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Casca kinderen
verkennen de toekomst

heemstede – 110 Kinderen beleefden vorige week een reis
naar de toekomst. Achter sportcentrum Groenendaal aan de
Sportparklaan in Heemstede
stond, in teken van Casca Buitenboel, een Casca opblaasraket, waarin de kinderen ieder op hun beurt de ruimte ingeschoten werden. Met veel lawaai in de verticale windtunnel
ging het wel vijf meter hoog, voldoende voor de toekomst ervaring. In de toekomst vonden ze
veel afval wat eerst opgeruimd
moest worden. De vuilnisophalers met een toekomst konden
hier al punten verdienen. Net als
bij het wegrennen van de robots.
Ze kwamen zelfs in een robotoorlog terecht waar ze met eenvoudige houten blokken toch
richting konden geven. Het le-

ven en ook oorlogen verlopen nu
eenmaal in de toekomst anders
dan gewoon in het heden.

De buitenboel stond dit jaar in
het teken van de toekomst. De
meiden en jongens die zich had-

den ingeschreven, gingen op
een heuse ontdekkingsreis. De
hele week werden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de kinderen zich
zowel actief als creatief konden
uitleven.

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

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

garagedeuren
www.vandervlugT.nl
Tel. 023 538 22 77

HaarleM

Hierbij bent u
uitgenodigd voor
de heropening van
ons restaurant.
Wij hopen u te kunnen
verwelkomen op dinsdag
20 september van
16.00 tot 19.00 uur onder
het genot van een hapje
en een drankje.

Zaterdag

10 september
september22011
011
10.30 tot 15.30 uur
www.bc-westerveld.nl

&
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Buitenrandvariant valt af na onderzoek

Fietspad natuurbrug opnieuw bekeken
heemstede - het beoogde traject voor het fietspad tussen
de Oase en de natuurbrug over de zandvoortselaan, de zogenaamde Buitenrandvariant, is te schadelijk voor de natuur, zo blijkt uit een natuurtoets. Deze variant is daarmee van
de baan. De provincie gaat met de betrokken overheden en
waternet alternatieven voor een fietspad langs de rand van de
amsterdamse waterleidingduinen onderzoeken.
kende) veilige oversteek over
de Zandvoortselaan. Dit is een
langgekoesterde wens van de
regio. De Europese Unie en de
provincie Noord-Holland heb-

ben om die reden het fietspad
ook opgenomen in hun subsidievoorwaarden voor de natuurbrug. Op advies van een klankbordgroep, waarin allerlei belangengroeperingen zaten, is gekozen voor de ‘Buitenrandvariant’
als voorkeurstraject. Deze variant loopt deels aan de rand van
de Amsterdamse Waterleidingduinen en deels buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen
over de openbare weg.

nieuw: www.cdaheemstede.nl

De Buitenrandvariant is door de
provincie verder uitgewerkt en

Met de fietsverbinding tussen
de Oase en de Zandvoortselaan ontstaat een mooie fietsroute van Haarlemmermeer naar
de kust, met een (thans ontbre-

STOMERIJ EN
WASSERIJ

zorgvuldig onderzocht. Uit de
natuurtoets is gebleken dat het
aanleggen van deze variant een
significant negatief effect heeft
op de natuurwaarden, waaronder het habitattype grijs duin en
de populatie nauwe korfslakken.
Daarom kan er geen vergunning
in het kader van de Natuurbeschermingswet voor worden afgegeven en dus valt deze variant af.
De provincie gaat met alle be-

**

BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950
trokken overheden en Waternet
praten over mogelijke alternatieven, waarbij de door bewoners
en belangengroeperingen aangevoerde aandachtspunten mee
worden gewogen. Uitgangspunt
blijft een fietspad langs de rand
van de Waterleidingduinen, zodat de impact op het wandelgebied minimaal blijft. De natuurtoets is te downloaden op:
www.noord-holland.nl/FietspadOase-Zandvoortselaan

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
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UW krant!

Heemstede - Op grondgebied van Heemstede
was lang geleden ook nog
een stop voor de trein bij
de overweg aan de Manpadslaan; eerst heette het
Mannepad en in begin 20e
eeuw werd het Woestduin
genoemd. De overgang
sloot definitief tegelijk met
de opening van de nieuwe
treinhalte Heemstede-Aerdenhout op 6 oktober 1928.
Er stond bij dit verfomfaaide kilometerbordje ooit een
dienstwoning maar die is in
1992 gesloopt. In 2000 is
de knipperlichtinstallatie bij
de overweg vervangen door
een AHOB en is het wegdek enisgszins aangepast.
De oversteek heeft nu een
betere/nieuwe verlichting.
Meer details op www.stationhad.nl/Woestduin
De foto is genomen op 20
augustus dit jaar door Gertjan Stamer. Informatie:
g.j.stamer@quicknet.nl

Het spoor van toen

redactie@heemsteder.nl

De lezer (automobilist) die de
rotonde Valkenburgerplein onder de aandacht brengt, doet dat

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Fietsers op rotonde hebben voorrang
Heemstede – Niets zo onduidelijk (vaak) als verkeersregels. Goed; er zijn regels,
maar ook uitzonderingen.
Ook in Heemstede zijn onduidelijke verkeerssituaties. Een
lezer attendeerde de redactie
op de rotonde Valkenburgerplein. Dat is zo’n locatie die
onduidelijk verkeerssituaties
kan opleveren. Helaas betekent onduidelijk hier ook gevaarlijk. Goed uitkijken, ongeacht wie voorrang heeft,
blijft een must.

COLOFON

omdat hij vaak fietsers daar tegenkomt die de rotonde vervolgen terwijl hij wil afslaan. Wie
heeft dan voorrang, de auto of
fietser? Fietsers zijn gelijk aan
al het andere verkeer, iets dat
ook de nodige misverstanden
oplevert bij andere voorrangskwesties. Nog even de tekst
van digitale encyclopedie Wikipedia: “Ligt er langs de rotonde
een fietspad of fiets/bromfietspad, dan kan dat pad binnen of
buiten de voorrang liggen. Ligt
het pad binnen de voorrang, dan
geldt de regel dat rechtdoor op
dezelfde weg voorgaat, met andere woorden: een auto die de
rotonde verlaat heeft voorrang

op een fietser die de rotonde
vervolgt. Aan de andere kant is
het wel zo dat fietsers die de rotonde op willen, het autoverkeer
natuurlijk voorrang moeten geven en ook netjes moeten stoppen voordat ze het verkeersplein
om kunnen gaan Nog een regel
van Rijkswaterstaat: “Bij het verlaten van een rotonde slaat u altijd rechtsaf en moet u richting
aangeven naar rechts en rechtdoorgaand verkeer voor laten
gaan. Weet u ook een verkeerssituatie in Heemstede of Bennebroek die gevaarlijke mis(ver)
standen kan opleveren? Laat het
weten aan de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 19 t/m 30 augustus 2011)

Huwelijken:
E.C. Tieken & L.D. Helstone
A.L.M. van den Ancker & M.
Leeflang
F. Marangia & L.M. Korzelius
D.A. van Cuijlenborg &
L.C.M. de Zeeuw
Geboorten:
Anna Louise Klokke dochter van R.D. Klokke en S.I.L.
van Dijk

Man mishandeld
door vriendin
Bennebroek – Donderdagavond
1 september rond 22.15 uur is
een 43-jarige man mishandeld
was door zijn vriendin. De man
had diverse bulten op zijn hoofd
en een wond aan zijn wang. Beiden waren onder invloed van alcohol. De vrouw was vertrokken
en in eerste instantie onvindbaar. Later troffen de agenten de
vrouw achter een boom aan. Zij
is aangehouden en overgebracht
naar een politiebureau.

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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-mailadres. 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 toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Plezier
voorop bij
herentrimclub

Kampioenen
in Heemstede

Heemstede – Herentrimclub
50+ bestaat volgend jaar 45
jaar. Het is een gezellige trimclub, waar plezier voorop staat.
De club start het nieuwe seizoen
met een beginners- en een gevorderde groep. Alles onder begeleiding.
Deelnemers kunnen een maand
vrijblijvend zonder kosten meedoen. Voor meer informatie bel:
023-5290440.

Navigatie uit
auto gestolen

Boekhandel Blokker eigenaar
Arno Koek beste boekverkoper
Heemstede – De Raadhuisstraat en Binnenweg in Heemstede
onderscheiden zich van andere winkelcentra door een aantal zaken die je gerust uniek mag noemen. Chateaubriand
in 2005 de Slagerij van het Jaar. Bij Tummers werd Roland
van Haarlem in 2007 de Wereldkampioen Patissier. In 2009
werd Daniel Jongsma de Nederlandse kampioen Patisserie.
Chinees restaurant Mandarin werd in 2009 de beste in Nederland. Bij Boekhandel Blokker werd eigenaar Arno Koek in
2008 de beste boekverkoper in Nederland. Houweling Versshop zit bij de laatste drie die bij de verkiezing in september
mag gaan strijden om de titel ‘Beste Groenteman van Nederland 2011’. Zomaar een aantal onderscheidingen van winkeliers in ruim een kilometer Raadhuisstraat/Binnenweg. Dat
vind je niet elders in Nederland. Die winkels hebben allemaal
gemeen dat de eigenaar nog achter de toonbank staat en de
medewerkers kan inspireren en motiveren.
Boekhandel Blokker
Tijdens de Elspeet Conferentie voor het boekenvak in het
Betty Asfalt Complex is Arno
Koek van boekhandel Blokker in Heemstede uitgeroepen
tot Beste Boekverkoper van
het jaar 2008. Hij ontving hiervoor de Albert Hogeveen bokaal voor Beste Boekverkoper uit handen van auteur en
uryvoorzitter Frank Westerman.
De jury roemde onder andere
zijn grote liefde voor het vak en
zijn vakkennis. Daarnaast wordt
Arno zeer gewaardeerd om zijn
vriendelijke en toegankelijke
persoonlijkheid. Iedereen voelt
zich welkom in de boekhandel. Hij denkt graag mee met
zijn klanten en weet ze ook te
1verrassen. Hij heeft een groot
organisatietalent en veel energie, die hij graag en goed gebruikt voor het organiseren van
bijeenkomsten met schrijvers.
Arno Koek is een zichtbare persoonlijkheid in Heemstede en in
het boekenvak. Gefeliciteerd,
Arno!

De uitverkiezing is eenmalig want er zijn meer gegadigden. Vijf maal werd de verkiezing van de Best Boekverkoper gehouden en vier maal gewonnen door een Libris ondernemer. Dat zijn 120 zelfstandige boekhandels met een gezamenlijke inkoop, ook de prijs
is teamwork. De zakenpartner
van Boekhandel Blokker, Willeke van der Meer stond ook op
de longlist, een nominatie maar
zij liet het krijgen van haar eerste kindje liever voorgaan en
was daarom iets minder in de
winkel. De toekomst van de
boekhandel wordt onzeker
genoemd, beide partners in
de boeken zijn echter positief
vanwege hun service, vakkennis en persoonlijk advies. Beiden konden het in hun vakanties niet laten om veel te lezen,
ze misten elkaar wel in de winkel. Na de vakantie kunnen ze
nu weer lekker doorgaan. Met
acties! In september hielden ze
meestal twee acties, nu zijn er
in september zeven gepland en

in oktober nog eens zeven. Je
kan je afvragen of ze wel wijs
zijn, maar vijf jaar Heemstede heeft hun geleerd dat lezend Heemstede deze initiatieven waardeert met een grote opkomst. Vandaar weer de
Literaire Salon op 25 september, vorig jaar rond het Frederik
Eedenplein, dit jaar rond het
Wilhelminaplein. Zes auteurs
vertellen in huiselijke sfeer
over hun werk. U kunt een toegangsbewijs Bij Boekhandel
Blokker aanschaffen voor drie
auteurs van de zes. Op zondag
25 september om 12.30 verzamelen op het Wilhelminaplein
waar u ziet in welke huiskamer uw gekozen auteur aanwezig is. Die auteurs zijn AnnGine Goemans, Erik Vlaminck,
Rascha Peper, Yves Petry, Marja Pruis en Erik Menkveld. Met
ongetwijfeld weer spannende dialogen tussen schrijver en
bezoeker/klant. Arno en Willeke hebben een groot netwerk
in de uitgeverswereld en hun
schrijvers. In de laatste vijf jaar
haalden ze al 140 auteurs voor
het Heemsteedse voetlicht. Acties die zeer gewaardeerd worden. Daarnaast zijn er lezingen
in de Luifel en de winkel gepland in september en oktober
met Geert Kimpen over Rachel
en Katja Meertens. Er zijn in
oktober enkele zaterdagen met
kinderactiviteiten. Boekhandel
Blokker, een winkel met een
gouden randje, waar persoonlijke benadering en vakkennis
voorop staan die je online mist,
net als de ontmoeting met lezers en geïnteresseerden.
Ton van den Brink

Heemstede - In de nacht van
zondag 4 op maandag 5 september kwam even na 01.30 uur een
melding binnen dat werd ingebroken bij een geparkeerde auto aan de Hortensialaan. Twee
nog onbekende jongens hebben
een ruit van de auto vernield en
zijn er met het navigatiesysteem
vandoor gerend. De politie heeft
in de omgeving gezocht naar de
verdachten, maar deze werden
niet meer aangetroffen. Mensen
die mogelijk iets gezien hebben
van de inbraak, of die voor of na
het incident iets gezien hebben
worden verzocht zich te melden
bij de politie in Heemstede via
het telefoonnummer 0900-8844.

Circus
Belly Wien in
Bennebroek

Bennebroek - Het bekende Oostenrijkse Circus Belly
Wien van de familie Zinnecker bezoekt Bennebroek van
7 t/m 11 september. Het belooft een circusshow te zijn
voor jong en oud met bloedstollende acts van acrobaten
en jongleurs, afgewisseld door
dolkomische capriolen van
clowns. Tevens een indrukwekkende vrijheidsdressuur
van prachtige gitzwarte Friese paarden, Indische olifanten,
Siberische tijgers en een unieke groep exoten bestaande uit
onder meer kamelen en Watusi runderen. Er zijn zowel middag- als avondvoorstellingen.
Woensdags om 19u, evenals
donderdag t/m zaterdag. ’s
Middags: donderdag en vrijdag om 16.15, zaterdag om
15u en zondag om 14u. Kaartverkoop a/d kassa. Reserveren tussen 11.00 en 13.00 via
06-43989845.
Kijk ook op: www.bellywien.nl

Dichtstorten
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, Camplaan
35, 2103 GV Heemstede.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Avondtrein
Door ‘t duister:
de avondtrein
vervolgt zijn weg
ik luister:
monotoon gedrein
zonder tussenpozen
in de verte zie ik
blokkendozen
gevuld met licht
door waterige ruiten
tuur ik naar buiten
maar ik weet niet
of het regendruppels
of tranen zijn
Zigeuner
Soms zwerf ik rond
als een zigeuner
in een verscheurde wereld...
zoals de liefde...
Bart Jonker

Protestantse
gemeente het
Trefpunt
Bennebroek – Dienst PKN Trefpunt, Akonietenlaan 1, Bennebroek op zondag 11 september
10.00 uur: Startzondag met ds.
J.E.Th Nak: Dienst van Schrift en
Tafel, Kom in de Kring ( 0- 9 jaar)

Hervormde
gemeente
Bennebroek
Bennebroek – Zondag 11 september 10:00 uur ds. W.M. Schinkelshoek. Viering Heilig Avondmaal. Binnenweg 67.

Protestantse
Gemeente
Heemstede
Heemstede - Zondag 11 september
Pinksterkerk - 10.00 uur
• ds. P.I.C. Terpstra, bevestiging
ambtsdragers
• Kinderkring
• Crèche
Kennemerduin - geen dienst
Oude Kerk geen dienst
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Antiek Brocante Markt

Heemstede - Zondag 11 september, van 10.00 tot 17.00 uur, is het weer tijd voor de
leuke en gezellige antiek- en brocantemarkt in de Jan van Goyenstraat.

Deze zomer is de vijfde editie van de markt.
Inmiddels is deze markt een begrip in de omgeving
geworden, mede door het grote succes en de verscheidenheid aan kramen. Ook dit jaar zal er weer
een ruim aanbod zijn van kristal, glaswerk, kandelaars, mooi linnengoed, oud zilver, sieraden, kleine en grotere meubels, gestoffeerde stoelen, restaurateurs en prachtige haard attributen. De diversiteit
aan kramen, de kwaliteit van de aangeboden waar,
de live muziek en de gezelligheid van de Jan van
Goyenstraat, maakt de sfeer wel heel bijzonder.
Je waant je bijna even in Frankrijk! Kortom, een
markt die je absoluut niet wilt missen.
Kijk voor informatie ook op:
brocante@janvangoyenstraat.nl
www.janvangoyenstraat.nl

Anne-Gine Goemans
Anne-Gine Goemans (1971) debuteerde in 2007 met haar roman Ziekzoekers. Zij won hiermee de Anton Wachterprijs
2008. In september verschijnt
Glijvlucht, haar tweede roman.
Voor Glijvlucht heeft ze zich wederom laten inspireren door haar
omgeving. Het lieflijke Spaarndam verloor in één dag zijn onschuld toen acht jaar geleden
een vliegroute boven het dorpwerd geopend: de beruchte Polderbaan. Glijvlucht is het verhaal
over de veertienjarige Gieles die
samen met zijn vader, oom en
een koppel ganzen naast een
landingsbaan woont.

