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** **

Op woensdag 2 oktober
in deze krant:

Modespecial

Adverteren?
verkoop@heemsteder.nl

Kudelstaartseweg 1, AAlsmeer
(Tegenover de watertoren)
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O p e n i n g s t i j d e n

Zaterdag 7 september
11.00 uur tot 23.00 uur

Zondag 8 september
11.00 uur tot 18.00 uur

t

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

 

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

Ambachtelijke
gehaktballen

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Nieuw geopend Grieks-mediterraans restaurant 
Atmosfera in Heemstede, binnenkort Grande Opening!  

1e twee weken van september: 
per tafel fles wijn van het huis naar keuze cadeau

 laatste 2 weken van september: 
10% korting op de totale rekening

(actie geldt alleen op basis van reservering) tel. 023-5288740 

Raadhuisstraat 58 a 
(naast chocolaterie Van Dam)
www.atmosfera-heemstede.nlPannenkoeken voor alle gasten

Derde fase Herenweg officieel geopend
Heemstede - Hoewel de Heren-
weg, na de renovatie van het der-
de deel, op 20 juli al werd open-
gesteld voor het verkeer, leende 
zich de vakantietijd niet voor een 
feestje. Nu iedereen weer uitge-
rust of niet terug is was het tijd 
om samen met de omwonen-
den, de bouwer en de gemeen-
te het glas te heffen op het uit-
eindelijke resultaat. Wethouder 
Christa Kuiper (verkeer) hield 
een korte toespraak waarin zij 
de bouwer (Dura Vermeer) prees 
het werk precies op tijd en bin-
nen het budget te hebben afge-
rond. De samenwerking met de 
bewonersklankbordgroep was 
soepel verlopen en alle gemaak-
te afspraken zijn nagekomen. 
Er moeten nog wat puntjes op de 
i worden gezet zoals de bermen 
die nu nog bestaan uit onkruid. 
Bij de aanvang van het werk in 
februari gooide de vorst direct 
al roet in het eten. Daarnaast 
bleken leidingen niet allemaal 
precies zo te lopen als de teke-
ningen aangaven. Dura Vermeer 
wist de ontstane vertraging in 
te lopen door langer en op de za-
terdagen te werken. De woord-
voerder van het bouwbedrijf was 
trots op het feit dat juist zijn be-
drijf het werk in Heemstede was 
gegund. De oprichter de heer 

Piet Vermeer woonde en werk-
te in Heemstede. Zijn wedu-
we woont nog altijd aan de He-
renweg. Met een rondritje over 
de Herenweg in een minuscuul 
autootje was de opening offici-
eel een feit.
Onder meer had Restaurant De 
Konijnenberg veel last gehad 
van de slechte bereikbaarheid. 
Nu was eigenaar Marco Uiten-
daal zo opgelucht dat de gasten 
het restaurant weer prima kun-
nen vinden, dat alle aanwezigen 
een overheerlijke pannenkoek 
kregen aangeboden.
Wethouder Kuiper kon nog niet 
precies aangeven wanneer de 
vierde en daarmee de laatste fa-
se van de renovatie start. Voor-

lopig is er geen geld beschik-
baar en zal de gemeenteraad 
eerst moeten besluiten of en zo 
ja waar het geld vandaan moet 
komen. 
Eric van Westerloo

Heemstede – De Zomerfoto-actie heeft heel wat prachtige 
zomerse foto’s opgeleverd. De redactie gaat deze week in be-
raad welke zomerkiek nu echt de mooiste is. Deze misschien, 
van Marenka Groenhuijzen? Zij fotografeerde de Vrijheidsdreef, 
rond een uur of acht ‘s avonds. Het is de laatste in de reeks, een-
tje die we u niet willen onthouden want dat typisch zomerse ge-
voel heeft Marenka goed weten vast te leggen met haar camera. 
De mooiste Zomerfoto wordt overigens beloond door een prach-
tig zomerboeket dat Bloemenwinkel ‘t Blomke beschikbaar stelt. 
Volgende week de uitslag!

Zomerfoto (slot)

www.brantjeswijn.nl
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (22)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi ci-
ele opening was op 17 juli 1913.

