting Herenweg, het deel 

van de kruising met de Kerklaan-

Eykmanlaan tot de Koediefslaan. Het voor-

lopig ontwerp van de nieuwe inrichting 

heeft in het voorjaar ter inzage gelegen. 

Op 26 augustus heeft het college van burge-

meester en wethouders het herinrichtings-

plan voor deze eerste fase voorlopig vast-

gesteld. Het plan wordt behandeld in de 

commissie Ruimte op maandag 13 sep-
tember. Aanvang vergadering: 20.00 uur. 

Rotonde Kerklaan-Eykmanlaan- 
Herenweg
Bij de herinrichting zijn twee varianten van 

de huidige kruising met de Kerklaan-

Eykmanlaan uitgewerkt. Een variant met 

een rotonde en een variant met verkeers-

lichten. Beide varianten zijn bekeken op 

aspecten als verkeersveiligheid, door-

stroming en oversteekbaarheid. Op basis 

van de conclusies van het onderzoek is 

de variant met de rotonde als voorkeurs-

variant de inspraak ingegaan.

Inspraakreacties
De inspraak heeft tot enkele aanpassingen 

in het oorspronkelijke plan geleid. De belang-

rijkste aanpassingen van het ontwerp als 

gevolg van de wensen van insprekers zijn:

- fi etsoversteekmogelijkheid bij Willem Kloos-

laan en Oude Posthuisstraat uitbreiden 

met voetgangersoversteekplaatsen

- bij de Herenweg 117-127 het trottoir 

verbreden

- ten noorden van Duin en Vaart een voet-

gangersoversteekplaats toevoegen

- iets minder bomen aanplanten om extra 

parkeervakken tussen de Kerklaan en 

Duin en Vaart te kunnen realiseren.

Vervolg
De commissie Ruimte wordt in haar ver-

gadering van maandag 13 september 

gevraagd haar zienswijze kenbaar te 

maken over het voorgenomen plan. 

Daarna nemen burgemeester en wethou-

ders een defi nitief besluit. 

Als u dat wilt, kunt u tijdens de commissie-

vergadering het woord voeren over dit 

onderwerp. Wilt u gebruikmaken van dit 

spreekrecht, dan dient u voor aanvang van 

de vergadering contact op te nemen met de 

raadsgriffier, tel. (023) 548 56 46, e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Inzien tekening ontwerp
Het ontwerp is te vinden via de homepage 

van www.heemstede.nl.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, 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 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Opening Binnenweg 
11 september
Op zaterdag 11 september viert de gemeente met een uitgebreid feestelijk programma de 

opening van de vernieuwde Binnenweg. Van 11.00 tot 17.00 uur zijn er diverse muzikale 

optredens. Om 12.30 uur vindt de officiële opening plaats. Alle inwoners van Heemstede, 

belangstellenden en betrokkenen zijn van harte welkom!

Programma Binnenweg ontmoetingsplein
11.00 tot 11.30 uur: 

De Big Band Buitenlandsezaken

11.45 tot 12.15 uur: 

Schoolband Haemstede-Barger 

12.30 tot 13.30 uur: 

Officiële Opening 

13.30 tot 14.00 uur: 

Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda 

 

Kom gezellig langs voor deze optredens en meer, zoals een ritje in het reuzenrad of de 

zweefmolen, of doe mee aan het straatvoetbaltoernooi in de Raadhuisstraat.

Wijkschouw Indische Wijk 
en Valkenburgerplein e.o. 

Op woensdag 22 september zal de gemeente Heemstede in samenwerking met de politie 

een schouw houden in de Geleerdenwijk. Politie en gemeente zullen inventariseren of er 

nog knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud en de handhavingsacties zijn uit-

gevoerd. De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: Schoon, heel en veilig. Dat betekent 

dat tijdens de schouw wordt gelet op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, honden-

poep, graffiti, speelvoorzieningen en foutparkeren. 

Als u bewoner bent van deze wijk kunt u knelpunten die het algemeen belang van uw 

buurt aangaan aan ons melden via wijkschouw@heemstede.nl. 

Wilt u meer weten over deze wijkschouw dan kunt u contact opnemen met Dick 

Nieuweboer, adviseur openbare orde en veiligheid via telefoonnummer (023) 548 57 45 

of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl. 

Plannen voor herinrichting 
Herenweg fase 1

Op zondag 12 september van 11.00 

tot 15.00 uur wordt op kinderboerderij 

’t Molentje het jaarlijkse oogstfeest gevierd. 

Op het terrein zijn allerlei biologische 

oogstproducten te zien, te proeven en 

te koop. Kinderen kunnen pompoenen 

uithollen en egels knutselen, terwijl hun 

ouders genieten van koffie, cakejes en 

heerlijke broodjes in het Oogstcafé. 