Erik Vlaminck
Erik Vlaminck (1954) is een
Vlaams theater- en romanschrijver. Hij debuteerde op 21-jarige
leeftijd met de novelle De Troost.
Door dagblad De Stem wordt
hij onder de grootste talenten
van de nieuwe generatie Vlaamse schrijvers gerekend. Hij werd
vooral bekend met zijn zesdelige roman Fleuve, over het ongewone leven van mensen in het
Vlaanderen van de 20ste eeuw.
Zijn nieuwe roman Brandlucht is
zojuist verschenen. Om dit boek
te kunnen schrijven verbleef Erik
Vlaminck een periode in Canada.
Rascha Peper
Rascha Peper (1949) debuteerde
in 1990 met de verhalenbundel
De Waterdame waarna snel haar
eerste roman volgde, Oesters
(1991). Haar werk werd vrijwel
meteen succesvol en goed ontvangen. Wie eenmaal valt voor
de vertelkunst van Rascha Peper
blijft de schrijfster volgen. Haar
roman Rico’s vleugels stond op
de shortlist van de AKO Literatuurprijs en Russisch Blauw
werd bekroond met de Multatuliprijs 1996. Half september verschijnt een nieuwe roman Vossenblond.
Yves Petry
Yves Petry (1967) studeerde studeerde wiskunde en filosofie. Hij
publiceerde tot nu toe vijf veelgeprezen romans. Petry debuteerde in 1999 met de roman
Het jaar van de man. In 2010 verscheen de veelgeprezen roman
De maagd Marino, waarmee hij

RCH doet sportieve plicht,
maar PSV profiteert niet

Heemstede - De bloemen stonden klaar in Capelle a/d IJssel, want bij een overwinning op
RCH zou Euro Stars kampioen
van de Overgangsklasse worden.
Onder het toeziend oog van PSVbestuurders deed de Racing wat
van haar verwacht werd: winnen.
En dus volgde al een dag later
een beslissingswedstrijd tussen
Euro Stars en PSV op neutraal
terrein. Euro Stars won met 7-3
en mag tegen ADO in het strijdperk treden om een plaats in de
Hoofdklassecompetitie van 2012.
RCH speelde ook nog een inhaalwedstrijd tegen de Hawks,
won met 4-3 en eindigde op de
3e plaats.

Euro Stars had goede ervaringen
tegen RCH met starting pitcher
Derrick Isenia, maar dat resultaten uit het verleden geen garanties voor de toekomst inhouden,
bleek al direct in de 1e inning.
Op een honkslag van Mark Smit
volgden 2 veldfouten en 2 opofferingsklappen en de 0-2 op het
scorebord.
Toch duurde het vrij lang voordat de overwinning van RCH

Literaire Salon - zondag 25 september
Heemstede - Wegens groot
succes organiseert boekhandel
Blokker voor de tweede keer De
Literaire Salon Heemstede.
Zes auteurs vertellen in huiselijke sfeer over hun werk. Dit jaar
is het Wilhelminaplein de locatie
waar het evenement plaatsvindt.
Hoe werkt het? U bepaalt bij
aanschaf van het toegangsbewijs welke drie van de zes auteurs u wilt bezoeken. De aanvangstijden zijn 13.00 - 14.30 en
16.00 uur. De duur per lezing is
45-60 minuten. Na een kleine
pauze gaat u bij de volgende auteur op bezoek. In totaal bezoekt
u drie auteurs in verschillende
huiskamers. Kaarten à 15,= euro zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker 023 - 5282472. Om
12.30 uur verzamelen we op het
Wilhelminaplein. Daar is te zien
in welke huiskamer uw gekozen
auteur aanwezig is.

Honkbal

de Libris Literatuurprijs 2011
won. De vakjury noemt het ‘een
trefzeker, intrigerend meesterwerk’. Het is het schokkende verhaal over een kannibaal en zijn
vrijwillige slachtoffer, gebaseerd
op een waar gebeurd voorval. De
Maagd Marino is geen reconstructie van de feiten, maar een
reactie erop.
Marja Pruis
Marja Pruis (1959) is schrijfster
en journaliste. Begin dit jaar verscheen Kus me, straf me, over
lezen en schrijven, liefde en verraad. Wat maakt het ene boek zo
middelmatig en het andere zo
onvergetelijk? Wat maakt literatuur tot literatuur? Een terugkerend thema is de spanning tussen schrijven en schaamte, toedekken en onthullen, intimiteit
en openbaarheid. Waarom zijn
zoveel schrijvers bang? En andere juist te weinig? Kus me, straf
me is een prikkelende combinatie van literatuur- en zelfbeschouwing, van fictie en non-fictie. Een perfect thema voor deze
Literaire Salon.
Erik Menkveld
Erik Menkveld (1959) publiceerde dichtbundels en essays. Dit
jaar verscheen Het grote zwijgen. Een meeslepende roman
over vriendschap, liefde en muziek in het Amsterdam van rond
1914. Het grote zwijgen vertelt
het verhaal van ontstaan, bloei
en teloorgang van de vriendschap tussen de Nederlandse
componisten Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen.

zich ging aftekenen. Nadat de
Stars in de 2e inning tot 1-2 waren teruggekomen ging in de
5e inning het hek van de dam.
De hele line-up kwam aan slag,
produceerde 5 honkslagen,
waarbij vooral de driepitter bij
volle honken van Victor Draijer opviel. Na het optrekken van
de kruitdampen bleek RCH met
7-1 voor te staan en was het,
met Chris Mowday op de heuvel,
duidelijk dat er voor de Rijnmonders weinig eer meer te behalen was. Toch passeerde zowel
in de gelijkmakende 5e slagbeurt als in de 8e inning nog één
maal een speler van de Stars de
thuisplaat, maar het laatste
woord, in de laatste inning was
toch weer voor RCH via Dillen
True en Mark Smit, die beiden
met 3 uit 5 hun slaggemiddelde
opvijzelden.
De eindstand :
1. Euro Stars 25-32
2. PSV
25-32
3. RCH
25-30
4. DSS
25-21
5. Hawks
25-19
6. TTT
25-16

133- 97
141-118
138-112
90- 98
143-149
94-165

Softbal

Week van uitersten voor
RCH-Pinguins
Heemstede - Twee wedstrijden in de week is voor sommige speelsters wat veel gevraagd.
Werd tegen Double Stars nog
met 7 basisspeelsters en 2 juniores aangetreden, een paar dagen later tegen OG-2 waren het
nog maar 4 vaste krachten, vooral aangevuld met speelsters uit
het 3e team. Een ruime overwinning op Double Stars en een stevige nederlaag tegen OG werden
het logische gevolg.
Er was in de openingsinning tegen Double Stars geen enkele
honkslag nodig om 2 x te scoren, want 3 vrije lopen wegens
4 wijd en de nullen, die elders
op de honken gemaakt moesten
worden, waren voldoende. Ook
de 3-0 in de 2e inning kwam wat
goedkoop tot stand, na geraakt
werper voor Janneke Ekker, een
gestolen honk en de 1e honkslag
van RCH in deze wedstrijd van
de knuppel van Tamara Meeuwenoord.
In de 5e Heemsteedse slagbeurt
scoorden Bianca de Graaff en
Jans Cassee de 4-0 en de 5-0,
Een tragische vriendschap die
wortelt in bewondering en verheven idealen en die strandt op
de banale en meedogenloze realiteit van oorlog, overspel en verraad.

waarna de bezoeksters uit Heiloo in de 6e inning de eer konden redden met 2 punten op
één vrije loop en 2 honkslagen.
Maar in de gelijkmakende slagbeurt werd het verzet van de
Double Stars definitief gebroken, toen achtereenvolgens Mariska v.d. Kruijf, Tamara Meeuwenoord, Kim Westerveld, Bianca de Graaff, Jans Cassee en
Sandra Assendelft de thuisplaat
passeerden voor de 11-2 eindstand. Uitblinkster aan slag was
Tamara Meeuwenoord met 3 uit
3 en 1 x 4 wijd.
De wedstrijd tegen Onze Gezellen-2 was met een groot aantal
invalsters een kansloze missie.
Aanvallend kwamen de pinguins er niet aan te pas en verdedigend ging het vooral na de 3e
inning mis. OG stond op dat moment al met 4-0 voor en bouwde
die stand uit naar 9-0 op 4 honkslagen, 1 x 4 wijd, 2 veldfouten
en een reeks doorgeschoten ballen. Het 10e punt, dat al snel in
de 5e inning viel, maakte direct
een einde aan de wedstrijd.
Voor informatie en kaartverkoop:
Boekhandel Blokker
Binnenweg 138 Heemstede
023-5282472
www.boekhandelblokker.nl;
info@boekhandelblokker.nl
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Vierhonderd km roeien
voor armoedebestrijding

Dubbel feest bij T-line Tennis
en Fitness in Cruquius
Regio - Het was in september
2001 nog helemaal niet zeker
of het uitgebreide sportcentrum
T-Line in Cruquius haar klanten
kon ontvangen.
De uitbreiding van twee naar
vier tennisbanen en de start van
de fitnessafdeling was gekoppeld aan het openstellen van de
toegangsweg. Inmiddels liggen
naast Intratuin en de Gamma en
Praxis ook de hele woonboulevard Cruquius aan die bewuste
ontsluiting.
Gelukkig was er een tussenoplossing en was het sportcentrum
al snel vanaf de kant van Heemstede te bereiken. Nu, 10 jaar later is het gehele gebied ontwikkeld en is T-line niet meer weg
te denken.
1 September 2001 was de officiele opening van het nieuwe centrum. De TEBA tennisbanen werden omgedoopt in T-line Cruquius. De naam T-line is al in gebruik sinds 1981. Nel en Gerben Zuijdam hebben destijds de
naam gekoppeld aan de tennisschool.
Zuijdam: “We werkten op verschillende locaties met meerdere trainers en wilden een naam
gebruiken die niet aan mijn
naam was gekoppeld.”
Waar de naam vandaan komt?
“Hij is door een klant verzon-

nen en eigenlijk vielen we meteen voor het logo. Daarna hebben we de naam doorgevoerd in
toernooien, kranten, tennistopgroep, in alles wat we hebben
gedaan.”
Zo zijn er nu twee feestjes tegelijk te vieren. Het 30 jaar bestaan van de tennisschool en het
10-jarig bestaan van het Tennisen Fitness centrum.

maakt op weer een frisse start te
maken.
Diverse aanbiedingen van zonnebankkaart tot tennisracket en
van gratis tennissen tot Zumba
event vormen het programma.
Op dinsdagavond is er nog een
speciale fitnessclubavond met
uitreiking van de prijs aan de
winnaar van de Lustrumprijsvraag.

In 2008 is de laatste uitbreiding
gerealiseerd. Naast Nel en Gerben Zuijdam is het team ondernemers uitgebreid met Onno
Mantel.
Mantel (die in vroeger jaren al bij
de tennisschool zijn CIOS stage
heeft doorlopen) heeft de fitness
weer een nieuwe impuls gegeven. “Medio 2008 kreeg ik de
kans om samen met Nel en Gerben het bedrijf vorm te geven.
We zijn nu ruim drie jaar verder
en ik ben heel blij met de combinatie van een prima accommodatie en top-apparatuur. Nu is
het moment om dit weer verder
uit te bouwen.”

Op de website staat het hele
programma: www.t-line.nl
Zuijdam: “Het leuke van ons bedrijf is dat alles wel verzorgd
maar kleinschalig is. Er is een
hele hechte klantenkring. Maar
we hebben natuurlijk wel aanloop nodig. We zoeken nog een
paar dames- en jeugdcompetitieteams voor de winter, er is nog
een beperkt aantal banen beschikbaar én we willen dit jaar
nog 100 nieuwe leden in de fitness verwelkomen!”
Mantel: “Of dat gaat lukken?
Door gewone dingen bijzonder
te doen zal dat helemaal goed
komen.”

Met de lustrumweek van maandag 12 tot en met zondag 18
september wordt hiervoor een
aanzet gegeven. De hele week
staan de fitnesslessen
in de spotlights. De leden zijn
weer terug van vakantie en zo
wordt het extra aantrekkelijk ge-

In de lustrumweek is T-line geopend van ‘s morgens 9.00 tot
‘s avonds 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00-13.00
uur. Locatie: Spaarneweg 52 in
Cruquius. Telefoonnummer: 0235282018; info@t-line.nl; www.tline.nl.

Regio - Een ploeg van zeven
roeiers van Koninklijke Roei en
Zeilvereniging Het Spaarne uit
Haarlem heeft eind augustus 400
km geroeid voor Row4Rights. Zij
roeiden 9100 euro bij elkaar voor
armoedebestrijding in Slowakije
en Hongarije. Hoofdsponsor was
Flynth uit Aalsmeer, Mijdrecht en
Hoofddorp. Zij waren dan ook
shirtsponsor. Maar ook Logica
uit Amsterdam was sponsor. En
verder veel familieleden en alle
roeiers die genoten van de taarten en cake-actie bij Het Spaarne.
De Santpoortse Carmen Hartendorf hoorde in juni bij de roeivereniging van de actie Row4Rights.
Er werden roeiers gezocht voor
de tocht van 400 kilometer over
de Donau tussen Wenen en Boedapest. Vrij snel werd een team
samengesteld dat meteen begon met een aantal trainingen.
Ondertussen werden sponsors
gezocht. Flynth in Aalsmeer, de
werkgever van Carmen, was

De eerste Row4Rights startte 20
augustus met 19 teams in Wenen. In de boot van Het Spaarne
werd steeds met 5 mensen geroeid, een begeleider en reserveroeier bleven aan wal. Onderweg
werd in tenten gebivakkeerd bij
watersportverenigingen en zelfs
een voetbalclub. Dagelijks werden afstanden van 60 à 70 km
geroeid.
,,De sfeer was heel goed’’, vertelt
Carmen. ,,We hebben elkaar erdoorheen gesleept. Onderweg is
heel wat afgezongen op de Donau. Eerst met het gewone repertoire, maar op het laatst ook
gekke liedjes over muggenbulten en blaren.’’
Op de laatste dag, zaterdag 27
augustus, gingen de 19 teams
in kolonne Boedapest in, langs
het parlementsgebouw en onder
een prachtige brug door. Daar
verwelkomden veel familieleden
en vrienden de vermoeide roeiers. ,,Dat was een prachtig einde
van een zware tocht’’, zegt Car-

meteen enthousiast. Het team
moest 7.000 euro sponsorgeld
bijeen brengen om te kunnen
meedoen. Dus werden familieleden en werkgevers benaderd. En
ook bakten de roeiers vele taarten en cakes die bij Het Spaarne werden verkocht. Uiteindelijk werd het benodigde bedrag
van 7.000 euro zelfs 9100 euro en
nog steeds druppelen bedragen
binnen.

men, die de roeitocht als heel supermooi beschouwde.
De totale opbrengst van
Row4Rights is maar liefst
133.000 euro en is inmiddels
overgemaakt naar Amnesty Slowakia en EAPN, European Anti Povery Network, waar het zal
worden gebruikt voor de broodnodige armoedebestrijding in
Hongarije en Slowakije. (Karin
Dekkers)

den om te oefenen en je te ontwikkelen. De Taoist Tai Chi Society is een vrijwilligersorganisatie.
Alle instructeurs zijn bevoegd en
geven op vrijwillige basis les. Zo
krijgt men les van instructeurs
die je met aandacht en enthousiasme begeleiden. Daarnaast zijn
er speciale klassen met instruc-

teurs die getraind zijn om mensen met specifieke gezondheidsproblemen te helpen. Ook zijn
er klassen voor senioren. In de
doorgaande klassen oefent en
ontwikkelt u verder.

Taoïstische Tai Chi nu ook in Heemstede
Heemstede - Bent u op zoek
naar een ontspannen manier
van bewegen? Zit u niet lekker in uw vel of bent u erg gespannen? Heeft u stijve gewrichten, rugklachten, een chronische
ziekte of een beperking die vele
soorten van bewegen onmogelijk maakt? Maak dan eens kennis met Taoistische Tai Chi.
Taoïstische Tai Chi™ interne kunsten voor gezondheid is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst die specifiek gericht is op
het bevorderen van gezondheid
en vitaliteit. Het is geschikt voor

iedereen, ongeacht leeftijd en lichamelijke conditie.
De Taoïstische Tai Chi Vereniging
Nederland is een beginnerscursus gestart op dinsdagavond van
20.00-22.00 uur in de bovenzaal
van de Bibliotheek aan het Julianaplein. In het verenigingsgebouw aan de Rijksstraatweg 116
in Haarlem zijn ook nieuwe beginnerscursussen op vrijdag van
9.30-11.30 uur en op woensdag
van 20.00-22.00 uur. Iedereen is
van harte welkom voor een vrijblijvende proefles, van tevoren
opgeven is niet nodig.

De Taoïstische Tai Chi Vereniging
Nederland maakt deel uit van
een internationale organisatie
met locaties in Europa, NoordAmerika, Latijns-Amerika, Azië
en Australië: The International
Taoist Tai Chi Society. De Taoïstische monnik Meester Moy Linshin heeft in 1970 deze organisatie opgericht om zoveel mogelijk
mensen te kunnen laten ervaren
wat Taoïstische Tai Chi™ interne
kunsten voor gezondheid voor
hen kan betekenen. Binnen de
vereniging en haar zusterorganisaties zijn er vele mogelijkhe-

Meer weten? Kijk op www.taoisttaichi.nl of bel met 023 8795396.
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‘Leeftijdscontrole op
afstand’ bij Le Grand Cru

Heemstede - Op vrijdag 9 september stelt ‘Le Grand Cru Wijn
en Gedistilleerd’
in Heemstede een nieuw leeftijdscontrole systeem in werking.
Bij de aankoop van alcohol zal
voortaan ‘op afstand’ vastgesteld
worden of klanten oud genoeg
zijn om alcohol te kopen. Hiervoor gebruikt men ‘Ageviewers’
van het Bredase bedrijf HEM
(Hollandsche Exploitatie Maatschappij), producent / leverancier van dit innovatieve leeftijdscontrolesysteem.