Terras bij het
ververschingshuis
Opnieuw een ansichtkaart uit de 
serie van 28 stuks. We zien een 
groot aantal mensen genoeglijk 
zitten op het terras van het ver-

verschingshuis, nu bekend als 
restaurant Landgoed Groenen-
daal. Al snel na de opening van 
Groenendaal in 1913 fungeerde 
het ververschingshuis, het voor-
malige koetshuis van Bosbeek 
en de stalling van de koetsen, 
rijtuigen en auto van de familie 
Van Merlen, als een trekpleister 
voor het grote aantal bezoekers 
van het bos. Men kwam om te 
zien en gezien te worden en on-
der het lommerrijke lover kon er 

worden genoten van een glaas-
je bier of kopje thee, nadat men 
eerst een fl inke wandeling door 
het bod had gemaakt en wellicht 
de Belvedère had beklommen – 
tegen betaling van tien cents per 
persoon.
Op de tentoonstelling over Groe-
nendaal in het Raadhuis in 
Heemstede kunt u een tafel zien, 
volledig gedekt met servies en 
bestek afkomstig uit Restaurant 
Landgoed Groenendaal.

Meer informatie: het boek ‘Groe-
nendaal van buitenplaats tot 
wandelbos’, 240 pagina’s ge-
schiedenis en natuur van Groe-
nendaal met zeer veel foto’s en 
afbeeldingen. Verkrijgbaar in de 
Heemsteedse boekhandels. Kijk 
op www.hv-hb.nl.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(17 t/m 31 augustus 2013)

Huwelijken:
Benjamin T. Duncan & Ingrid 
K .Hayes
Hessam Raisifar & Lotte Dam-
brink
Hans ter Wal & Sanne 
Hirschler
Glen R. Blokker & Chantal 
Schipper
Davy J.H. Tros & Miranda Hof-
man
Frederik J. Buddingh & Lina T. 
Paap
Bastiaan Nieuwenhuizen & 
Marieke S. IJsselmuiden
Joseph C.M. Engels & Tessa 
F.E. Koomen
Koen E. de Boo & Vickie Tam-
boer
Danny Groen & Wendy N. Blij-
leven
Michel Klomp & Martiena J.M. 
Moes
Rachid S. Mali & Michelle Jan-
se
Marco W. van Agterveld & Ni-
cole van Es

Geboorten:
Geen

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – In het Trefpunt te 
Bennebroek wordt  zondag  8 
september de jubileumdienst 
gehouden. Deze gaat van start 
om 10.0 uur. Voorganger is ds. 
J.E.Th. Nak-Visser. M.m.v. de 
cantorij en een orkest van ge-
meenteleden. Voor de jeugd 
tot 15 jaar zijn er activiteiten. 

   

Kerkdiensten

Porscheteam niet 
zo snel…
Heemstede – Vermakelijk om te zien: de wagen van het
Porsche raceteam was zondag op weg naar het circuit in Zand-
voort. De chauffeur meende niet onder het station door te
kunnen waardoor de hele boel vastliep. Gelukkig (zie onderste 
foto) lukte het wel met behulp van een motoragent. De truck 
bleek iets kleiner dan de chauffeur had gedacht.

Zomerfeest bij Kindergarden
Heemstede – Kindergarden Heemstede aan de Sportparklaan 
8a houdt zaterdag 7 september open dag, gecombineerd met 
een zomerfeest. Het thema is ‘circus’ en het evenement duurt 
van 15 tot 18 uur. Bezoekers kunnen onder meer een workshop 
babymassage (gegeven door Betty Wessel) verwachten en kij-
ken naar Circus Dreumesdans, tussen 16 en 17.30 uur. Tevens 
springkussen en schminken voor de kleintjes. De dag is gra-
tis toegankelijk en voor ieder toegankelijk. Informatie: tel. 023-
5477132.

Vaccinatiepunt
Heemstede – Reizigers kunnen 
vanaf nu voor hun vaccinaties 
terecht bij Vaccinatiepunt Heem-
stede (buiten kantoortijden). Het 
gaat dan bijvoorbeeld om mala-
riapreventie, bedrijfsvaccinatie 
en advies. Een afspraak voor een 
vaccinatie kunt u zelf maken bij 
het vaccinatiepunt, digitaal of te-
lefonisch.

Er is gebleken dat er veel be-
hoefte is aan een reizigersvacci-
natiepoli die ook buiten kantoor-
tijden geopend is. Bij het Vacci-
natiepunt zijn avondenspreek-
uren en deze gaan van start op 
de dinsdagavond in Heemstede. 
Locatie is Meijerslaan 258, 2105 
PG Heemstede, bij fysiopraktijk 
Deen.