Zorgboerderij De Landyn heeft een kraam 

met verse biologische groenten en fruit en de 

Vrienden van de Kinderboerderij verkopen 

geitenkaas en verse eieren. Verder zijn 

cadeauwinkel Eigenwijsz, taartenatelier Royal 

Princess en Kids for Animals aanwezig.

Alle verkoopopbrengsten komen ten 

goede aan de kinderboerderij.

Dit jaar verzorgt Kynologenclub 

Kennemerland hondendemonstraties op het 

gebied van behendigheid, gehoorzaam-

heid en Flyball. Na elke demo kunnen 

hondenbezitters deze oefeningen zelf pro-

beren en informatie krijgen over activiteiten 

van de kynologenclub. Tussen 11.00 en 

15.00 uur kunnen kinderen hun hond laten 

keuren, samen een paar proefjes doen. 

Ieder kind ontvangt na de proef een 

certifi caat. De toegang voor het Oogst-

feest is gratis. 

Oogstfeest met pompoenen 
en hondenshows 

14.15 tot 14.45 uur: 

Lars van der Mije 

15.00 tot 15.30 uur: 

Hageveld Big Band 

15.45 tot 16.15 uur: 

Teisterband

16.30 tot 17.00 uur: 

New Harlem Deluxe Big Band
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Werk aan de weg   
Omleiding N207 (Hillegom-A4)
Op 9 september wordt onderhoud verricht aan de N207 (Hillegom-A4) Vanwege deze

werkzaamheden is een omleidingsroute door Heemstede. Deze omleidingsroute loopt

vanaf de Cruquius via de Cruquiusweg-Heemsteedse Dreef-Camplaan-Raadhuisplein-

Van Merlenlaan-Herenweg richting Bennebroek. De omleiding kan zorgen voor enige

verkeershinder op de aangegeven route.

Zeelandlaan-Drenthelaan
Tot 17 september 2010 is het gebied tussen de fl at aan de Zeelandlaan en de garage-

boxen aan de Drenthelaan afgesloten voor doorgaand autoverkeer. In het gebied wordt

een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestrating opnieuw gelegd.

Aanleg fietspad Cruquiusweg-Hageveld (Scholierenpad)
Tot en met 8 oktober 2010 wordt een nieuw fi etspad aangelegd tussen de Cruquiusweg

en Hageveld. Een deel van dit nieuwe fi etspad komt te liggen op hetzelfde tracé als het

bestaande recreatiepad tussen Meermond en Hageveld. Naar verwachting is dit recreatie-

pad afgesloten voor voetgangers en fi etsers tussen 6 september en 8 oktober 2010. De

defi nitieve data van afsluiting staan aangegeven op tekstborden bij Hageveld en park

Meermond.

Drenthelaan
Tot 22 oktober 2010 wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestrating op-

nieuw gelegd in het gebied tussen de garageboxen aan de Drenthelaan en de winkels/

woningen aan de westzijde van de Raadhuisstraat. Voor deze werkzaamheden is het

noodzakelijk het gebied gefaseerd af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van

den Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt om-

geleid via het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee

richtingen van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

Europese Mobiliteitsweek 
12 t/m 22 september 2010
Ga toch fi etsen…!
Van 12 t/m 22 september 2010 wordt de jaarlijkse Europese Mobiliteitsweek georgani-

seerd. Deze actie is opgezet door diverse maatschappelijke organisaties zoals de 

Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en Milieudefensie, en heeft tot doel aandacht te 

vragen voor duurzame mobiliteit. 

Elke dag heeft een eigen thema waaronder fi etsen, wandelen, treinen, autodelen en nog 

veel meer.

De gemeente Heemstede kan zich goed vinden in de doelen van de actieweek. We 

vragen speciale aandacht voor de themadag ‘Fiets naar je werk’ op maandag 13 september. 

Wij roepen iedereen in Heemstede op om op deze dag de auto een keertje te laten staan 

en lekker op de fi ets naar het werk te gaan. Wie weet bevalt het wel zo goed dat u ook 

in de toekomst wat vaker de fi ets pakt. Fietsen is gezond en draagt bij aan een betere 

leefomgeving.

Autodelen en Rijden op aardgas
Naast fi etsen, lopen of bijvoorbeeld het reizen per openbaar vervoer zijn er nog meer 

manieren om bij te dragen aan duurzame mobiliteit. Ook de gemeente Heemstede probeert 

haar steentje hieraan bij te dragen. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele autodeellocaties. 

Daarnaast probeert Heemstede het gebruik van auto’s op aardgas te promoten. Onlangs 

is de intentie uitgesproken om een aardgastankstation binnen de gemeente te realiseren.