Brand in Raadhuisstraat
Heemstede - Op woensdagochtend werd er brand gemeld
in een opslagruimte achter restaurant Delizia van Tony Weir. De
brandweer was snel ter plaatse
was, forceerde een deur achter
in het restaurant om in de opslagruimte te komen. Nu de rook
is opgelost en de rust teruggekeerd, blijkt dat er kortsluiting
geweest moet zijn in het plafond
van een loods. Eigenaar van Het
Okshoofd waarin restaurant Delizia is gevestigd, Rob van der
Wel, gaf aan dat forensisch on-

derzoek een kortsluiting in de
opslagloods heeft gevonden. In
de loods stonden woonaccessoires, schilderijlijstjes, verlichting van de meubelzaak Meubeldok aan de Bleekersvaartweg van zijn zoon Hugo. De hele
voorraad is bij deze brand verloren gegaan. In het restaurant is
geen brand geweest, al leek het
er van buiten wel op met die grote rookwolken uit de voordeur.
Gelukkig zijn zowel de meubelzaak als restaurant Delizia goed
verzekerd. Bij restaurant Delizia

moet het hele interieur grondig
gereinigd worden en opnieuw
geschilderd. Dat zal even duren,
maar restauranteigenaar Tony
Weir heeft aan de overkant zijn
winkel Pasta Box, waar u dagelijks verse huisgemaakte pasta gerechten spaghetti, en tagliatelle, lasagne, pesto, tapenade
uit de Italiaanse keuken kunt kopen, met een ruime keuze uit zijn
wijnassortiment. Én zijn overheerlijke tiramisu en citroen ricotta taart.
Ton van den Brink

Vertalersgeluk bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Na een korte inleiding vertellen drie vertalers wat hun werk zo bijzonder
maakt. Na afloop is er een rondetafelgesprek en kan het publiek vragen stellen.
De navolgende vertalers komen: Liesbeth van Nes- HHhH
van Laurent Binet, Niek Miedema- De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet van David Mitchell en Edgar de BruinDe werkplaats van de duivel van
Jachym Topol. Alle boeken stonden op de shortlist voor de Europese Literatuurprijs. De Europese Literatuurprijs wordt in 2011
voor de eerste keer uitgereikt en
bekroont de beste Europese roman die in 2010 in Nederlandse
vertaling is verschenen.
Enkele overwegingen uit de jury bij de selectie van de shortlist:
De buitengewoon originele
mengvorm van fictie en non-fictie” in HHhH van Laurent Binet,

een literaire reconstructie van
de aanslag op nazikopstuk Reinhard Heydrich, en de gevolgen
daarvan, “laat de lezer deelnemen in zijn zoektocht, ook als de
bronnen elkaar tegenspreken.”
Dat levert zowel “een spannende roman op, als een eigenzinnig
commentaar op geschiedschrijving.” Vertaald door Liesbeth van
Nes.
In De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet van David Mitchell worden we met een
jonge Nederlandse griffier die in
1799 orde op zaken moet stellen in een afgelegen VOC-handelspost, meegenomen naar Japan. “Een meeslepend staaltje
historische romankunst; het vertelplezier spat van de pagina’s”.
Dat compliment geldt ook de
vertaling. De zorgvuldigheid en
de souplesse waarmee de verschillende stemmen en het historisch vocabulaire in het Nederlands vorm kregen, zijn een-

voudig indrukwekkend. Vertaald
door Niek Miedema.
Met De werkplaats van de duivel
schreef Jáchym Topol een groteske roman over de nageschiedenis van het beruchte concentratiekamp in het Tsjechische
Theresienstadt. Hoe een beladen geschiedenis wordt omgesmeed tot commercieel vermaak.
“De Tsjechische Grunberg op z’n
best: even sardonisch als intelligent.” Vertaald door Edgar de
Bruin.

Namens gemeente Heemstede verricht wethouder Jur Botter
(met o.a. de portefeuilles volksgezondheid en jeugd) de officiële handeling.
Deze ingebruikname is het resultaat van de goede samenwerking tussen de KSU (Koninklijke SlijtersUnie), de Hollandsche Exploitatie Maatschappij
in Breda, gemeente Heemstede
en meerdere ‘Frisprojecten’. Tal
van ‘Frisprojecten’ en GGD afdelingen in Nederland zijn actief
om het alcoholgebruik door jongeren/minderjarigen onder de
aandacht te brengen en om dit
structureel aan te pakken.
‘Ageviewers’ is enigszins vergelijkbaar met het betalen met ‘pin’,
waarbij, eveneens op afstand,
wordt gecontroleerd of voldoende saldo (vergelijk: leeftijd) aanwezig is. Met behulp van een
terminal wordt met ‘Ageviewers’
kortstondig een beeldverbinding
tussen de klant bij de kassa en
een extern ‘controlecentrum’ tot

De avond wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds.
Woensdagavond 14 september
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij.
Reserveren gewenst.
Binnenweg 138, Heemstede, 023
– 5282472.
webshop:
www.boekhandelblokker.nl

Winnaar high tea in Amstel hotel
Heemstede - Een doorslaand succes, de actie van Bakker Nol Bertram aan de Binnenweg.
Stempels verzamelen en daarmee kansmaken
op een leuke en lekkere high tea ‘op stand’, namelijk in het Amstel hotel, wie wil dat niet? En
het is zo gemakkelijk. Bakkerij Betram heeft
onlangs opnieuw een gelukkige winnaar be-

kendgemaakt. Het is Leonoor Wienese die lekker met twee personen van een high tea kan
gaan genieten in Amsterdam. Gefeliciteerd!
De succesvolle high tea actie van Bakkerij
Bertram loopt nog door tot en met het einde
van het jaar!

stand gebracht. Daar wordt door
een getrainde operator in ongeveer 3 seconden vastgesteld
of er zonder meer aan die klant
verkocht mag worden. Met andere woorden, of deze onmiskenbaar volwassen is. Is er ook
maar de geringste onzekerheid
over de leeftijd (van de dan op
het oog jonge koper), dan verzoekt de operator via de terminal om het legitimatiebewijs op
het apparaat te plaatsen. Zodoende kan op afstand de exacte leeftijd worden vastgesteld en
alsnog een autorisatiesignaal
worden afgegeven, of juist worden uitgesloten dat een aankoop
plaatsvindt.
De beeldverbinding bestaat alleen gedurende deze kortdurende controle en er kan, in tegenstelling tot vele andere controlesystemen, absoluut niets worden opgeslagen. De controle is
bovendien volstrekt anoniem,
waardoor de privacy van kopers
te allen tijde is gewaarborgd.
De Drank- en Horecaweg vereist dat van alle kopers, dus ook
van volwassenen, wordt vastgesteld dat zij leeftijdsgerechtigd
zijn. Dat is ook precies wat binnen ‘Ageviewers’ gebeurt. Nieuw
is dat de winkelier dit niet meer
doet. Een verantwoorde keuze,
want juist die aanpak blijkt de
verkoop aan kinderen zeer effectief tegen te gaan. Het hele procedé is daarbij zodanig ingericht
dat slechts het aanraken van een
schermpje voldoende is voor volwassenen om, zoals gebruikelijk,
terstond drank te kunnen kopen.
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Nierstichting zoekt collectanten
voor de collecte in Heemstede
Heemstede - In heel Nederland gaan van 18 tot en 24 september zo’n 80.000 vrijwilligers
van de Nierstichting van deur tot
deur tijdens de Nationale Collecteweek. Zo ook in Heemstede,
waar talrijke enthousiaste collectanten de buurten en wijken
ingaan om zo veel mogelijk geld
voor de Nierstichting in te zamelen. Met dit geld doet de Nierstichting er alles aan om nierziekten te voorkomen en nierpatiënten te helpen. Onder meer
door te investeren in betere behandelmethoden en weten-

Dick Laan geëerd met plaquette
Heemstede – . Met de gelukkige afronding van de opknapbeurt van de entrees van de drie
appartementencomplexen werd
het tijd voor een plaquette aan
de Laan van Dick Laan ter ere
van deze bijzondere Heemstedenaar die hier woonde van 1936
tot zijn overlijden in 1973. Barend Wijtman had als kind niet
veel op met de verhalen over
Pinkeltje, de schepping van kinderboekenschrijver Dick Laan.
Wijtman, voorzitter van de Ver-

eniging van Eigenaren van het
appartementen complex aan de
Laan van Dick Laan, gaf aan dat
nu hij in de drie jaar dat hij aan
de Laan van Dick Laan woont,

bewondering heeft gekregen
voor de man die zoveel kinderboeken schreef over het lieve
kleine mannetje, dat zo nu en
dan erg dom kan doen, Pinkeltje. Vooral het taalgebruik, onopgesmukt, recht- en ronduit.
Zijn kinderfilms en documentaires over de Tweede Wereldoorlog en het leven in Heemstede
tijdens de oorlog. Laan maakte
ook films, waarin voetbal op artistieke wijze in beeld werd gebracht met reacties uit het pu-

bliek. Het werd zaterdagmiddag
een gezellige bijeenkomst met
als gasten Rob van der Hulst als
vertegenwoordiger van St Jacob
die het Nieuw Overbos bouwt

aan de overkant van de Laan
van Dick Laan. Vriendelijke mensen van Overbos, maar we blijven jullie kritisch volgen! Van de
Historische vereniging was voorzitter Jaap Verschoor aanwezig. Er waren zelfs drie verpleegsters die Laan nog verzorgd hebben. Samen met de maker van
de Plaquette, Bennebroeker Ton
van Heusden, werd de plaquette onthuld door Barend Wijtman met de burgemeester van
Heemstede, Marianne Heeremans. Zij was blij dat Dick Laan
en zijn Pinkeltje behouden blijven in het dorp waar hij zo lang
woonde. Beroemd, want hij heeft
op internet in zoekmachines als
Google meer resultaten dan kinderboekenschrijfster Annie M.G.
Schmidt. Een beroemde Heemstedenaar dus! De boeken hebben nu weliswaar een nieuw jasje gekregen in de jaren negentig,
de burgemeester vond de verhalen in het oude jasje als kind
al prachtig. De culinaire slager
Vreeburg stond al klaar met hartige hapjes en de bewoners van
de 36 appartementen van het
Dick Laan complex maakten zich
op om te genieten van een heerlijke barbecue op uitgerekend de
mooiste dag van de laatste natte weken.
Ton van den Brink

GSV Heemstede weer van start
Heemstede - Het seizoen 20112012 is op maandag 5 september van start gegaan. De jeugdlessen (die verhuisd zijn van de
Haemstede Barger naar de Offenbachzaal) waren overvol. Vol
spanning zaten de kinderen op
de lange mat te wachten op hun
beurt om de vakantieverhalen te
vertellen. Gelukkig was er nog
tijd genoeg om zich te bewegen
in de nieuwe zaal. Ook in de Evenaar waren veel kinderen aanwezig, al kunnen hier nog een
paar kinderen bij, maar onder
leiding van de juffen Monique en
Francoise gaat dat zeker lukken.
Waar nog wel ruimte is, is bij het
dit seizoen gestarte Hatha Yoga.
Een impressie van de leidster:
Iedereen heeft zijn eigen reden
om yoga te gaan doen. En iedereen ervaart dan ook een ander
effect na een uurtje yoga. Van
diepere slaap tot de dingen relaxter benaderen en van minder
rugpijn tot een meer liefde.
Wat ik in algemene zin met mijn
lessen probeer te bereiken is dat
je lichaam soepeler en sterker

Heemstede - Vorige week was
er een Open Dag bij RCH Heem-

Training Off- en Online Netwerken

Organisaties met een breed netwerk kunnen hun doelen snel
en effectief bereiken. Door een
goed netwerk heeft u namelijk
snel toegang tot de juiste mensen en kennis. Veel mensen den-

ken dat het bij een goede netwerker vooral gaat om een perfecte presentatie. Natuurlijk is
een goede presentatie belangrijk maar veel meer gaat het om
het geven en gunnen. Een goede
netwerker geeft in eerste instantie veel aandacht, zorg en respect aan anderen.
In deze workshop wordt in twee
avonden geleerd wat het nut en
doel van netwerken is. Er worden
handvatten aangereikt om een
netwerk uit te breiden en te onderhouden en deelnemers gaan
actief aan de slag met het in
kaart brengen van hun relaties.

Vaak wordt geconstateerd dat
bestaande netwerken nu al groter is dan men denkt. Want netwerken doen we allemaal meer
of minder bewust. Onderdeel
van de workshop is tevens digitaal netwerken. Deelnemers maken kennis met sociale netwerken als Hyves, LinkedIn en Twitter en horen hoe sociale media
ingezet kunnen worden als netwerktool. Kortom twee avonden
waarin geleerd wordt optimaal
te netwerken als vrijwilligersorganisatie.
De training door Britta Lassen is
op donderdagavonden 22 en 29

wordt en dat je geheel ontspannen de les verlaat en zo je leven
met meer vreugde kan benaderen. Door de yoga houdingen rek
je al je spieren weer eens goed
op, zodat je opgebouwde spanningen loslaat. Ook wordt je lichaamsbewustzijn en lichaamscontrole groter, zodat je gedurende de dag je houding eens
kan corrigeren of je adem weer
even tot rust kan brengen. Hierdoor houd je de opbouw van
spanningen binnen de perken.
Naast dit fysieke aspect, komt
door de beoefening van yoga ook je geest tot rust. We
doen concentratie- en ademhalingsoefeningen en een lange
eindontspanning om dit proces
te ondersteunen.
De lessen worden gegeven op
woensdagmorgen in het GSV
centrum van 09.45-10.45 en
10.45-11.45 uur, Frans Schubertlaan 37.
Voor meer informatie kunt u bellen met J Holdorp 023-5324160
of een mail naar gymnastiek@
hertnet.nl

Succesvolle open dag RCH

Speciaal voor vrijwilligersorganisaties:

Heemstede - Een goed netwerk is goud waard. Maar wat
is netwerken eigenlijk? Hoe
doet u het goed? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens een workshop die
het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede heeft georganiseerd voor organisaties
die met vrijwilligers werken.

schappelijk onderzoek. Nu de
collecteweek dichterbij komt,
is de Nierstichting nog op zoek
naar nieuwe enthousiaste collectanten.
Voor Heemstede worden nog
collectanten gezocht. Aanmelden als nieuwe collectant is mogelijk door contact op te nemen
met Wil Berendsen, collectecoordinator van de Nierstichting
in Heemstede: tel: 023-5362941;
e-mail: wilberendsen@live.com
of via www.nierstichting.nl.
Voor meer informatie:
www.nierstichting.nl

september van 19.30-22.00 uur
in het gebouw van Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 te Heemstede. Kosten
per deelnemer: 15,-- euro.
Vooraf aanmelden is verplicht
en kan tot 15 september via de
website www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.
Meer informatie bij José van
Duin (023) 548 38 26, e-mail:
jvanduin@casca.nl

stede waarop veel ouders met
hun kinderen verwelkomd konden worden. De ING-dubbeldekker vergrootte het plezier
met een aantal rondritten en een
stop op de Binnenweg maakte
het winkelend publiek duidelijk
waar RCH voor staat.
RCH groeit en het komende seizoen (zaterdag 10 september
is de start) gaat de club genieten van een groot aantal jeugdteams: Bij de Racertjes (mini’s)
een 3-tal teams, die op zaterdag
wedstrijdjes spelen en een groep
van 10-15 allerkleinsten gaan op
zaterdag trainen.
De F-pupillen starten met 7
teams, maar er is nog een optie
voor een 8-ste team, mits er nog
een paar leden bijkomen.
De E-pupillen starten met 4
teams. Ook hier nog een optie
voor een extra team.
De D-pupillen bestaat uit 3 elftallen van elk 14 spelers en de
C-pupillen gaan met 2 elftallen
van start.
Kijk op: www.rch-voetbal.nl voor
meer informatie.
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Vrouwen van Nu

Circus Sijm komt voor de
eerste keer naar Heemstede
Heemstede - Circus Sijm komt voor de eerste keer in haar bestaan naar Heemstede. Op zondag 18 september en woensdag 21 september - aanvang: 14.30 uur en dinsdag 20 september, aanvang: 16.15 uur zijn er voorstellingen in de blauw/
gele tent, die wordt opgebouwd op het terrein aan de Vrijheidsdreef. De circuskassa is op voorstellingsdagen open van 11.00
uur tot en met 12.00 uur en 30 minuten vóór aanvang. Wie
kaarten koopt in de voorverkoop (tussen 11.00 uur en 12.00
uur) ontvangt 2,50 euro korting en betaalt slechts 9,00 europer persoon ongeacht kind of volwassene (0 en 1 jaar gratis).

´Nostalgia´
In 2011 presenteert Circus Sijm
de productie “Nostalgia”. Het is
onmogelijk om alle acts één voor
één te benoemen, want iedere
artiest beheerst een breed scala aan circustechnieken. Circusproducent Alex Sijm is er wederom in geslaagd een uniek ensemble samen te stellen. Door
de kwaliteiten van deze artiesten
te mixen met show, spektakel en
dieren ontstaat een wervelende
productie in tal van sferen.
Monte Carlo
Het is gelukt – speciaal voor de
tournee 2011 – een echte winnaar van het International Circus Festival van Monte Carlo te
boeken. De uit Letland afkomstige Duivenfluisteraar Andrejs
Fjodorovs wist Prinses Stephanie te betoveren met zijn unieke dierenact en zal ook het pu-

Jan Pieterse en Frank van Pamelen (foto: Mireill Ettema).