Veel verzekeringsmaatschappij-
en vergoeden een groot deel van 
de kosten. Informeer daarom al-
tijd naar de mogelijkheden voor 
vergoeding. Dit overzicht is ook 
te vinden op de website (www.
vaccinatiepunt.nl). Of bel dan 
naar 0900- 8222462.
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Eerste pot ‘Heemsteedse’ honing 
straks geveild in Tweede Kamer
Heemstede – De bijenvolken 
uit Heemstede doen het goed in 
Den Haag. Sinds half april staat 
er een volk in de Binnentuin van 
de Tweede Kamer op het Bin-
nenhof. Op uitnodiging van het 
Ministerie van Algemene Za-
ken plaatste imker Pim Lemmers 
een maand later zelfs een bijen-
volk op het Catshuis, vlak bij de 
ambtswoning van minister-pre-
sident Mark Rutte. Afgelopen 
week overhandigde Pim de eer-
ste pot honing aan de minister-
president.

“Een bijzondere ontmoeting met 
de minister-president Mark Rut-
te”, aldus de trotse imker. “Zo-
iets maak je natuurlijk niet iede-
re dag mee. Hij was erg informa-
tief en maakte zich, net als ve-
len in Den Haag, zorgen over de 

bijensterfte. Tijdens ons gesprek 
vroeg de premier of de bijen op 
het Catshuis nog een seizoen 
konden blijven staan.” Naast 
een pot honing kreeg Mark Rut-
te ook een bijenhotel voor wil-
de bijtjes. Dit hotel krijgt in het 
voorjaar van 2014 een mooie 
plek aan de muur van het Cats-
huis. Volgens Pim is de grootste 
winst dit jaar de bewustwording 
van het belang van de bijen. Zo-
wel in politiek Den Haag, provin-
ciaal als op lokaal niveau. “Aan-
vankelijk werd er door iedereen 
maar een beetje lacherig over de 
bijen gedaan. Ach bijensterfte, 
waar hebben wij het over? Maar 
de mensen zien nu wel degelijk 
de ernst van de situatie in. Zon-
der bijen heeft de groetenman 
lege schappen in zijn winkel! 
Je ziet nu dus al een kentering. 

Provincies en gemeenten maai-
en bijvoorbeeld de bermen min-
der vaak en sommige gemeen-
ten, waaronder ook Heemstede, 
delen aan hun inwoners zakjes 
bloemenzaad ten behoeve van 
de bijen uit.”   
Binnenkort zal ook de eerste pot 
honing van het Binnenhof wor-
den overhandigd. Pim: “Het is de 
bedoeling dat die pot zal wor-
den geveild in de Tweede Kamer. 
Mogelijk door Alexander Pech-
told, voormalig veilingmeester. 
De opbrengst zal dan ten goede 
aan de bijen komen. De honing 
afkomstig van de bijen op de 
daken van de gemeentehuizen 
van Bloemendaal, Haarlem en 
Heemstede zal binnenkort wor-
den geoogst. Die zal dan feeste-
lijk aan de burgemeesters wor-
den overhandigd.”
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Elisabeth Wils, nieuwe directeur 
Welzijn Ouderen Heemstede
Heemstede – Ze heeft alle fa-
cetten van het welzijnswerk wel 
gezien en neemt een brok erva-
ring mee naar Heemstede om de 
vorige directeur Ted Herkes, op 
te volgen. Ze komt in een ge-
spreid bedje, dat kan ze na en-
kele weken rustig zeggen. Daar 
kan je verder op bouwen. Er ko-
men nieuwe uitdagingen in het 
kader van de WMO aan. Ie-
der krijgt de zorg die hij/zij no-
dig heeft wil je ook plezier hou-
den in het leven. Welbevinden 
en daar helpt Welzijn Ouderen 
Heemstede, WOH aan mee. De 
dienstverlening moet uitgebreid 
worden voor uitbreiden op basis 
van nieuwe vragen van de doel-
groep, de kwetsbaren inwoners 
van Heemstede. Elisabeth werk-
te meer dan 25 jaar in Leeuwar-
den waar ze begon als consulen-

te speelvoorzieningen en buurt-
opbouwwerk. Werd leidingge-
vende in een peuterspeelzaal, 
voorzitter Sociale Teams. Wordt 
weer actueel!  Zij vertrok naar 
Hillegom vanwege de liefde, een 
fotograaf met een passie voor 
architectuur. Zij ging werken in 
Amsterdam - Zuid als manager 
ouderen, vandaar manager Wel-
zijn in een verpleeghuis in Hille-
gom en vandaar solliciteerde zij 
succesvol naar Heemstede om 
voor één jaar directeur WOH te 
worden, wetende dat het om een 
jaarcontact ging, maar dat was 
ze inmiddels gewend. Ze houdt 
wel van uitdagingen. Voor haar 
is het een bijzondere baan. In 
een bijzondere organisatie met 
een fijne sfeer. Iedereen staat 
klaar voor elkaar. Open, gastvrij, 
Heemsteeds. Tijd voor iedereen. 