Voor meer informatie over de mobiliteitsweek kunt u kijken op 

www.europesemobiliteitsweek.nl.

Het Oranje Fonds en Douwe Egberts 

organiseren op zaterdag 25 september 

weer de jaarlijkse Burendag.

Op deze dag steken buren uit het hele 

land de handen uit de mouwen. Om de 

buurt leuker en mooier te maken op 

Burendag, heeft het Oranje Fonds voor 

elk goed idee € 500,-- beschikbaar! Doet 

u dit jaar ook weer mee? Ga dan nu aan 

de slag, want u heeft nog maar twee 

weken om een aanvraag te doen bij het 

Oranje Fonds.

Meedoen?
Het thema dit jaar is: Een goed idee voor 

de buurt. Trommel al uw buren op, start 

een brainstorm en bedenk een origineel 

plan voor Burendag. Wees er snel bij 

want het Oranje Fonds heeft al een 

half miljoen euro uitgegeven aan goede 

plannen en de aanvraagtermijn sluit op 17 

september. 

Inspiratie opdoen?
Op de website www.burendag.nl vindt u 

veel inspiratie en kunt u uw leukste ideeën 

en praktische tips delen. Ook vindt u hier 

het aanvraagformulier. Hiermee vraagt u 

voor een goed buurtidee een bijdrage van 

€ 500,-- aan.

Meer weten?
Let op: het Oranje Fonds heeft dit jaar 

maximaal € 2 miljoen beschikbaar, op=op! 

Meer informatie over Burendag vindt u op 

www.burendag.nl.

Zaterdag 11 september 2010 worden op 

de Algemene begraafplaats in Heemstede 

cultuurhistorische rondleidingen gehouden. 

De rondleidingen beginnen om 10.30, 

12.00 en 13.30 uur en duren ongeveer 

een uur. 

Op de begraafplaats staat een groot aan-

tal bijzondere grafmonumenten die een 

historische en/of architectonische waarde 

hebben. De rondwandelingen gaan langs 

37 geselecteerde cultuurhistorische graf-

monumenten op de begraafplaats en 20 

grafmonumenten in de speciaal daarvoor 

aangelegde monumententuin. Daarnaast 

is deze dag de uit 1929 gedateerde aula 

geopend voor bezichtiging.

Gaat u mee?
U kunt zich opgeven voor deze cultuur-

historische wandeling tot en met vrijdag 

10 september van 09.00-12.00 uur bij het 

Serviceloket begraafplaats via telefoon-

nummer (023) 528 03 76. Dit kan ook nog 

op zaterdag 11 september 15 minuten 

voor aanvang van iedere rondwandeling. 

Startpunt: aula begraafplaats, Herfstlaan 

3 te Heemstede.

Vruchten en zaden op Leyduin! 
IVN Zuid-Kennemerland organiseert een wandeling op Leyduin, donderdag 9 

september 2010 van 19.00 tot 20.30 uur. Locatie/startpunt: Vertrek bij de parkeer-

plaats van Leyduin, Manpadslaan, Heemstede. 

Geef uw idee op voor Burendag
Beste Buurtbewoner,

Rondleidingen Algemene 
begraafplaats 
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Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Agenda’s

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 13 september 2010 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda commissievergadering van 13 september 2010

2. Spreekrecht burgers

3. Voorlopige vaststelling defi nitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 1 - B-stuk

4. Voorlopige vaststelling defi nitief ontwerp Herinrichting parallelweg Zandvoortselaan 

- B-stuk

5. Vaststellen bestemmingsplan Vogelpark en omgeving - A-stuk

6. Delegatie Projectbesluit Raadhuisstraat 24 (bestemmingsplan Centrum) - A-stuk

7. Aanwijzen categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist - A-stuk

8. Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan 3 en Wijzigen termijn 

genoemd in artikel 5.1 van de Intentieovereenkomst Uitvaartcentrum Begraafplaats 

Herfstlaan Heemstede - C-stuk

9. Handhavingsacties fi ets parkeren Stationsomgeving - C-stuk

10. Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 14 september 
2010 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda commissievergadering van 14 september 2010 

2. Spreekrecht burgers

3. Wet werk en bijstand (WWB): Verordeningen - A-stuk

4. Beleidskader Participatiebudget 2010-2012 - A-stuk

5. Verzoek tot aanwijzing Overboslaan 6-8 als gemeentelijk monument - C-stuk

6. Uitvoering Wet educatie en beroepsonderwijs 2010 - C-stuk

7. Notitie eerste analyse voor- en nadelen herstructureringsmogelijkheden Paswerk

8. Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk 

(mondeling)