Zondag 11 september

Open dag Theater de Luifel

bliek verwonderen. Natuurlijk
valt er naast deze prijswinnaar
veel meer te beleven. Diana Salyik volgende haar opleiding aan
de Staatscircusschool in Boedapest. Zij presenteert een jongleeract met handen én voeten.
Aanstormend circustalent Jasper
Bolechowski brengt een wervelende act met draaiende borden
en fakirkunstenaar Thomas laat
zien dat het mogelijk is om door
glas te lopen en op spijkerbedden te liggen.
Clowns
Humor en tempo vormen de basis van deze productie. Het Italiaanse clownsduo Di Lello’s zullen met feestelijke en muzikale entrees het publiek vermaken
en illusionist Alexander zorgt
met zijn magic-show voor spanning en verbazing. Kortom, Circus Sijm is in aantocht met een
bijzondere voorstelling!
Wilt u extra informatie dan kunt
u nu reeds kijken op:
www.circussijm.nl

Heemstede - Theater de Luifel
in Heemstede heeft in de weekenden prachtige voorstellingen
op het gebied van cabaret, toneel, muziek, muziektheater en
jeugdvoorstellingen. In tien jaar
tijd is het theater uitgegroeid tot
een theater om trots op te zijn.
Met grote namen als Youp van ‘t
Hek, Erik van Muiswinkel, Hans
Dorrestijn, maar ook nieuw talent krijgt hier een plek.
Kom gerust eens kennismaken!
Het Theater trakteert zondag 11
september op maar liefs 9 minivoorstellingen.
Vanaf half 1 zijn de deuren open
voor iedereen die gratis een
voorproefje van een voorstelling
wil meemaken. Ook mensen die
het theater nog niet kennen, zijn
van harte welkom eens een kijkje te komen nemen. Tussen elke
voorstelling van ongeveer 20 minuten zit een pauze. Dus u kunt
ook binnenlopen voor één of
twee voorstellingen.
Om 13.00 uur opent de voorzitter van de Stichting Podium Programmering dit Open huis.
Vervolgens is er om 13.10 uur
een muziektheatervoorstelling
van Mondo Leone (Leon Giesen), om 13.40 uur een cabaretprogramma van Pieter Derks, om

14.20 literair cabaret door Jan J.
Pieterse, om 14.50 uur treedt cabaretière Carolien Borgers op,
om 15.30 uur weer Pieter Derks
en om 15.50 uur nogmaals Carolien Borgers.
En ondertussen speelt goochelkampioen Hilbert Geerling om
13.30, 14.30 en 15.30 uur een
deel van zijn voorstelling ‘Nico
en zijn Kliko’ voor kinderen vanaf 6 jaar.
U bent van harte welkom op
zondag 11 september!
U vindt Theater de Luifel op Herenweg 96, Heemstede.
Buslijn 50/51 en 4 stoppen bijna voor de deur (halte Kerklaan).
Telefoon (023) 548 38 28 - kies
1- www.theaterdeluifel.nl

Hilbert Nico (foto Koen Geerling).

Kom zingen bij het Casca- Koor
Foto: Geek Zwetsloot).

Circus Sijm is vooral bekend
van haar jaarlijkse wintercircus
in Heiloo. Sinds 2010 maakt het
circus ook ieder jaar van begin
maart tot en met oktober een
tournee langs dorpen en steden
in de kop van Noord-Holland.
Circus Sijm stelt zich ten doel om
de ware circuscultuur voor de
kleine dorpen en kernen te behouden. Door ieder jaar een geheel nieuw programma te presenteren, blijft het circus de bezoekers keer op keer verrassen.
De betrekkelijk kleine tent (300
zitplaatsen) is een goed alternatief voor alle grote shows die
er in Nederland te zien zijn. Circus Sijm ontleent juist zijn kracht
aan die kleinschaligheid. In een
sfeervolle aankleding – met
feestelijke lampjes en glitterende kostuums – krijgt het publiek
een warm onthaal.

Heemstede - Iedereen loopt wel eens te zingen, met de radio mee of zomaar in gedachten. Ook zingen in een koor wordt
steeds populairder. Casca heeft inmiddels twee koren: één oefent op de woensdagmorgen en één op de donderdagavond. Het
donderdagavondkoor kan weer wat nieuwe leden gebruiken.
Een avond per week lekker zingen: iedereen kan het, u hoeft er
zeker geen koorervaring voor te hebben! Het repertoire va het
Casca Koor is heel breed: pop, musicalsongs, jazzy, Nederlandstalig en eigen nummers van de dirigent. Peter Cammermans, de
dirigent, maakt ook alle arrangementen, die steeds verrassend
en swingend zijn. Met elkaar ga je steeds beter en gemakkelijker
zingen. En daarbij is het ook nog eens heel gezellig.
Op donderdag 15 september start het nieuwe seizoen weer en
kunt u meezingen op Molenwerfslaan 9 (kinderdagverblijf Pierewiet) van 20.00 tot 22.00 uur.
Aanmelden kan op werkdagen van 9-12 uur bij de receptie van
Casca, Herenweg 96, Heemstede, telefonisch. 023 – 548 38 28 of
via de website: www.casca.nl.

Heemstede - Het nieuwe verenigingsseizoen van Vrouwen
van Nu gaat weer van start.
Op maandagmiddag 12 september om 13.00 uur vangt de
bridgecompetitie aan.
Nieuwe leden zijn welkom. Er
wordt gespeeld in de serre van
Westerduin Heemstede.
De eerste afdelingsmiddag is
dinsdag 13 september. Visio, het
expertisecentrum voor slechtzienden en blinden, geeft voorlichting over de hulpmiddelen
die er bestaan bij een visuele
handicap.
Deze middag vindt plaats in ‘De
Molenwerf’, Molenwerfslaan 11
(achterom) in Heemstede. Aanvang is 14.00 uur en de zaal gaat
open om 13.45 uur.
Belangstellenden zijn welkom,
entree: 2,50 euro.
Woensdag 14 september brengt
Vrouwen van Nu een bezoek aan
het Eschermuseum in Den Haag.
Donderdag 15 september gaan
de vrouwen met OAD naar de
50-plus beurs in Utrecht.
Op vrijdag 23 september wordt
gezamenlijk gegeten.
Inlichtingen: telefoon 5736750,
of 5280340.

Allerlaatste
voorstelling
Lilaluna
Heemstede - Op zondag 18
september vindt de allerlaatste voorstelling plaats van Lilaluna in het verteltheater, gevestigd in het voormalig Nova
College aan de Ir. Lelylaan 10.
Per 1 oktober wordt het gebouw gesloopt. De voorstelling heet ‘Prins Huilebalk’.
De koning en koningin zijn
erg blij als er een klein prinsje wordt geboren. Maar ach,
het prinsje huilt bijna alleen
maar. Niemand begrijpt wat
er toch met hem aan de hand
is. Tot de dag dat de koning
ineens ontdekt wat er aan de
hand is. Hij lost het probleem
op, maar voor hoe lang?
Als je wilt weten hoe dit afloopt, kom dan lekker luisteren en genieten in het
sprookjesachtige theater van
Lilaluna Verteltheater aan de
Ir. Lelylaan 10 (oude Novacollege) in Heemstede.
De voorstelling begint om
14.30 uur en is geschikt voor
kinderen vanaf 4 jaar, maar
ook voor hun ouders en
grootouders.
Kaarten kosten 6,50 euro per
kind en 7,50 euro per volwassene (dit is inclusief drinken
en iets lekkers).
Graag van te voren kaarten
reserveren op info@lilaluna.
nl of bel naar 023-5475892.
Na afloop van de voorstelling
is er verkoop van allerlei spullen uit het theater. Van harte
welkom.
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Heemstede – Organisator van
Heemstede Live, Kees Heger
van café de 1ste Aanleg, had
de weergoden twee dagen vrij
bier gegeven, ze hielden voorbeeldig koest. De sfeer op het
Wilhelminaplein begon al in de
muntenverkoop. Marcel van
Duivenbode,
wereldbekend
van de Heemsteedse Koninginnedag en zijn maatje Chris,
maakten van het kopen van
muntjes al topentertainment.
Begon de zaterdagmiddag wat
rustig, stilletjes was Ronnie
Jordaan beslist niet. De Jordaantoppers klonken zoals ze al
tientallen jaren op het Wilhelminaplein thuishoren. Heemstedenaar Ronnie Jordaan had
dochter Fiona meegenomen,
zij had het kunstje van vader
geleerd en de nieuwe Zwarte Riek zong : Oh Sjonny, sing
een liedje voor mij allllééén,
waarna papa Ronnie weer kon
uithalen. Heemsteedse Jazz
kon je verwachten van Rudolf Kreuger , hij had zo zijn
eigen fanclub in Heemstede.
De avond was voor Soulmachine en daar waren heel veel
mensen speciaal naar het Wilhelminaplein gekomen. Gezellige drukte, veel geswing en
als drie dames elkaar vinden
met dansen zie je bijna een
polonaise ontstaan. Heemstede Live leeft na de eerste dag!
Bijzonder was op zondagmiddag de Missisippi Delta Blues
zanger Robert Lighthouse, die
een waas van nostalgie over
het Wilhelminaplein liet neerdalen. Henk Louwe Band en Dj
Thomas met zijn vette platen
vermaakten het publiek, dat
pas tegen de avond weer op
sterkte kwam. Chapeau voor
het team van Kees Heger die
in een paar weken tijd organisatorisch een jazz evenement
in elkaar timmerde, eenvoudig van opzet en voor iedere
Heemstedenaar, jonge en oud.
En opgeruimd, zondagochtend
was er geen bierglaasje te vinden. De organisatie heeft nu
even tijd om ook van de zondagavond een spetterend en
swingend feest te maken,
want het hoogtepunt van deze geslaagde Heemstede Live
was ongetwijfeld de zaterdagavond met die tien soulmaatjes
die het Wilhelminaplein deden
bewegen. Georganiseerd door
het oudste café de 1ste Aanleg van Kees Heger en zijn
team, mogelijk gemaakt door
de sponsors Peter Grajer makelaar, Primera de Pijp, Autobedrijf Van Schagen, Niek
Taams Wijn Import, Broodje
Bram, Bloemenhof, B&B Printoffice, de Meerlanden en Ambachtelijk en Culinair Slager
Vreeburg die tevens zorgde
voor de heerlijke beenham en
saté. Heemstede Live for ever
betekent: met optimisme gelijk
beginnen met een serie ongecompliceerde jazzconcerten op het levendig Wilhelminaplein.
Ton van den Brink
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Oogstfeest met pompoenen
en hondenshows
Heemstede - Kom genieten op
zondag 11 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 biologische oogstproducten te zien,
te proeven en te koop. Imker Pim
is er met zijn honing en kinderen kunnen pompoenen uithollen en eendjes vangen, terwijl
hun ouders genieten van koffie,
cakejes en tosties in het Oogstcafé. Terwijl Pannenkoekenhuis
De Konijnenberg overheerlijke
pannenkoeken bakt, speelt onze
huisaccordeonist Henk bekende kinderliedjes op verzoek. De
hele dag worden er hondendemonstraties gegeven door Kynologenclub Kennemerland.

Er zijn verse biologische groenten en kruiden en de Vrienden
van de Kinderboerderij verkopen geitenkaas en verse eieren.
Natuurlijk ontbreken cadeauwinkel Eigenwijsz niet en geeft
Marianne de hele dag demonstraties wolspinnen op haar
spinnewiel met wol van de boerderijschapen.
Ook dit jaar is de Kynologenclub Kennemerland aanwezig
met hondendemonstraties Behendigheid, Flyball en Gehoorzaamheid. Na elke demo kunnen
hondenbezitters deze oefeningen zelf proberen en informatie
krijgen over activiteiten van deze
Kynologenclub.
De toegang is gratis, maar de
opbrengsten komen ten goede
aan de kinderboerderij.

Muzikale openingsmiddag NVVH
Heemstede - In verband met
het 95-jarig bestaan van NVVHVROUWENNETWERK Heemstede wordt het seizoen 2011-2012
geopend met een muzikale openingsmiddag op dinsdag 13 september om 14.00 uur in ‘De Herberg’, Westerhoutpark 46, Haarlem.
Het belooft een bijzondere, gezellige en vrolijke middag te worden, waarbij De heer Schindler 3
instrumenten bespeelt, zoals gitaar, trompet en accordeon.
De koffie/thee staat klaar bij binnenkomst.
U bent u van harte welkom.

Niet-leden betalen 2,50 euro entree.
Woensdag 14 september gaat
de fietsclub naar Alkmaar. Hier
wordt gestart met de Brede Duinenroute, ongeveer 35/40 km.
Informatie? 023-5337737 of onderstaand telefoonnummer.
Ook de Museumclub gaat 14
september op stap naar Amsterdam. Museum Geelvinck Hinlopen Huis, Keizersgracht 633,
wordt bezocht waar de tentoonstelling ‘Indië Thuis – Sporen van
een koloniaal verleden’ is.
Meer informatie: 023-5477486.

Theeconcert
in Oude Kerk
Freude Für
Zwei Harfen
Heemstede - Op zondag 18
september om 1500 uur opent
de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede weer
wijd haar deuren voor het eerste Theeconcert in het seizoen
2011-2012.
Kom dit keer luisteren naar de
harpistes Marianne Smit en
Esther Kooi. Deze zeer ambitieuze dames voeren een compositie uit van Stockhausen.
Deze componist bewerkte de
tekst en muziek van het lied
voor Pinksteren: het Veni Creator Spiritus, voor twee harpen. De vreugde die de componist, zoals hij zelf toegeeft,
tijdens zijn werk aan dit stuk
voelde is hoorbaar in de tere,
ingetogen als ook in de bruisende en extatische momenten van het spel. De premiëre van het stuk vond plaats in
het jaar 2006 in de Dom van
Milaan.
De tekst van het Veni Creator Spiritus wordt door beide
harpistes niet alleen gespeeld
maar ook gezongen, aangenaam is het dat de tekst op
het programma afgedrukt
staat.
Over de musici: Zowel Marianne Smit als Esther Kooi studeerden aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2007
studeerden zij af en speelden gezamenlijk “Freude für
zwei harfen” en werden door
de examencommissie beloond
met een 10!
De naastgelegen Pauwehof is
in verband met een verbouwing gesloten. Er is nu gelegenheid om in de kerk, na
afloop van het concert, een
drankje te drinken. Natuurlijk
is er ook de gebruikelijke collecte om de onkosten te bestrijden.

Magali de Frémery signeert
Kijk verder dan je neus lang is!
Heemstede - Het bijzondere prentenboek Kijk eens verder
dan je neus lang is! is geschreven om kinderen te laten zien dat
je niet te snel een oordeel moet
hebben over hoe iemand eruit
ziet: ‘Ga niet af op wat je ziet,
want je kent iemand nog niet’.
Naar aanleiding van het prentenboek heeft de auteur ook een
musicalversie geschreven.

Deze wordt de tweede week van
september opgevoerd in openluchttheater Caprera voor alle basisscholen uit Heemstede. Als vervolg hierop signeert
Magali de Frémery op woensdag 14 september het boek bij
boekhandel Blokker.
Van 14.00 - 1600 uur. Toegang
vrij.

Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, tel. 023 5282472.
www.boekhandelblokker.nl;
info@boekhandelblokker.nl

Flamenco
Flamenco is de typische muziek, zang en dans uit Andalusië, het zuidelijk deel van Spanje. Kenmerkend voor deze muziekvorm zijn de Arabisch aandoende klanken en bijzondere ritmes. In de uitbundige en
temperamentvolle flamencodans zie je krachtig voetenwerk, ritmisch handgeklap en
karakteristieke
bewegingen.
De introductieworkshop biedt
de mogelijkheid om deze temperamentvolle danskunst uit
Spanje eerst eens uit te proberen. De introductie-avond Flamenco is op woensdag 14 september bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede om
20.00 uur. Entree: 7,50 euro.
De cursus Flamenco is bedoeld
als kennismaking met de flamencodans. In principe kan iedereen, vrouwen en mannen,
jong of oud, met enig gevoel
voor ritme, aan deze cursus
meedoen. Ook als je al eerder
iets aan flamenco hebt gedaan,
kan deze cursus als een leuke
‘opfrisser’ gelden. De lessen
worden ‘live’ begeleid door een
flamencogitarist. Op woensdag
28 september start in de Luifel
een cursus van 7 bijeenkomsten van 20.00 – 22.00 uur.
Aanmelden kan van maandag
t/m vrijdag van 9-12 uur, telefoon (023) 548 38 28 – 1.
Of via www.casca.nl.
Zin in vriendschap
Ergens rond of na je 55ste verandert er iets in je leven. Maatschappij en/of gezin stellen
minder eisen. Er komt tijd en
ruimte om van alles te ondernemen, nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe vriendschappen te sluiten of oude vriendschappen nieuw leven in te blazen. Vriendinnen
spelen immers een belangrijke
rol in het leven van bijna iedere vrouw. Maar wat is vriendschap nu eigenlijk? Betekent
vriendschap voor iedereen hetzelfde? Ontstaat vriendschap
vanzelf of kun je daar ook iets
voor doen? En hoe blijf je bevriend? Hoe ga je om met conflicten? Er is een introductie op
de cursus Zin in Vriendschap
op donderdag 15 september
van 14.00 tot 16.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Daarna kun je beslissen wat jij van vriendschap
verwacht.
In de cursus die start op donderdag 29 september om 14.00
uur in de Luifel, praten we over
vriendschap en andere sociale contacten en gaan we vooral ervaren en oefenen. Want
vriendschap is een werkwoord.
Je leert nieuwe vrouwen kennen, jezelf beter kennen, contact verdiepen, omgaan met
conflicten, je sterke punten
kennen en - last but nog least
- een goede vriendin voor jezelf zijn.