Met een dienstverlening van 52 
weken per jaar, altijd maatwerk 
leverend. Dat is de kern. WOH is 
onderdeel van het gemeentelijke 

Loket, waar de ouderenadviseurs 
hulp aan ouderen regelen. WOH 
is mede verantwoordelijk voor 
de activiteiten van de Pauwehof.  
In het pand van WOH aan de 
Lieven de Keylaan 24 zijn er tal 
van activiteiten voor ouderen. Zij 
coördineert de klussendienst en 
de hulp bij het invullen van be-
lastingformulieren. Vrijwilligers-

vervoer van voordeur naar fysio-
therapie, dokter, kapper of su-
permarkt en terug naar de voor-
deur. Met de strippenkaart van 
WOH is dit een mooi voorbeeld 
van een voorziening voor inwo-
ners van Heemstede, dat ver-
zorgd wordt door een enthou-
siast team van vrijwilligers. De 
zangclub repeteert er en er wordt 
gebridged. Het dagcentrum voor 
ouderen en het Alzheimer ca-
fé heeft er onderdak. Er wordt 
samengewerkt met organisa-
ties als Casca, maatschappelijk 
werk van de gemeente zorgor-
ganisaties en Zorgbalans. Ou-
deren eten regelmatig bij WOH, 
waar de kok van Bosbeek altijd 
weer geroemd wordt. Elisabeth 
Wils is toegerust om die baan 
van directeur WOH in te vullen. 
Ze heeft de ervaring en wil de 
verantwoording dragen. Heerlijk  
om de vrijwilligers te motiveren 
en te sturen. Vanaf woensdag jl 
hoort zij ook tot de doelgroep, zij 
werd 55 jaar. 
Ton van den Brink 

Parkeerboetes ventweg 
Zandvoortselaan onterecht?
Heemstede - Een inwoner van 
Aerdenhout kreeg een bekeu-
ring omdat hij zijn auto parkeer-
de op de ventweg voor de Aer-
denhoutse Apotheek. Hij wees 
de verbalisant op het feit dat als 
men de ventweg oprijdt er geen 
bord staat dat er betaald moet 
worden. Het betreft hier het kor-
te stukje van de ventweg tus-
sen het station en het Vogelpark. 
Vlak voor het station staat er wel 
een bord. Gaat men verderop de 
ventweg op dan ontbreekt deze 
informatie. Als men uit de rich-
ting van Zandvoort komt en bij 
het Roemer Visscherplein links-
af slaat is er geen bord te beken-
nen. Dit is een omissie van de ge-
meente en daarom zijn, volgens 
de Aerdenhouter, alle eerder uit-
geschreven bekeuringen onte-
recht gegeven. Het geld dat wel 
in de parkeermeters is gestopt 
was niet nodig geweest. De par-
keercontroleurs gaven de man 
het voordeel van de twijfel en 
stopten met bekeuren. Volgens 
de verbalisant moeten bestuur-
ders maar op zoek gaan naar een 

bord waar op staat wat wel en 
wat niet mag in het gebeid waar 
betaald parkeren geldt. Wethou-
der Christa Kuiper om ophelde-
ring gevraagd. Zij liet via haar af-
deling voorlichting weten dat het 
wel klopt en stuurde als bewijs 
een foto mee die juist aantoont 
dat het bord ontbreekt. Na een 
verzoek om uitleg sloeg de ver-
warring toe. Het resultaat is dat 
de betrokken ambtenaar, verant-
woordelijk voor verkeer, samen 
met de Aerdenhouter gaat kij-
ken naar de situatie ter plaatse. 
Mocht blijken dat de gemeente 
fout zit bestaat de mogelijkheid 
voor bestuurders die de afgelo-
pen jaren op dat stuk weg zijn 
bekeurd hun boete en eventuele 
naheffing terug te vorderen. De 
betrokken bestuurder heeft als-
nog een kaartje gekocht en wil 
dit gebruiken als bewijsstuk bij 
de rechtbank als hij mocht be-
sluiten dit aanhangig te maken 
en zijn geld voor het kaartje te-
rug wil hebben. Wordt zeker ver-
volgd.
Eric van Westerloo
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Samen Eten ‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 24 september verzorgen de koks 
van Bosbeek een heerlijk menu! 
De keuze van de kok is:  gebonden broccolisoep, 
kippenpoot met gebakken aardappel, sperziebo-
nen, appelmoes, rauwkost en een heerlijk des-
sert, banaan vla.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor 10,00.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van WOH. 
De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie.