9. Actiepuntenlijst

10. Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 15 september 2010 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda commissievergadering van 15 september 2010 

2. Spreekrecht burgers

3. Wijziging Legesverordening i.v.m. Crisis- en Herstelwet - A-stuk

4. Brandbeveiligingsverordening 2010 - A-stuk

5. Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening in verband met de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - A-stuk

6. Evaluatie Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ) - A-stuk

7. Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013 - B-stuk

8. 1e Bestuursrapportage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) - C-stuk

9. Rapportage benchmark Berenschot omvang ambtelijk apparaat - C-stuk 

10. Aanwijzing gebied waar verbod geldt voor het buiten de daarvoor bestemde ruimten 

of plaatsen laten staan van fi etsen of bromfi etsen omgeving station - C-stuk

11. Mondelinge beantwoording schriftelijke vragen R. Ates (HBB) inzake aanschaf 

laptops raadsleden

12. Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de VRK (mondeling)

13. Vaststelling verslag commissie Middelen 14 juni 2010

14. Actiepuntenlijst

15. Wat verder ter tafel komt

Extra vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 20 september 2010 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn.  

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda commissievergadering van 20 september 2010 

2. Spreekrecht burgers

3. Brief de heer P.J.M. Tel en mevrouw M.M. Tel-Van der Raadt inzake bouwaanvraag 

voor Herenweg 78 te Heemstede, d.d. 18 mei 2010

4. Ontwerpbestemmingsplan Centrum en omgeving - B-stuk

5. Ontwerpprojectbesluit Nieuw Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35 - B-stuk

6. Brief winkeliersvereniging Wilhelminaplein inzake het Wilhelminaplein Jazz Festival, 

d.d. 5 augustus 2010

7. Overzicht bouwprojecten

8. Actiepuntenlijst

9. Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft 

u bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- 

en C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. 

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

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 16 september 
2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen het verzoek tot verwijderen van een vaartuig en het opleggen 

van een last onder dwangsom - openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen de ingangsdatum van een uitkering op grond van de Wet werk 

en bijstand - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen het verzoek tot verwijderen van een vaartuig en het opleggen 

van een last onder dwangsom - openbaar -   
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 

(023) 548 56 07.

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak

gaat dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek

op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon

niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon

‘met onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie per-

soonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres

staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of

rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt

kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt,

de AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon/

personen per 17 augustus 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

A. Çalik, geboren: 02-12-1975, Adres: Leeghwaterlaan 14.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede).

Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen

bij de rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-
tekend 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 kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-
ging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 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 aan-
tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen 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 onderte-
kend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een 
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking 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 gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Heemstede heeft één centraal meldpunt voor het melden van 
gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme 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 

meldpunt. 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 afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoog-

te 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 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhande-

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast
Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.137 het vestigen van een casino, plaatsen  - Binnenweg 1

 van reclame en een vluchttrap

2010.186 het plaatsen van een erfafscheiding - Burgemeester van Lennepweg 7

2010.187 het plaatsen van reclame - Binnenweg 121

2010.188 het plaatsen van een dakkapel op - Rijnlaan 2

 het achtergeveldakvlak

2010.189 het uitbreiden van de berging - Sportparklaan 55

2010.190 het plaatsen van een erfafscheiding - Bronsteeweg 1

Aanvraag aanlegvergunning
2010.185 het herinrichten van het terrein - Herenweg 115

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 9 september 2010 op maandag tot en met don-

derdag 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 bouwvergunningen (verzonden 3 september 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.138 het verbouwen van een woonhuis - César Francklaan 19

2010.142 het plaatsen van een erfafscheiding - Van Merlenlaan 28A

 en een toegangspoort

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 9 september 2010 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 

in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 21 oktober 

2010 worden ingediend. Zie kader.

Verleende sloopvergunning (verzonden 3 september 2010 )
2010.919 het verwijderen van asbest - Herenweg 115

Verleende aanlegvergunning (verzonden 3 september 2010 )
2010.110 het aanleggen van infrastructuur t.b.v.  - Nabij de Cruquiusbrug 

 een voetgangerstunnel aan de N201

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  9 september 2010 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.

Handhavingsactie opgelegde kano ter hoogte van 
Cruquiushaven 1

Op grond van artikel 19 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een vaartuig 

op te leggen (op de wal te leggen). 

In opdracht van burgemeester en wethouders is een witte kano die op de wal lag ter 

hoogte van Cruquiushaven nummer 1 verwijderd. 

Deze kano is voor een periode van 13 weken - met ingang van 8 september 2010 - 

opgeslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar 

zijn vaartuig ophalen onder betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet 

wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig verkopen dan wel 

vernietigen.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 56 30.