Aanmelden kan van maandag
t/m vrijdag van 9-12 uur, telefoon (023) 548 38 28 – 1. Of via
www.casca.nl.
Nieuwe schrijfcursus
bij Casca
Houd je van persoonlijke groei
en nieuwe ontdekkingen? Verlang je naar wijsheid en inspiratie? Door de schrijfoefeningen van docente Trudy van
Keeken word je uitgedaagd
om in jezelf op zoek te gaan
naar ideeën, naar wijsheid,
naar jouw mening! Je zult verrast zijn over de uitwerking van
jouw eigen woorden op papier.
Het zet je aan het denken…
Schrijven is een prachtige en
eenvoudige manier om dieper
in contact te komen met jezelf.
Schrijven nodigt je uit tevoorschijn te komen. Het brengt
je bij compassie, kracht en
kwetsbaarheid maar biedt ook
ruimte aan je frustratie, venijn
en verdriet. Schrijven kan confronterend zijn maar ook verrassend, vederlicht en geestig.
Wat je schrijft is aan jou.
Je hoeft geen schrijftalent te
zijn: interesse in schrijven en in
jezelf is meer dan genoeg!
De introductie Bladgoud –
Schrijven als weg naar binnen
is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op donderdag 15 september om 20.00
uur. Entree: 7,50 euro.
Op vrijdagochtend 7 oktober
van 9.30 – 12.00 uur start de
cursus. Je kunt je na de introductie opgeven.
Wandeling rondom
Felisenum
Op twee donderdagen in de
maand kunt u met Casca wandelen: sportief, gezellig en gezond bewegen in de buitenlucht. Er wordt in een rustig
tempo gelopen. Op donderdag
15 september verzamelen we
om 10.30 uur op parkeerplaats
Velserbeek. Vanuit Velserbeek
lopen we richting Schoonenberg langs fortificaties uit WOII, gelegen aan een waterpartij.
Via Waterland lopen we door
naar landgoed Beeckestijn. Het
voormalig museum en diverse
opstallen omsluiten een fraaie
fonteinvijver. Daarnaast zien
we een rozenarcade en kruidentuin langs slangenmuren.
We bezoeken de Engelmunduskerk (14e eeuw). Via het
hertenkamp gaan we terug
naar het startpunt. Lunchpauze bij de theeschenkerij.
U kunt lid worden van de wandelclub voor 19,00 euro voor
het hele seizoen of per keer
meewandelen voor 2,50 euro. Dan graag vooraf aanmelden door betalen bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten, toegangsprijzen en consumpties.
Voor meer informatie, aanmelden of afzeggen, of twijfel i.v.m.
slecht weer, kunt u bellen van
maandag t/m vrijdag van 9-12
uur: 023-548 38 28-1.
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Bezoek Heemstede aan
Bad Pyrmont in Duitsland

EKO groentewinkel De Kreek
30 jaar Zandvoortselaan
Heemstede – Bestond de
groentehandel aan de Zandvoortselaan 73 begin jaren 80
uit de traditionele groenten als
bloemkool, sla, spinazie en andijvie, in de jaren 90 kwamen daar
kiwi`s, mango`s en avocado`s bij.
Midden jaren 90 zijn de eigenaren van de groentewinkel, Ruud
en Ati de Kreek, zich gaan specialiseren in biologische groenten en fruit.
De moderne consument wil gezond en gevarieerd eten, de
klant ging ontdekken dat biologisch geteeld voedsel lekkerder
smaakte. Kinderen, niet direct
de grootste groente eters, eten
gemakkelijker groenten als het
beter smaakt en bij biologisch
groenten en fruit is de smaakin-

tenser. Zoals je opa en oma gewend waren, er was toen niet
anders. Ruud en Ati zijn nu blij
dat ze jaren geleden de overstap
naar een bijna volledig assortiment biologisch groeneten en
fruit gemaakt hebben. Met direct een bewuste keuze voor de
twee toppers EKO en DEMETER,
de echte merken die duurzaam,
ambachtelijk en groen zijn. Met
een assortiment van meer dan
driehonderd biologische artikelen zijn ze de groentewinkel
met het grootste assortiment van
Heemstede en omstreken. Proef
de biologische andijvie of de
komkommer met smaak! Of verse vijgen als toetje.
Bij de Kreek ook aandacht voor
de “vergeten” groenten als de

snijbiet bij salades of bij het
wokken, pastinaken die je rauw,
gestoofd en gekookt kan eten.
Vraag eens naar bosbiet, chioggia, rood-wit, heerlijk bij fetakaas en gebakken, nieuwe, aardappeltjes.
Als een van de eersten werd de
Kreek een speciaalzaak voor biologische groenten, ze hebben
veel vertrouwen gewonnen bij
hun vaste klanten, die niet anders meer willen dan biologische
groenten van de vakman. Dertig
jaar op de Zandvoortselaan vieren ze met weekaanbiedingen
en probeer dan gelijk even hun
overheerlijke limoencake van
Ay-pie met die lekker doorsudderende smaak.
Ton van den Brink

Heemsteeds koor neemt deel aan Korenlint
Heemstede - Het nieuwe
Heemsteedse popkoor Factory
of Voices neemt voor het eerst
deel aan het populaire Korenlint

in Haarlem! Het popkoor Factory
of Voices, begin 2011 opgericht
door 30 enthousiaste mannen en
vrouwen uit Heemstede en om-

geving, heeft in korte tijd meer
dan 25 zangers en zangeressen
erbij gekregen. Zaterdag 10 september wordt er voor het eerst
opgetreden tijdens het Korenlint
in Haarlem onder leiding van de
bekende dirigent Jeroen J. Vermeulen en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de pianist César Latorre. Het programma in de Oud-Katholieke kerk

Heemstede – Van 1 tot 5 september bracht een delegatie van
de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV)
een bezoek aan jumelagegemeente Bad Pyrmont in Duitsland.
Ook een aantal personen uit de
Italiaanse plaats Anzio ten zuiden van Rome, waarmee vriendschapsbanden worden onderhouden, was hierbij aanwezig.
Aanleiding was het licht- en muziekfestival ‘Goldener Sonntag’
dat jaarlijks op de eerste zondag
van september in het Kurpark
wordt gehouden.
Stadsgids Christine Tanneberger gaf een rondleiding door Pyrmont, bekend van de geneeskrachtige mineraalbronnen, klinieken, en de fraaie parken met
een tempeltje gewijd aan de Nederlandse Anna Maria FagelBoreel die hier in 1781 overleed.
Voorts werd een bezoek gebracht aan het monumentale
klooster en de historische slotbibliotheek van Corvey evenals
aan een oude molen in Biesterfeld.
In het kasteel, waar koning Willem III in de zomer van 1878 de
toen ruim 40 jaar jongere prinses (en latere koningin-regentes) Emma von Waldeck-Pyr-

mont voor het eerst ontmoette,
verzorgde directeur dr. Dieter Alfter een rondleiding
bij een schilderijententoonstelling gewijd aan het in Duitsland
zeer populaire multitalent Herman van Veen. Een optreden
van de 66-jarige cabaretier-zanger werd door zo’n 900 personen
bijgewoond.
Eerder gaf het Heemsteeds Philharmonisch Orkest succesvol
concerten op uitnodiging van
het Staatsbad.
Zoals al meer dan 10 jaar werden de Heemstedenaren buitengewoon gastvrij ontvangen in
gastgezinnen en begroet door
burgemeester Christina Röder.
De organisatie was wederom
in de voortreffelijke handen van
een enthousiaste Elvira Raudies in samenspraak met Horstmar Kirchner, die aan de basis
stond van de ‘Partnerschaft’ met
Heemstede,
De intentie is uitgesproken dat
een grotere groep uit Heemstede het volgend jaar in Bad Pyrmont wordt uitgenodigd.
Verder wordt gedacht aan onderlinge contacten tussen verenigingen in beide gemeenten.
Belangstellenden voor meer informatie kunnen e-mailen naar
het adres hkivmail@gmail.com

duurt van 14-14.20 uur; en in de
Philharmonie vindt het Korenlint
plaats van 16.30 - 16.50 uur.
(Zie ook: www.korenlint.nl )

Viering
in Cruquius

Repetities vinden plaats op
maandagavond in de Princehof
in Heemstede. Bijwonen? Dat
kan. Maar neem dan wel even
van tevoren contact op met: Annemarie@factoryofvoices.nl . Of
zie website: www.factoryofvoices.nl voor meer informatie.

Regio – Op zondag 11 september om 15.00 uur is er een viering op het terrein van SEIN in
Cruquius met ds Hetty van Galen. Er is medewerking van koor
Watergraafsmeer. Locatie: gebouw ‘de Rank’, Spieringweg
801.

Herstart bevers in Groenendaalse bos
Popkoor Factory of Voices.

Heemstede – Zaterdag 10
september maakt wabo scouting een herstart voor de
jongste meisjes van 4,5 tot 7 jaar
genaamd de Bevers. Elke zaterdagmiddag komt deze groep bij-

een van 13.30 tot 15.00 uur. Het
clubhuis staat net over het bruggetje aan de Ritzemaboskade in
het Groenendaalse bos in Heemstede.
Kijk op www.waboscouting.

nl of bel naar de voorzitter 0612531460 voor meer info. Ook bij
de Welpen (7 tot 10 jaar) is ruimte voor nieuwe leden. Bijeen op
zaterdag tussen 10.30 en 12.30
uur.
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Leefstijl-programma
bij Praktijk DEEN

Bekkers All Stars wint VEW pakt
Bekkerstoernooi
eerste punt
Heemstede - Bloedstollend en
bloedheet, dat waren de ingredienten van het Loek Bekkers Jubileum toernooi van afgelopen
zaterdag.
Mannen met een buikje, grijs
haar of kalend, alleen voetballend op dit toernooi of al meer
dan 40 jaar voetballend op hoog
en laag niveau. Zij allen zorgden
voor een geweldig veteranentoernooi.
Naamgever, RCH-ambassadeur
en organisator Loek Bekkers had
wederom 12 teams op de been
kunnen krijgen en die mochten
hun kunnen tonen aan het grote
publiek in 2 poules van zes.
Het was verschrikkelijk warm en
Poule A:
Bekkers All Stars
BSM
RCH Vet. 2
Vogelenzang
HFC Vet. 2
HFV Vet. 1

de wissels werden steeds sneller ingezet.
Met soms geweldige hoogstandjes, af en toe ouderwets gemopper op scheids en teamgenoten
(tenslotte blijft het fanatisme er
altijd in hangen) kan Loek terugkijken op een zeer geslaagd
toernooi en wat is mooier als aan
het eind van de dag kleinzoon
Youri de trofee kan uitreiken
aan zijn eigen Bekkers All Stars
team, dat in de finale RCH vet.
1 met 1-0 wist te verslaan. Tevens ontvingen beide team een
jubileumbokaal van het 100 jarige-RCH.
Finale: Bekkers All Stars – RCH
Vet. 1 1-0.
Poule B:

13 pnt
10 pnt
9 pnt
5 pnt
4 pnt
0 pnt.

RCH Vet. 1
11 pnt
HBC
8 pnt
Vlug en Vaardag 8 pnt
Alliance ’22
7 pnt
Zandvoort
3 pnt
V&W
1 pnt

in slechte
wedstrijd

Heemstede - De eerste competitie wedstrijd van VEW
werd gespeeld op het veld van
Bloemendaal. De eerste helft
was het aanzien niet waard en
leverde VEW een 2-0 achterstand op. Tijdens de thee werden er een paar pittige woorden gesproken. Micha Pannekoek wed vervangen door Bo
van Ieperen en VEW ging direct één op één spelen. Het
resultaat was\dat Robin Philippo al snel de 2-1 scoorde
maar raakte hierbij geblesseerd en werd vervangen door
Jeroen Veltena. Deze A-junior
speelde een prima wedstrijd
en was geen verzwakking. Na
een kwartier zette Bas van ’t
Sant Michiel Dekker vrij voor
de keeper en het was 2-2. Bas
van’t Sant miste nog een penalty. De laatste kansen waren
voor VEW maar die werden
niet benut. Geel was er voor
Wouter Hamann, Bo van Ieperen en Richard van Splunter.
Het programma voor
zaterdag 10 september:
VEW-1- Hoofddorp-1
VEW-2- Hoofddorp-2
VEW-3- Hillegom
Jong HerculesVEW-4
VEW - THB
VEW-A1- ODIN-A
Hillegom-b- VEW-b
Hoofddorp-dVEW-d1
Zandvoort-dVEW-d2

14.30 uur
10.45 uur
12.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.45 uur
13.00 uur
10.00 uur
12.15 uur

De F-junioren en de mini’s
spelen een onderlinge competitie.

Heemstede - Praktijk DEEN.
biedt naast gespecialiseerde fysiotherapie ook diverse leefstijlprogramma’s. Zo worden yogalessen aangeboden, fitnesslessen, voedingsadvies, massagetherapie ter ontspanning of
sportmassage, Personal Training
en wandelgroepen.
Waarom?
Jezelf fit en energiek voelen, dat
is een belangrijke meerwaarde.
Leefstijl speelt hierbij een belangrijke rol. Teveel of ongezond
eten, in combinatie met weinig
bewegen, roken en alcohol zorgen voor een groter risico op het
ontstaan van klachten en ziekten.
Redenen genoeg om goed voor
jezelf te zorgen en in beweging
te komen! Het is echter voor ons
lichaam niet vanzelfsprekend om
ineens een geheel ander ritme
aan te nemen. Daarom is het van
groot belang een uitgebalanceerd leefstijlprogramma te volgen. Praktijk DEEN. helpt daarmee!
De leefstijlprogramma’s die de
praktijk aanbiedt zijn uitgekozen
op kwaliteit en relevantie. Daarom wordt gezorgd voor gediplomeerde begeleiders en combineren zij de programma’s met de
ervaring vanuit de fysiotherapie.
De leefstijlprogramma’s die zij
aanbieden zijn:
Yoga
In de groepen zijn de technieken
voor iedereen, oud, jong, beginners en gevorderden, goed uitvoerbaar. De yogaoefeningen
brengen lichaam en geest meer
in balans d.m.v. een harmonisch
samenspel van houding, beweging, ademhaling, ontspanning
en concentratie. Een steeds dieper gaande verfijning en precisie
in de yogabeoefening ontwikkelt het bewustzijn en de intelligentie van het lichaam. Elke les
heeft een prettige balans tussen
inspanning en ontspanning.
Training en voedingsadvies
Afvallen of gezonder eten? Praktijk DEEN. biedt de mogelijkheid
om een programma afgestemd
op persoonlijk behoefte waar
te maken! Tijdens dit programma gaat u voor 12 weken lang
2x per week onder begeleiding

trainen met de nadruk op calorieverbranding. Daarbij krijgt u
tijdens deze periode een aantal
keer voorlichting en advies over
voeding van een vooraanstaand
voedingsdeskundige.
Massage
Massage is een manier om je lichaam en geest te laten ontspannen. De drukte van het dagelijks leven zal overzichtelijker
worden vanwege het bereiken
van een verhoogd concentratieniveau na de massage. Het heeft
een weldadige, verfrissende uitwerking op het lichaam zowel fysiek als psychisch.
Fitnesslessen
Liever niet naar de sportschool?
Wel de ambitie om te gaan sporten? Onder een relaxte en gezellige sfeer kunt u komen fitnessen onder begeleiding van een
fysiotherapeut. De fitnesslessen
kunt u eventueel combineren
met yogalessen.
Personal Training
Zoals de naam al zegt is dit persoonlijke training samen met
een Personal Trainer. Tijdens deze training wordt u individueel
begeleid in het behalen van de
opgestelde doelen. Dit kan op
meerdere manieren. Afhankelijk
van uw doel zal de trainer met
u bepalen wat het meest effectief is en waar u zich het prettigst bij voelt. Zo kan het zijn dat
u gaat trainen op fitnessapparatuur, maar het is ook mogelijk om oefeningen met gewichten, ballen e.d in de vrije ruimte
of buiten te doen.
Kortom, alles is mogelijk!
Loopgroep
Start de week met een uur heerlijk, sportief en ontspannen buiten wandelen onder begeleiding
van een instructeur. Tijdens de
tocht wisselt u het wandelen af
met oefeningen zodat uw hele lichaam getraind wordt.
Aanmelden kan telefonisch of
loop even binnen bij praktijk
DEEN.
Telefoon 023-5285677 / 5293919
Händellaan 2A, 2102 CW Heemstede
Meijerslaan 258, 2105 PG Heemstede
www.praktijdeen.nl
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Nieuwe activiteit bij
GSV Heemstede:

Hatha Yoga

Individuele klasse Nieuwenhoorn
nekt de Koninklijke HFC
Regio - Voor HFC was het wennen om op een hoger niveau te
acteren. Niewenhoorn (Hellevoetsluis) vormde een hecht collectief met een paar individueel
sterke spelers.
De razendsnelle en technisch
vaardige Djerreld Muntslag was
zijn HFC opponenten veelal te
slim af. Keer op keer lukte het
Muntslag een voorzet te produceren, waar vervolgens door zijn
medespelers weinig mee werd
gedaan. Op deze eerste wedstrijddag oogde beide teams gespannen. Door aanhoudende
blessures van de HFC spitsen
stond rechtsachter Tuncay Yener
wederom in de spits. HFC ging
goede van start en zette direct
druk naar voren.
Het offensiefje duurde maar kort
en Nieuwenhoorn stelde orde op
zaken, ging mee voetballen en
kwam steeds meer op de helft
van HFC.
De opgekomen linksachter Anyhony Piqué kwam een teenlengte te kort om een voorzet

van Muntslag in te tikken. HFC
kwam uit een doodspelmoment
op voorsprong. Een perfect genomen corner van Tim Kuyt bereikte het hoofd van Carlos Opoku die de 1-0 liet aantekenen.
Er waren op dat moment 25
minuten gespeeld en HFC dacht
controle te hebben over de
wedstrijd. Nog geen drie minuten later was het een van de
uitblinkers aan de kant van
Nieuwenhoorn, Jordao Pattinama, die van ver verwoestend uithaalde en doelman Van Rossum
volledig kansloos liet met een
bal in de kruising 1-1. Intussen
hadden Kuyt en Van den Ban al
een gele kaart opgelopen en viel
Bart Nelis uit met een gescheurde enkelband. Na de rust overheerste Nieuwenhoorn en was
het wederom Pattinama die na
mislukte inzetten van Melissant
en Hassell HFC de genadeslag
gaf.
De HFC defensie zag er bij het
afslaan van de doelpogingen van
Nieuwenhoorn niet goed uit.

Pattinama kreeg nog een kans
waarbij hij geheel vrij voor doelman Van Rossum kwam te staan,
maar hij faalde in de afwerking.
HFC herpakte zich en na wat
vers ingebrachte spelers ontstond zowaar druk op het doel
van Nieuwenhoorn. En kopbal
van de opgekomen Roy Verkaik
belandde op de lat en ook moest
de doelman een paar maal
redding brengen. De 90 minuten waren al enige tijd verstreken toen het wederom Pattinama
was die een lange solo bekroonde met een doelpunt 1-3. De
individuele klasse van een aantal spelers van Nieuwenhoorn
gaf deze middag de doorslag.
Nieuwenhoorn heeft geen wonderploeg, maar voor HFC was dit
wel een goede graadmeter wat
men minimaal kan verwachten in
de hoofdklasse. Nieuwenhoorn
speelt volgende week thuis tegen Leonidas en HFC gaat op
bezoek bij Westlandia in Naaldwijk.
Eric van Westerloo

Schaakclub
start seizoen

Heemstede - In september begint de Heemsteedse Schaakclub met het nieuwe seizoen. Nieuwe leden
zijn welkom! Gespeeld wordt
maandagavond vanaf 20.00
uur, en voor elk niveau is er
wat wils. Je kan altijd langskomen voor bijvoorbeeld een
proefwedstrijd. De jeugd van
de schaakclubs Heemstede,
Bloemendaal en Het Spaarne
speelt samen, op donderdag
en/of vrijdagavond van zeven
tot acht uur. Voor meer info:
heemstedeschaken@gmail.
com of 06-29361123.

Carmen en Nicky met dé beker!

Heemstede - Iedereen heeft zijn eigen reden om yoga te gaan
doen. En iedereen ervaart dan ook een ander effect na een uurtje yoga. Van diepere slaap tot de dingen relaxter benaderen en
van minder rugpijn tot meer liefde.
Bij GSV zijn vanaf nu Hatha Yoga lessen te volgen. De les heeft
tot doel je lichaam soepeler en sterker te maken en dat je geheel ontspannen de les verlaat en zo je leven met meer vreugde kan benaderen. Door de yogahoudingen rek je al je spieren weer eens goed op, zodat je opgebouwde spanningen loslaat. Ook wordt je lichaamscontrole groter, zodat je gedurende
de dag je houding eens kan corrigeren of je adem weer even tot
rust kan brengen. Hierdoor houd je de opbouw van spanningen
binnen de perken. Naast dit fysieke aspect, komt door de beoefening van yoga ook je geest tot rust. U doet concentratie- en
ademhalingsoefeningen en een lange eindontspanning om dit
proces te ondersteunen.
De oefenuren vinden plaats in het GSV-Centrum, Fr. Schubertlaan 37, Heemstede, op woensdagmorgen. Aanvangstijden: om
9.45 uur en 10.45 uur. Bij deelname een matje, badlaken of iets
dergelijks meenemen s.v.p.
Heeft u belangstelling kom dan gratis een proefles meedoen.
Voor meer informatie over andere zaalsporten zie de website
www.gsv-heemstede.nl

Zeeuws succes voor HPC
Heemstede - Het Open Water
Seizoen voor de wedstrijdzwemmers zit er alweer bijna op. Afgelopen weekend vonden de
wedstrijden in Zeeland plaats en
kwamen Nicky Slinger en Carmen Meijer voor HPC Heemstede aan de start. Beiden zwommen zowel zaterdag als zondag de kilometer vrije slag. Het
prachtige weer zorgde zaterdag voor een heerlijke zomerse
sfeer in het altijd gezellige Wilhelminadorp Helaas was het
weer zondag in Vlissingen een
stuk minder en viel er regelmatig een bui. Carmen had er na
de vele vakantieweken best een
beetje moeite mee, maar zwom
voor wat ze waard was en wist
op beide dagen in een nette tijd
aan te tikken. Nicky is bezig aan
een supergoed seizoen en wist
twee keer ruim onder de 16 minuten te blijven waarmee ze zowel zaterdag als zondag de beker voor de derde plaats in ontvangst mocht nemen. Dat de
crisis ook in de zwemwereld in
doorgedrongen bleek uit het formaat van de beker van Wilhelminadorp. Maar schattig was hij
wel! Nicky komt uit bij de Masters 45+ en in het seizoensklassement staat ze vooralsnog op
een mooie tweede plaats. Hiermee zou ze in aanmerking komen voor de zilveren KNZB medaille. Volgende week zijn de
laatste wedstrijden en zal de beslissing vallen dus het blijft voor
haar nog even spannend. HPC
biedt met ingang van dit seizoen
ook trainingen aan voor zwemmers die graag de Masterswedstrijden willen gaan zwemmen
(boven de 20 jaar). Er worden
steeds meer wedstrijden voor
Masters aangeboden en HPC wil
hier gaan op inspelen. Overigens

is dit niet de enige nieuwe activiteit binnen de vereniging. Met
ingang van deze week wordt ook
het waterpolo voor kinderen van
8 en 9 jaar opgestart. Onder de
bezielende leiding van een aantal waterpolospeelsters die zelf
in het Nederlands jeugdteam
hebben gespeeld, krijgen de
kinderen techniek- en conditietraining. HPC hoopt dat deze afdeling net zo succesvol zal worden als de afdeling Waterplezier
die vorig jaar door Nicky is opgestart. Dit vinden de kinderen
tussen 7 en 11 die net hun
zwemdiploma’s hebben behaald
zó leuk, dat er nu zelfs kinderen zijn die het Waterplezier
voor hun verjaardag vragen! Deze week hervatten ook de synchroon- en wedstrijdzwemmers
de trainingen weer. Afgelopen
seizoen wisten vier HPC zwemmers (David, Wesley, Martijn en
Carmen) de Nationale Kampioenschappen te halen en HPC
hoopt dit aantal aankomend
seizoen uit te breiden. Trainer
Niels Derksen heeft alle vertrouwen in een mooi seizoen: “We
hopen dit jaar nóg meer jonge
jeugdleden te kunnen verwelkomen. Voor wat betref de competitie gaan we er vanuit dat we
ons dit jaar te kunnen handhaven in eerste klasse van de districtscompetitie en uiteraard zullen we de zwemmers die de limieten voor de Nederlandse
Kampioenschappen kunnen en
willen halen, optimaal faciliteren in de voorbereidingen”. Het
trainersteam van de wedstrijdzwemmers dat, naast Niels, bestaat uit Theo van Dam, Ed Dekker, Elly Bos, Ricardo Haverschmidt, Nicky Slinger en Denise
van der Linden is er in ieder geval helemaal klaar voor!
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Buitenplaats Huis te Manpad
in natuurserie van RTV N-H
Heemstede - ‘Natuurlijk NoordHolland’ is een serie op TV
Noord-Holland die mooie plekjes in de provincie laat zien. Deze keer brengen boswachter
Marijke Dirkson van Landschap
Noord-Holland en verslaggever
Stephan Roest een bezoek aan
de buitenplaats Huis te Manpad
bij Heemstede.
Huis te Manpad is één van de
mooiste buitenplaatsen die in
de loop van de 17e eeuw in Kennemerland werd aangelegd. De
eigenaren hebben er in de loop
van tijd van alles gedaan het te
verfraaien. Marijke en Stephan
brengen onder meer een bezoek aan de slangenmuur, de
langste van Europa. Dankzij de
luwte en de volle zon groeien
er allerlei bijzondere fruitrassen.
Tijdens de wandeling komen ze
ook het groot springzaad tegen.

Deze plant heeft een vernuftige manier om de zaden te verspreiden.
De uitzending is te zien op maandag 12 september van 17:40 tot
17:55 uur en wordt gedurende 24
uur om de twee uur herhaald.

In de loop van het seizoen wordt
‘Natuurlijk Noord-Holland’ iedere maandag op TV-Noord-Holland uitgezonden. Bouwfonds en
Landschap Noord-Holland leveren een financiële bijdrage om
de uitzendingen te realiseren.

28ste HBC jeugdweekend
was geweldig!

Marijke Dirkson, boswachter van Landschap Noord-Holland en presentator Stephan Roest (fotograaf: Richard van Kruchten).

De Meerlanden ook sterk
voor Ride for the Roses
Regio - De acties van De Meerlanden om geld in te zamelen
voor Ride for the Roses hebben vruchten af geworpen: samen
met bewoners en bedrijven uit haar regio steunt De Meerlanden deze wielertocht met een totaalbedrag van 27.500 euro.
Dit geld komt ten goede van KWF Kankerbestrijding.
Om geld in te zamelen voor de
Ride for the Roses/ KWF Kankerbestrijding heeft De Meerlanden verschillende acties georganiseerd. “Wij bedanken alle bedrijven en bewoners die
aan de acties mee hebben gedaan voor hun bijdrage: fijn dat
ook u de Ride for the Roses een
warm hart toe draagt!” aldus Ger
de Jong, directeur van De Meerlanden.
Acties voor Ride for the Roses
De Meerlanden heeft samen met
30 organisaties de Ride for the
Roses gesteund door logo’s te
plaatsen op de inzamelvoertuigen van De Meerlanden. Het bedrag dat zij hiervoor betaalden, is
volledig ten gunste gekomen van
KWF Kankerbestrijding. Ook bewoners konden een bijdrage le-

veren: voor iedere fiets die in augustus op de milieustraten van
De Meerlanden is ingeleverd,
heeft De Meerlanden 10,- euro
over gemaakt naar KWF Kankerbestrijding. In totaal zijn er 451
fietsen ingezameld.
Over Ride for the Roses
De Ride is inmiddels een begrip
binnen de Nederlandse wielerwereld. In de cycletour wordt er
van start tot finish gereden door
één groot peloton van duizenden
wielrenners met een gemiddelde snelheid van 28 tot 30 km/u.
Dit onder volledige politiebegeleiding over een afgezette weg.
Het succes van de Ride for the
Roses zit hem in de unieke formule. Op een sportieve, gezonde en plezierige manier bezig

zijn en tegelijkertijd iets doen tegen kanker. Samen met duizenden anderen een sportieve prestatie leveren.
Over De Meerlanden
De Meerlanden werkt samen
met gemeenten en bewoners
aan een schone en duurzame
leef- en werkomgeving. Dit doet
zij door uw buurt schoon, heel en
veilig te houden. En door uw afval gescheiden in te zamelen en
te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Geef afval een toekomst!
De Meerlanden start projecten
waarbij zij kijkt naar de mogelijkheden van afvalverwerking met
een hoog energierendement.
Zo wil zij het leveren en gebruiken van groene energie een impuls geven. Een mooi voorbeeld
is de vernieuwde verwerkingsmethode van gft-afval. Sinds
kort heeft De Meerlanden een
nieuwe composteringsinstallatie in gebruik. Deze levert sinds
het najaar van 2010 warmte aan
kassen in de omgeving van De
Meerlanden.
Naast composteren gaat De
Meerlanden in 2011 het gft-afval
ook vergisten. De nieuwe vergistingsinstallatie levert groengas,
groene CO2 én compost. Compost en groene CO2 laten bloemen, groente- en fruitplanten in
tuinbouwkassen groeien. Groengas kan je gebruiken om te verwarmen. Je kunt er ook op rijden. Straks rijden de inzamelvoertuigen van De Meerlanden
op het gft-afval dat ze zelf inzamelen!
Inzamelwagen voor Ride for the
Roses (foto: Rob Essenberg).

Heemstede - De buren zullen wel gedacht hebben, wat
doen ze toch? Het hele afgelopen weekend schalt vrolijke
muziek en de wakkere stem van
HBC-corifee Klaas Lukkien door
de luidsprekers. De brandweerauto reed zaterdag naar binnen,
en zondag de ambulance. Ja, het
was weer zover: het jaarlijks voor
de jeugd van HBC georganiseerde Jeugdweekend was een feit.
De weergoden zijn HBC zeker gunstig gezind, want de zon
houldt (bijna) niet op met schijnen. De 120 kinderen tussen 6
en 16 jaar worden sportief bezig gehouden, met veel voetbal
natuurlijk, maar ook voetvolley,
het washandjesspel, en het vaste onderdeel op zondag: de Zeskamp.
Eén van de leden van de jeugdweekendcommissie, een marechaussee, had 4 van zijn collega’s enthousiast gemaakt en zij
hebben voor de oudere jeugd
een fantastisch zaterdagmiddag- en avondprogramma uitrgezet in het Haarlemmermeerse Bos: vlotten bouwen, survivalspellen gericht op teamsamen-

werking, en een spooktocht terug naar HBC over het voormalig Floriade terrein. Het was dan
al snel heel stil in de tenten zaterdagnacht. Maar ook de rest
van het weekend hebben de marechaussees op een geweldige
manier alle op- en afbouwactiviteiten ondersteund.
De jongste jeugd bleef op HBC
en speelde levend Ganzenbord
en in de avonduren heel fanatiek Ik Hou Van Holland in een
op hun leeftijd aangepaste versie. De kinderen zijn ingedeeld in
6 teams op het thema Ik hou van
Holland: Klompen (geel), Boerenkool (groen), Tulpen (rood),
Molens (wit), Delfts Blauw
(blauw) en Wimpels (oranje) en
kunnen het hele weekend met
alle onderdelen punten halen.
Het 28ste HBC Jeugdweekend is
gewonnen door het team van de
Klompen. (zie foto)
Alle vrijwilligers, ouders, HBCers, jeugdleden vanaf 16 jaar
hebben dit 28ste Jeugdweekend
weer tot een groot succes gemaakt. Maar dat niet alleen, ze
hebben zelf ook genoten van dit
weekendje uit met ‘hun’ kroost.

Kaashuis Tromp in race
voor gouden kaasmes
Heemstede – Kaashuis Tromp aan de Zandvoortselaan 175 te
Heemstede is een van de kanshebbers in de halve finale om het
gouden kaasmes 2012.
Dit is de hoogste prijs voor kaasspecialisten. 25 Kaasspeciaalzaken nemen deel. De halve finale vindt plaats in september. Dan beoordelen twee onafhankelijke vakjuryteams de
deelnemers op verschillende tijdstippen. Management, assortiment, hygiëne, medewerkers, vakkennis en performance staan centraal. Begin oktober worden in Houten de vijf
finalisten bekendgemaakt. Op 15 november tot slot wordt de
winnaar uitgeroepen.

Met scootmobiel het water in
Heemstede – Donderdagmiddag 1 september omstreeks
15.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een
scootmobielbestuurster in de
Hoofdvaart was gereden naast
de Hoofdweg. De vrouw was
door oplettende omstanders uit
het water gehaald. De 53-jarige Heemsteedse is door ambu-

lancepersoneel naar een ziekenhuis vervoerd ter controle. Het
is niet precies bekend waardoor
de vrouw te water raakte. Getuigen zagen dat de scootmobiel
plotseling begon te slingeren
en via de bosjes zo de Hoofdvaart inreed. De brandweer heeft
de scootmobiel op de kant gehaald.
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Cultuurroute monumentale
bollenschuren Hillegom - Lisse

Bridgen met
plezier

Regio - Op zaterdag 10 september, Open Monumentendag,
organiseert de Stichting Vrienden van Oud Hillegom, in samenwerking met de Stichting Hillegom Promotie en het CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek de Cultuurroute Monumentale Bollenschuren. Deze route door Hillegom
en Lisse komt langs vele monumentale bollenschuren waarvan er 12 hun terrein openstellen.

Regio - Heeft u het bridgen nog
niet helemaal onder de knie dan
is B.M.P iets voor u.
Voor 130,- euro per seizoen kunt
woensdagavond terecht in Bennebroek (start 7 september) of
Haarlem (start 14 september).
Informatie: P. v.d. Raad, tel. 0235847156 / 06-22983867 passagebmp@quicknet.nl

Deze Cultuurroute Monumentale Bollenschuren is georganiseerd omdat het dan landelijke
Open Monumentendag is. Het
thema daarvan is dit jaar “Nieuw
gebruik, Oud gebouw”. Bij alle bollenschuren mogen de bezoekers op het erf rondkijken. Bij
sommige kunt u ook binnen kijken, zodat u een beeld krijgt van
het interieur van deze oude gebouwen. Soms geeft de eigenaar
uitleg over de geschiedenis van
het pand.
Bollenerfgoed
In Kwekerij Veelzorg in Hillegom
geeft de Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG uitleg over de
architectuur van bollenschuren.
U kunt horen en zien waarvoor
ze gebruikt werden en op welke
manier bollenschuren door herbestemming een tweede leven
kunnen krijgen.
De Stichting Boei, de nieuwe eigenaar van Veelzorg, geeft uitleg
over haar plannen met de historische schuren van Veldhuyzen
van Zanten.
In Museum De Zwarte Tulp in
Lisse geeft Piet Goemans om
11.30 uur een lezing over bollenschuren. In De Vergulde Zwaan
in Lisse zorgt de Vereniging Oud
Lisse voor een presentatie over
bollenschuren.
Kunst en cultuur in de bollenschuur
In drie Hillegomse bollenschuren kunnen de bezoekers bovendien genieten van cultuur in
de breedste zin van het woord.
In Kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg 131 in Hillegom vertellen Veronica Handgraaf en Gerrit
Kleijheeg twee historische verhalen over Hillegom. De Stichting “Kunst in de streek” verzorgt
in de grote exporthal van Veelzorg een tentoonstelling, waaraan vijf kunstenaars deelnemen:
René Nelissen, Reen Sanderse, Joop Keek, Frank Stolk en de
fotograaf Robert van Rijn. Er
worden grote kubussen neergezet, waaraan de kunstwerken komen te hangen; daartussen worden antieke voorwerpen

uit de bollenteelt tentoongesteld.
In de hyacintenholkamer van
Veelzorg is een expositie te zien
van uitvergrote oude ansichtkaarten van het bloeiende bollenlandschap. Bovendien worden daar de foto’s tentoongesteld van de prijsvraag “Bollencultuur na de bloei”.
Muziek en toneel
In en bij de bollenschuur op de
Weeresteinstraat 147 in Hillegom kunt u ’s middags genieten
van muziek en toneel. Het symfonisch blaasorkest Symphoenix
uit Hillegom en het koor Elan uit
Noordwijkerhout treden daar om
beurten op en geven een concert in of bij de bollenschuur.
Leden van de Hillegomse toneelvereniging OONA voeren
die middag meerdere malen een
eenakter op, die zich afspeelt in
het bloembollenvak en die speciaal voor deze dag is geschreven.
Kinderkunst
In de bollenschuur aan de Pastoorslaan 70-72 in Hillegom is
ook schilderkunst te zien. Speciaal voor kinderen wordt daar
een schilderworkshop georganiseerd. Tijdens deze “Kinderkunst
in uitvoering” maken de kinderen gezamenlijk één groot schilderij, met als thema Hillegom
bollendorp. Er zijn ook limonade
en poffertjes verkrijgbaar.
Fietsroute
De bollenschuren in Hillegom
zijn te bezichtigen van 10.3016.00 uur en in Lisse van 10.0017.00 uur. Tussen de opengestelde bollenschuren is een 20 kilometer lange fietsroute uitgezet. Deze fietsroute is gratis verkrijgbaar bij de startpunten. Het
startpunt in Hillegom is Kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg
131, in Lisse is dat gebouw De
Vergulde Zwaan aan de 1e Havendwarsstraat 4A. Kinderen die
aan de Cultuurroute deelnemen
krijgen een stempelkaart. Na afloop kunnen zij een medaille halen bij een van de twee startpunten. Kijk ook op:
www.hillegompromotie.nl

Maand van aangepast sporten
Regio - In september barst het
sportseizoen voor alle sporters
weer in volle hevigheid los. Een
ideaal moment om kennis te maken met alle aangepaste sportmogelijkheden in de regio. Daarom organiseert het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten in samenwerking met diverse sportaanbieders de ‘Maand
van het Aangepast Sporten’. Een

maand met allerlei Open dagen
bij organisaties die een sportaanbod realiseren voor mensen
met een beperking. In heel de
provincie Noord-Holland zetten
verenigingen hun deuren wagen wijd open voor iedereen die
graag meer wil bewegen.
Heeft u een beperking of chronische aandoening en wilt u graag

De Waag toont nieuw gebruik
tijdens Monumentendagen
Regio - Het thema van de landelijke Open Monumentendagen luidt dit jaar “Nieuw gebruik - Oud Gebouw”. Dit thema vormde voor 8 leden van de
kunstenaarsvereniging KZOD
residerend in De Waag een aansporing om hieraan een speciale expositie te wijden. Temeer
daar dit historische gebouw
aan het Spaarne (door Lieven
de Key rond 1597 gebouwd) dit
jaar tijdens de komende Monumentendagen speciale aandacht krijgt!
De 8 beeldende kunstenaars afkomstig uit de gehele regio exposeren hun werk op originele
wijze gelet op de titel ”Schoon
aan de haak” waarbij de kunstwerken op houten pallets hangend aan het plafond zijn te bewonderen. In de expositieruimte is te zien hoe dit thema door
de exposanten is uitgewerkt.
Afke Spaargaren uit IJmuiden
is geinspireerd door een oude weegschaal uit de Balkan.
De gouden schaal ziet zij als
een matafoor voor nieuw leven
dat in de schaal wordt geblazen. Connie Vlasveld uit Heemstede neemt het thema “schoon
aan de haak” heel letterlijk: een
school makrelen die d.m.v. linodruk op lagen stof is aangebracht.
Voor Mary Admiraal uit Heemskerk staat het wegen voor bewegen hetgeen zij middels haar
driehoeksobject laat zien.
Annette Vorderhake uit Haarlem heeft een hart op haar pallet geplaatst. Een zwaar hart zoals zij vertelt van steen, vol daden, zorgen en emoties. Alleen

wat meer bewegen? Kijk dan op
de website www.sportsupport.
nl voor een overzicht van alle
Open dagen bij u in de regio.
Ook verenigingen die nog hun
medewerking willen verlenen
aan de ‘Maand van het Aangepast sporten’ kunnen met de
regiomedewerker contact opnemen.
Of bel Thijs van Attekum, telefoon: (023) 5260302 of e-mail:
tvattekum@sportsupport.nl

door het hart te offeren raakt
het zijn gewicht kwijt en kan
het “Schoon aan de haak” worden gewogen. Evenals de spiraalvormige objecten van Jacintha Reijnders uit Heemstede die haar pallet als het ware in evenwicht houden. Willemien Spook uit Haarlem verrast met een werk waarvoor de
zaaddoos van de dagkoekoeksbloem model stond. Uitgezaagd
uit koper ontstond er een object, klaar voor nieuw gebruik:
een collier. Ria van Kooten en
Mathilde Loerts uit Haarlem laten tot slot laten hun werk voor
zich spreken.
Tijdens beide Monumentendagen vertelt Marjon Rekoert van
de Stichting Vertelkunst iets op
de tekenafdeling over waaghalzerij en over heksen die in de
Waag te licht werden bevonden, al zijn die heksen nooit in
de Waag gewogen! Op zaterdag 10 en zondag 11 september
bestaat er voor de bezoekers
de mogelijkheid op de historische tekenafdeling deel te nemen aan het tekenen van modellen gekleed in 19e eeuwse
kostuums! De feestelijke opening van deze tentoonstelling
door de Wethouder van Cultuur
van de Gemeente Haarlem, de
Hr.Pieter Heiliegers vindt plaats
op vrijdag 9 september om
16.00 uur in de Waag. Aldaar
loopt de expositie vanaf donderdag 8 september t/m zondag 25 september (openingstijden: van 13.00 tot 17.00 uur).
Voor verdere informatie: www.
kzod.nl en www.openmonumentendag.nl

Dienst in
ziekenhuis
Regio - Zondag 11 september
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst
van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is
welkom, zowel patiënten alsook
bezoek. De kerkzaal bevindt zich
op de begane grond naast het
restaurant (volg route 55).
Voorganger is pastor mw. K.
Bouwman. De zang wordt ondersteund door het koor Wijdt
Hem uw lied. (communieviering)

Naar Circus Sijm,
wie wint?

Uitslag puzzel
augustus
Heemstede – Toepasselijk
was de oplossing van de augustuspuzzel in de Heemsteder: krantenartikeltje. De redactie ontving weer vele goede oplossingen. Vijf briefkaarten zijn uit de stapel gevist en
dit vijftal wint twee vrijkaartjes voor Circus Sijm! Dat komt
over twee weken naar Heemstede, naar de Vrijheidsdreef.
De vijf personen die twee gratis vrijkaarten winnen (voorstelling dinsdag 20 september) zijn: Mevrouw Van de
Meije, Ida Gerhardtlaan 5 te
Heemstede, R. Failé, Wagnerkade 27, Heemstede, E.V.
Kampen-de Wagt, Schoollaan
125, Bennebroek, Mevrouw
C. Paauw-Bleys, Vaumontlaan 176, Heemstede en A.
van Bentem, Oude Kruisweg
240, Cruquius. De winnaars
ontvangen thuis de gratis entreebewijzen. (over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd). Meer over Circus Sijm
elders in deze Heemsteder.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Woensdag 7 september
t/m zaterdag 1 oktober
• Nieuwe expositie in Galerie Het Kunstbedrijf Heemstede. Keramiek, schilderijen, beelden van hout en objecten van Greet van Dijk, Sam
Middleton, Patrick Vos, Pascale Huntings en Ber Stekelenburg.
Woensdag t/m zaterdag van
13.00 - tot 17.30 uur en op afspraak.
www.hetkunstbedrijf.nl
T/m dinsdag 4 oktober
Cursisten Creatief Centrum Bennebroek exposeren in voormalige gemeentehuis van Bennebroek.
Aquarellen, werken met pastel, acrylschilderijen, keramiek
en boetseerwerk.
Kijk ook op: www.creatiefcentrum.nl.

•

T/m zondag 30 oktober
Expositie merklappen
van Elsbeth Matthijsen en
aquarellen en olieverfschilderijen van Anton Brand in
de bibliotheek van Heemstede, Julianalaan 1. Te bezichtigen tijdens openingsuren van
de bibliotheek.
Info: 023-5115300.

•

Divers
Woensdag 7 t/m
zondag 11 september
• Circus Belly Wien in Bennebroek met bloedstollende
acts van acrobaten en jongleurs, afgewisseld door dolkomische capriolen van clowns.
Tevens een indrukwekkende
vrijheidsdressuur van prachtige gitzwarte Friese paarden,
Indische olifanten, Siberische
tijgers. Woensdags om 19u,
evenals donderdag t/m zaterdag. ’s Middags: donderdag
en vrijdag om 16.15, zaterdag
om 15u en zondag om 14u.
Kaartverkoop a/d kassa. Reserveren tussen 11.00 en 13.00
via 06-43989845.
Kijk ook op: www.bellywien.nl
Zaterdag 10 september
• Open Monumentendag
Heemstede:
De Bulb, voormalig gebouw
voor
bloembollencultuur,
Leidsevaartweg 1. Te bezichtigen tussen 10.00 uur en 16.00
uur.
Landgoed Hageveld, voormalig kleinseminarie Hageveld is
ook te bezoeken. School en
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Voorhuis zijn beide toegankelijk tussen 11.00 uur en 15.00
uur.
Molen de Nachtegaal en De
Oude Meelfabriek aan de
Glipperweg 94 in Heemstede.
Tussen de molen/meelfabriek
en het molentje Groenendaal
is er die dag ‘n pendeldienst
over het water. Open van 10.00
uur tot 17.00 uur.
Algemene begraafplaats aan
de Herfstlaan en het molentje
van Groenendaal bij de kinderboerderij zijn ook geopend.
Geen rondleidingen op de begraafplaats.
Info: www.hv-hb.nl en
www.openmonumentendag.nl
Zondag 11 september
• Brocantemarkt in Jan
van Goyenstraat, 10.0017.00 uur met diverse attributen; van stoelen tot glaswerk
en van linnengoed tot sieraden. Inlichtingen bij Hanneke
Oorthuys, Kado Enzo, tel. 023
- 5280218 brocante@janvangoyenstraat.nl
www.janvangoyenstraat.nl/
Woensdag 14 september
Vertalersgeluk bij Boekhandel Blokker met Liesbeth van Nes- HHhH van
Laurent Binet, Niek Miedema- De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet
van David Mitchell en Edgar de Bruin- De werkplaats van de duivel van
Jachym Topol. Alle boeken
stonden op de shortlist voor
de Europese Literatuurprijs.
De Europese Literatuurprijs
wordt in 2011 voor de eerste
keer uitgereikt en bekroont de
beste Europese roman die in
2010 in Nederlandse vertaling
is verschenen.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang
vrij. Reserveren gewenst.
Binnenweg 138, Heemstede,
023 – 5282472.
webshop:
www.boekhandelblokker.nl

•

Zaterdag 17 september

• Dag van de levende eta-

lages in Winkelcentrum
Heemstede, vanaf 11.00 tot
ca 17.00 uur.
Tien levende standbeelden
verspreid in de winkelstraat
en live acts in etalages.

Zondag 18 september en
woensdag 21 september
• Circus Sijm aan de Vrijheidsdreef. Op zondag 18
september en woensdag 21
september - aanvang: 14.30
uur en dinsdag 20 september,
aanvang: 16.15 uur. De circuskassa is op voorstellingsdagen
open van 11.00 uur tot en met
12.00 uur en 30 minuten vóór
aanvang. Wie kaarten koopt in
de voorverkoop (tussen 11.00
uur en 12.00 uur) ontvangt
2,50 euro korting en betaalt
slechts 9,00 euro per persoon
ongeacht kind of volwassene
(0 en 1 jaar gratis).
Info: www.circussijm.nl

14.30 uur. Kaarten 6,50 euro
per kind en 7,50 euro per volwassene (dit is inclusief drinken en iets lekkers). Reserveren op info@lilaluna.nl of bel
naar 023-5475892. Na afloop
van de voorstelling is een verkoop van allerlei spullen uit
het theater.

Donderdag 22 september
• Lezing Geert Kimpen over
Het mysterie van de liefde
in theater Casca de Luifel. Om
20.00 uur.
Naar aanleiding van zijn derde
roman ‘Rachel, of het mysterie
van de liefde’. Met een muzikaal gastoptreden van Jasper
Merle: www.jspr.nl/
Adres: Theater Casca de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede.
Reserveren: info@boekhandelblokker.nl of 023 528 24 72
Zondag 25 september
op het Wilhelminaplein. Met div auteurs.
Kaarten kosten 15 euro. Neem
contact op met boekhandel
Blokker via 023 - 5282472. Om
12.30 uur verzamelen op het
Wilhelminaplein.

• Literaire Salon

Muziek
Zondag 18 september
• Theeconcert in Oude
Kerk ‘Freude Für Zwei Harfen’. Aanvng: 15.00 uur. Wilhelminaplein in Heemstede.
Zaterdag 24 september
Van 13.00 – 14.00 uur
geeft
het
Symfonisch
Blaasorkest
Heemstede onder leiding van Leon Bosch een uitvoering
van de bekende en geraffineerde dubbelmars uit de
film Fanfare op het binnenplein van Bibliotheek Centrum Haarlem. Deze muziekuitvoering is gratis te bezoeken. Gasthuisstraat 32.
Reserveren voor de muziekuitvoering via 023 – 5115300.

•

Theater
Zondag 11 september
• Open Dag, waar bezoekers gratis alvast een voorproefje krijgen van enkele voorstellingen die Casca de Luifel presenteert.
Theater open vanaf half 1. Op
het programma staan Pieter
Derks, Carolien Borgers, Jan.
J. Pieterse en Frank van Pamelen, Mondo Leone en Hilbert Geerling.
Herenweg 96, Heemstede.
Telefoon (023) 548 38 28.
Zondag 18 september
• Allerlaatste voorstelling
van Lilaluna in haar verteltheater in voormalig Nova
College. Per 1 oktober wordt
het gebouw van het theater gesloopt. De voorstelling
heet ‘Prins Huilebalk’. Ir. Lelylaan 10, Heemstede. Start:

Regio
Exposities
Donderdag 8 september
t/m zondag 25 september
• Expositie rondom Monumentendagen met thema
‘Nieuw gebruik-Oud gebouw’ in de Waag, Haarlem.
(openingstijden: van 13.00 tot
17.00 uur). Voor verdere informatie: www.kzod.nl en www.
openmonumentendag.nl
T/m zondag 11 september
Tentoonstelling ‘Ovartaci – Oppergek’ in Museum Het Dolhuys. De bekendste outsiderkunstenaar
van Denemarken werd geboren als Louis Marcussen, maar
noemde zich later ‘Ovartaci’, wat ‘Oppergek’ betekent.
Hij verbleef maar liefst 56 jaar
in de psychiatrische inrichting van Aarhus in Denemarken waar hij uitgroeide tot het
‘hoofd der dwazen’. Ovartaci (1894 – 1985) was gefascineerd door het vrouwelijk schoon en wilde zelf ook
graag vrouw zijn.
Op 22 juli 1951 heeft hij zichzelf met een beitel ontmand
en maakte een schilderij met
als titel ‘De dag van mijn bevrijding’.
Locatie: Schotersingen 2,
Haarlem. Tel. 023-5410688.

•

• Blik op Haarlem, tekenin-

gen en prenten van Cornelis van Noorde (1731-1795)
in het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem. Cornelis van Noorde was
een veelzijdig kunstenaar. In
allerlei technieken (tekening,
aquarel, ets, gravure, houtsnede) leverde hij werk voor
de drukkerij en lettergieterij van Johannes Enschedé,
maakte hij portretten en voorstellingen van dieren en religieuze onderwerpen en vervaardigde hij kopieën naar oude meesters. Voor meer informatie en speciale activiteiten
rond de tentoonstelling:
www.noord-hollandsarchief.nl
De toegang is gratis.
T/m zaterdag 24 september

• Expositie “Zomer in Haar-

lem”, bij Galerie Année, Gedempte Oude Gracht 33 in
Haarlem. Er zijn nieuwe werken van meer dan 30 verschillende kunstenaars te zien. In
deze tentoonstelling zijn schilderijen, keramiek, beelden en
papierobjecten maar ook sieraadontwerpen, video schilderijen en glasobjecten te zien.

De expositie is te bezoeken op
vrijdag en zaterdag van 1117.00 uur in augustus, in september geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van
11-17.00 uur.
Meer informatie:
www.galerieannee.nl
Tot eind september

• Expositie Sanquin Bloedbank met schilderijen, collages, en wandkleden van
Trudy Polman.
Bezichtiging: ma- t/m vrijdag
van 11.00 - 11.45 uur
ma-avond t/m do-avond van
21.00 - 21.45 uur.
Boerhaavelaan 22 Haarlem.
T/m zondag 2 oktober

• Tentoonstelling over werk

en leven van Jan Mul (1911
– 1971) te bezichtigen in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem. De expositie is gratis te bezoeken tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Honderd jaar geleden werd
Jan Mul, de meest ‘Haarlemse’ componist geboren. Jan
Mul was een toonaangevende persoonlijkheid in het muzikale leven van Nederland en
een bekende Haarlemmer. Info: 023-5115300.

Muziek
Zondag 11 september
• Zomeravondmuziek in
Haarlemse Bavokerk om
19.00 uur met een vesper
m.m.v. Residentie Kamerkoor
o.l.v. Jos Vermunt Toegang
gratis (vrijwillige bijdrage in de
kosten) zie www.bavo.nl

Divers
Theater
Zaterdag 10 september
• Boekenmarkt Op de Haarlemse Dreef in het teken van
Het Ampzig Genootschap.
www.ampzing.nl

Van 9.00 - 16.30 uur.

• Kunstmarkt Vijfhuizen met
zowel amateur-kunstenaars
als professionals vanaf 10.00
uur.

Zaterdag 10 en
zondag 11 september
• Lezing door cultuurhistoricus Max de Haan op middag vrijmetselarij: De ‘Opperbouwmeester’. Ripperdastraat 13, Haarlem. Aanvang 15.00 uur.
In 1788 werd de eerste Haarlemse vrijmetselaarsloge opgericht, met als naam Vicit
Vim Virtus.
Website:
www.hvsloges.nl/
haarlem/loges.html.nl
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Hoe ziet Heemstede er in 2025 uit?
Slotdebat donderdag 15 september
Hoe zorgen we ervoor dat Heemstede ook in 2025 een aantrekkelijke woonplaats is en wat kunt u als inwoner van uw gemeente
verwachten over tien tot vijftien jaar? Over dit onderwerp gaan de gemeenteraadsleden met elkaar in discussie op donderdagavond 15 september vanaf 20.00 uur. De bijeenkomst vormt het slot van de ‘kerntakendiscussie’. U wordt van harte uitgenodigd
deze openbare raadsvergadering bij te wonen.

Kerntaken van de gemeente
Eerder dit jaar discussieerde de raad over
vragen als: Hoe ziet Heemstede er in de toekomst uit en wat kunt u als inwoner van uw
gemeente verwachten over tien tot vijftien
jaar? Op welke taken moet de gemeente
zich richten? Waar zou de gemeente al of
niet in moeten investeren: het verbeteren
van de bereikbaarheid, het beschermen van
het groen, het bevorderen van het winkelaanbod of het bieden van sport- en vrijetijdsmogelijkheden, om maar een paar voorbeelden te noemen. Door hier nu al over na
te denken kan worden ingespeeld op veranderingen in de samenleving. Zodat

Heemstede ook in de toekomst een aantrekkelijke woonplaats blijft.

Raadplegen inwoners
Uit deze kerntakendiscussie is een bepaalde richting voor de toekomst van
Heemstede voortgekomen die bepalend
wordt bij belangrijke keuzes. Om na te gaan
of de richting die de raad voor ogen staat
overeenkomt met de wensen en ideeën van
inwoners, ontving een representatief aantal
van hen een vragenlijst. Daarnaast kon
iedereen die dat wilde meepraten via internet en tijdens een publieksbijeenkomst. In
totaal gaven zo’n 450 inwoners hun mening.

Van input tot visie
De kerntakendiscussie en de enquete onder
inwoners is begeleid door een onafhankelijke
partij: Deloitte. Aan de hand van de discussies en enquetes in het voorjaar heeft dit
bureau nu onder de titel ‘Van input tot visie’
een werkdocument opgesteld voor een
nieuwe visie op Heemstede 2025. De samenvatting kunt u inzien via de gemeentelijke
website www.heemstede.nl. Het complete
document
wordt
op
donderdag
8 september op deze site gepubliceerd. Dit
document vormt de basis voor het slotdebat
op 15 september. Wilt u reageren op de
inhoud van dit document? Stuur dan een mail
naar raadsgriffier@heemstede.nl of een brief
naar: Gemeente Heemstede, t.a.v. de griffie,
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Het slotdebat van de raad over de kerntaken vindt plaats op donderdag 15
september vanaf 20.00 uur in het Raadhuis,
Raadhuisplein 1. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De agenda
van dit slotdebat kunt u volgende week in
HeemstedeNieuws bekijken.

Volg ons op:

heemstedetweet

Expositie
Burgerzaal
Liselot Been

Daarnaast praatten nog 50 vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen
en ook ondernemens mee over de
toekomst van Heemstede.

Informatie slotdebat

www.youtube.com/gemeenteheemstede
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HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

Vanaf volgende week tot en met 25
oktober is het werk van Liselot Been te
bewonderen in de burgerzaal van het
raadhuis. Tijdens deze periode zal de
kunstenaar regelmatig aanwezig zijn. Ze
vertelt over haar werkwijze; de psychische
werking van kleur, vorm en getalswaarde
aangestipt. Kunst als iets dat meer kan
doen dan mooi boven de bank hangen. In
haar werk spelen surrealistische technieken als dripping, flowing en automatisme
een rol.
Kijk op www.liselotbeen.nl voor meer
informatie, data en tijden.

Wijkschouw
Schilderswijk
Op woensdag 28 september zal de gemeente
Heemstede in samenwerking met de politie en
woningcorporaties een schouw houden in de
Schilderswijk. Gemeente, politie en woningcorporaties zullen inventariseren of er nog
knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud
en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. De
wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, heel
en veilig. Tijdens
de schouw wordt
vervolg op pag. 2
dan gelet op de

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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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vervolg van pag. 1
bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en fout parkeren. 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.
Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur openbare orde en veiligheid via telefoonnummer (023) 548 57 45 of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Oogstfeest kinderboerderij
met pompoenen en
hondenshows
Op zondag 11 september van 11.00 uur tot
15.00 uur wordt op het erf van
Kinderboerderij ’t Molentje het jaarlijkse
Oogstfeest gevierd. Op de boerderij zijn
allerlei biologische oogstproducten te
zien, te proeven en te koop. De hele dag
worden hondendemonstraties gegeven
door Kynologenclub Kennemerland uit
Heemstede.
De Vrienden van de Kinderboerderij verkopen geitenkaas en verse eieren. Ook is een
kraam met verse biologische groenten, fruit en olijfolie aanwezig. Personeel van de dierenambulance geeft informatie over hun werk en inzet in de regio Kennemerland en natuurlijk
ontbreken imker Pim, cadeauwinkel Eigenwijsz en Kids for Animals niet.
Kinderen kunnen pompoenen uithollen, egels knutselen en eendjes vangen, terwijl hun
ouders genieten van koffie, cakejes en heerlijke pannenkoeken in het Oogstcafé. Dit alles
onder het genot van de klanken van de huisaccordeonist Henk. De toegang is gratis, maar
de opbrengsten komen ten goede aan de kinderboerderij.

Werk aan de weg
Kruispunt Cruquiusweg- Javalaan
De komende week worden rond het kruispunt nog afrondende werkzaamheden verricht.
Het werk kan nog voor zeer beperkte verkeershinder zorgen, met name voor fietsers en
voetgangers.

H E E M S T E D E

-

7

S E P T E M B E R

2 0 11

Uitkomst inspraakreacties deel Kerklaan
t/m Koediefslaan

Reconstructie Herenweg fase 2
Van 27 juni tot en met 22 augustus 2011 heeft het reconstructieplan voor de tweede fase
van de Herenweg ter inzage gelegen. Fase 2 is het deel tussen de Koediefslaan en de
grens met Haarlem. Op 30 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders dit
ontwerp voorlopig vastgesteld. Het plan is naar aanleiding van de zienswijzen op een aantal punten gewijzigd. Het plan wordt definitief nadat het in de commissie Ruimte en de
gemeenteraad is behandeld. U kunt deze avond inspreken.

Het plan op hoofdlijnen

Het vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruising met de Zandvoortselaan en
de Lanckhorstlaan;

Het aanbrengen en aanpassen van een verkeersregeling op de kruising Laan van
Rozenburg / Adriaan Pauwlaan / Herenweg;

Een versmalling van de asfaltrijbanen;

Vrijliggende of aanliggende (verhoogde) fietspaden van rood asfalt.

Inspraakreacties
De inspraak heeft tot enkele aanpassingen in het oorspronkelijke plan geleid. De belangrijkste aanpassingen van het ontwerp als gevolg van wensen van insprekers zijn:
het rechtsafvak voor het verkeer uit het noorden in de richting Zandvoort is in dit plan

veel langer gemaakt;

de parkeerplaatsen aan de oostzijde van de weg, tussen Adriaan Pauwlaan en
Lanckhorstlaan, zijn in het plan vervallen;

het fietspad zal over een grotere lengte verhoogd aanliggend zijn in plaats van vrijliggend;

op de eerste plantekening ontbraken enkele inritten; deze zijn toegevoegd;
het rode asfalt zal in de voorrangsrichting (de Herenweg) worden doorgezet over de kruising.

Via www.heemstede.nl (plannen en projecten Reconstructie Herenweg) kunt u de
tekening van het definitief ontwerp downloaden.

Behandeling commissie en raad
De commissie Ruimte wordt in haar vergadering van donderdag 22 september a.s.
gevraagd haar advies aan de raad uit te spreken over het voorgenomen plan. Daarna
neemt de gemeenteraad op 29 september een definitief besluit. De vergadering van de
raadscommissie begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Als u wilt, kunt u tijdens de commissievergadering het woord voeren over dit onderwerp. Wilt
u gebruik maken 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.

Reconstructie
César Francklaan / Schouwbroekerbrug
Tot 21 oktober voert de Gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de
Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Station
In de week van 5 september wordt door ProRail gestart met schilderwerk aan de voor- en
achterzijde van het spoorviaduct Zandvoortselaan. Het werk zal ongeveer 5 weken in
beslag nemen.
Tijdens de steigeropbouw kan er enige hinder voor het verkeer zijn. Dit vindt plaats buiten
de spits en in aanwezigheid van een verkeersregelaar.

In de periode 2011-2015 wordt de gehele Herenweg opnieuw ingericht. Er komen vrijliggende
fietspaden, parkeerstroken en oversteekplaatsen, en het asfalt wordt vervangen. Het werk
wordt in vier fasen uitgevoerd. De eerste fase, het deel vanaf het kruispunt Kerklaan/
Eykmanlaan tot en met de Koediefslaan, is afgerond.
De uitvoering van de herinrichting van de tweede fase is voor het verkeer ingrijpend. Om
een aantal redenen is het noodzakelijk steeds een deel van het werk volledig af te sluiting
voor alle verkeer, behalve voetgangers.

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

Spoorviaduct N208

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

In opdracht van ProRail wordt in het weekend van 16 t/m 19 september het spoorwegviaduct
in Haarlem over de Randweg (N208) vervangen. De werkzaamheden zullen worden verricht
in de weekenden en ’s nachts. De onderdoorgang is dat gehele weekend afgesloten.

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Peuters “lief, maar ook
wel eens lastig”

Meld je aan voor de
JeugdSportPas!

Iedere ouder maakt het wel eens mee, je peuter krijgt een driftbui in de supermarkt, het
eten vliegt door de kamer of wil nog dat extra verhaaltje voor het slapen gaan. In de themabijeenkomst peuterontwikkeling krijgt u handvatten om met dit soort dagelijkse situaties om
te gaan. Hierdoor wordt opvoeden nog leuker. U hoort ook ervaringen van andere ouders.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat u kunt verwachten van uw kind in deze leeftijdsfase. Denk hierbij aan onderwerpen als samen spelen, omgaan met grenzen die u als
ouder stelt en dergelijke.

Met de start van de scholen start ook het JeugdSportPasproject weer bijna.
Verenigingen uit Heemstede hebben hun cursusaanbod zelf aangemeld via de website www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.

U bent van harte welkom op woensdag 21 september van 19.30 tot 21.30 uur op de Lieven
de Keylaan 7 in Heemstede. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Graag aanmelden via e-mail: jgz@jgzkennemerland.nl of bellen naar (088) 995 95 95.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze themabijeenkomst of heeft u een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze
dienstverlening.

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Inmiddels is ook de inschrijving geopend
voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Kinderen
kunnen op de website van Sportservice
Heemstede-Zandvoort
kiezen
voor
Heemstede, inloggen, en hun keuze maken.
Een sportcursus bestaat uit vier lessen.
Kinderen kunnen voor 5 euro deze 4 lessen
bijwonen. Enkele bijzondere sporten zijn
iets duurder. De kinderen ontvangen deze
week via hun school een brief over de
JeugdSportPas met daarin alle informatie.

Diverse sporten
Er wordt gestart met hardlopen, scouting en
reddingszwemmen. In de wintermaanden
kan er geschaatst worden, maar ook wordt
dan taekwondo en tafeltennis aangeboden.
In 2012 kunnen de kinderen onder andere
meedoen aan judo, karate, skiën, snowboarden, roeien en honk- en softbal.

De JeugdSportPas

Heemstede om kinderen van groep 5 t/m 8
van het basisonderwijs tegen een lage prijs
kennis te laten maken met diverse takken
van sport. De JeugdSportPas wordt uitgevoerd door Sportservice HeemstedeZandvoort. Zij betrekken bij de uitvoering
daar waar mogelijk de plaatselijke sportverenigingen. Ook
de
basisscholen
zijn betrokken bij het project. De vakdocenten lichamelijke opvoeding geven
waar mogelijk een introductieles van een
aantal sporten en stimuleren de kinderen
om in te schrijven.
Voor meer informatie over de Jeugd Sport
kunt u contact opnemen met Steffen van
der Pol. Bereikbaar op telefoonnummer
(023) 574 01 16 of mail naar jspheza@
sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Het sportstimuleringsproject ‘Jeugd Sport
Pas’ wordt gefinancierd door de gemeenten

Handhavingsactie gezonken vaartuig Houtvaart

Vervangen riolering en
inrichting Breitnerweg

In het kader van artikel 17 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en
binnenwateren is in opdracht van burgemeester en wethouders het volgende volledig
gezonken vaartuig gelicht dat in de Houtvaart lag:

In de Breitnerweg wordt de oude riolering vervangen en een drain aangelegd om het hemelwater af te koppelen. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de weg aangepakt: een verbreding
van het trottoir aan de zuidzijde en vervanging van de laanbeplanting. Daarnaast wordt de
asfaltverharding in een stukje van de J.H. Weissenbruchweg vervangen door klinkerverharding.

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode van 13 weken - met ingang van 7 september 2011 - opgeslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig
niet wordt opgehaald, zal het college het vaartuig openbaar verkopen dan wel vernietigen.

Inspraakreacties

Behandeling in commissie

Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te
Heemstede. Via www.heemstede.nl (vergaderstukken en besluiten) kunt u bij de
vergadering van de commissie Ruimte de
tekening van het definitief ontwerp downloaden.

De commissie Ruimte wordt in haar vergadering van donderdag 22 september a.s.
gevraagd haar zienswijze kenbaar te
maken over het voorgenomen plan.
Daarna nemen burgemeester en wethouders een definitief besluit. De vergadering van de raadscommissie begint
om 20.00 uur en wordt gehouden in het

Als u wilt, kunt u tijdens de commissievergadering het woord voeren over dit onderwerp. Wilt u gebruik maken van dit spreekrecht, neem dan voor aanvang van de vergadering contact op met de raadsgriffier,
tel. (023) 548 56 46,
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

In de inspraakperiode is één reactie
binnengekomen. De inspraak heeft niet
geleid tot aanpassingen in het plan.


een roeiboot t.h.v. Vondelkade 32.


Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Verkeersbesluit(en)

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Jozef Israëlsplein 8 als gereser
veerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner.
(verzonden 1 september 2011).

Het besluit ligt vanaf 8 september 2011 zes weken ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar
maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten
griffierechten worden betaald.
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Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte
vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het
oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Overijssellaan 309
brandveilig gebruik i.v.m. uitbreiding van 20
naar 40 kindplaatsen
ontvangen 26 juli 2011
Van der Waalslaan 33
brandveilig gebruik i.v.m. uitbreiding van 30
naar 40 kindplaatsen
ontvangen 26 juli 2011

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan en brandveilig gebruik
2011.218

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan en brandveilig gebruik te verlenen:

2011.216

Achterweg 19

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 8 september 2011 van 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 Bouwen Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

brandveilig gebruik voor het pand de
2011.161
Pauwehof voor kerkelijke en maatschappelijke
activiteiten

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 8 september 2011 gedurende 6 weken van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1.
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan
de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
Craynestersingel 23
Herenweg 49C
Alletta Jacobslaan 1

het kappen van 2 zeedennen
een gevelwijziging van een bedrijfspand
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

2011.212
2011.214
2011.223

20.00 uur bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
erfafscheiding aan de Bronsteeweg 1 - openbaar -

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:
Herenweg 49C

een gevelwijziging van een bedrijfspand

2011.214

Het verzoek ligt vanaf 8 september 2011 gedurende 4 weken van 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 Bouwen Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de
periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 2 september 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Fazantenlaan 31
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en vergroten op het
achtergeveldakvlak
Omgevingsvergunning voor kappen
Achterweg 5
het kappen van een Paardenkastanje,
een Esdoorn en een Eik
Meerweg 53
het kappen van een berk
Crayenestersingel 59
het kappen van 3 eiken

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 15 september
2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1

2011.178

20.30 uur bezwaar tegen de
- niet openbaar -

afwijzing

van

een

verzoek

om

leerlingenvervoer

21.00 uur bezwaren tegen openbaarmaking planschade risicoanalyserapport Woonwijken
West en weigering toezending stukken twee vergaderingen Raadscommissie
Ruimte - openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
tel. (023) 548 56 07

Verwijdering fietswrakken in Heemstede
Op woensdag 14 september 2011 gaat de gemeente fietswrakken verwijderen die zich in de directe
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes en andere
openbare plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen of ander
gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende wijze worden doorgeslepen.
Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een voertuig dat rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op
de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

2011.230
2011.229
2011.225

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 8 september 2011 van 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.

Tevens worden op woensdag 14 september 2011 alle fietskettingen en andere zaken verwijderd die
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boombeschermingsbeugels
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De Meerlanden aan
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen
betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag. Voor vragen kan men
contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene tel. (023) 548 56 30.
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Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)

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

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 persoonsgegevens (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

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per
16-08-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden

M. Bereandā, geboren 18-11-1984, Jan van den Bergstraat 91
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 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).

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit
en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Overlast

Meer weten?

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

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

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld
vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de

Beroep

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

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

last 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 hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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).