Generatiemix 2013
Bent u die (oppas) opa of oma die samen met  
een peuter (2-4 jaar) komt dansen?
Of komt u liever kennismaken met sociale me-
dia?
Welzijn Ouderen Heemstede  organiseert in sa-
menwerking  met SCW De Pauwehof onder-
staande activiteiten* in het kader van de Ge-
neratiemix 2013.  Ontmoetingen tussen oud en 
jong staat centraal.

*Sociale media wat kan ik er mee ?
Maak uw eigen facebookpagina,  maak een twit-
teraccount aan of leer foto’s uploaden.  Leer-
lingen van het Nova College vertellen u wat zij 
doen met sociale media en wat u kunt doen. Er 
kan meteen samen geoefend worden op de com-
puter in het Nova College Haarlem.
Dinsdag 17 september om 14.30 uur
U kunt zich gratis aanmelden voor deelname en 
vervoer bij WOH, Lieven de Keylaan 24, telefoon 
023-528 85 10

*Mag ik deze dans van jou?
Samen dansen met afsluitend een optreden on-
der de enthousiaste begeleiding van Jolein van 
der Geest van de Dans en Balletstudio.
Op maandagochtend  7 oktober oefenen en op 
maandagochtend 14 oktober een optreden voor 
deelnemers van het dagcentrum Lieven de Key 
in De  Pauwehof, Achterweg 19, Heemstede. 
Speciaal voor grootouders met hun kleinkinde-
ren,  (2-4 jaar).
Deelname is gratis. 
U kunt zich aanmelden aan bij WOH,  Lieven de 
Keylaan 24, telefoon 023-528 85 10

Deze Generatiemix wordt mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Rabobank Stimule-
ringsfonds Rabobank e.o.

Rijder gevraagd
Rijdt u graag auto en bent u graag in contact 
met ouderen. Welzijn Ouderen Heemstede is op 
zoek naar een vrijwilliger voor het vrijwilligers 
vervoer.

Rolstoelduwer gevraagd
Een keer per week een frisse neus halen, samen 
met iemand die anders niet buiten komt.
Aanmelden bij WOH tel: 023 5288510

Agenda
Dag van de Ouderen ‘Wat is de stemming?’
Dinsdag 1 oktober in de Burgerzaal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Heemstede. 
Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe moet dat met 
al die nieuwe ontwikkelingen in wmo, thuiszorg 
etc. Krijg ik nog wel hulp/zorg?
U krijgt informatie over de wmo, hoe Loket 
Heemstede werkt, tips hoe u uw netwerk ver-
stevigt en aansluitend een gezamenlijk stem-
evenement.

Op de website: www.welzijnouderenheemstede.
nl is heel veel informatie te vinden over activi-
teiten en dienstverlening van de stichting.

Samen Eten ‘De keuze van de kok’

Heemstede- De informatie voor deze ru-

briek wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).

Lieven de Keylaan 24, Heemstede, tele-

foon 023-528 85 10 op maandag t/m don-

derdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Bosbeek overhandigt cheque 
aan Sunshine Corner Ministry

Het mes snijdt aan twee kanten: 
de jaarlijkse fancy fair in Bos-
beek is een ware happening. Ka-
rel Zwetsloot: “Voor de bewoners 
van Bosbeek is de fancy fair een 
uitje, een feestdag vol afwisseling 
en gezelligheid waar we met z’n 
allen naar uitkijken. Met alle klei-
ne opbrengsten hebben we afge-
lopen jaar toch gezamenlijk 6000 
euro opgehaald. Twee derde 
van deze opbrengst is bestemd 
voor Bosbeek zelf: we hebben 
onder meer een poffertjespan, 
een duofi ets en fi tness appara-
tuur aangeschaft.  En we willen 
nu de fi lm- en geluidsappara-
tuur gaan verbeteren. De beste-
ding is voor een derde bestemd 
voor een kleinschalig goed doel 
dat we jaarlijks uitkiezen. Dit jaar 
is gekozen voor Sunshine Corner 
Ministry ten behoeve van zwerf-
kinderen op de Filipijnen, via de 
familie van der Sluijs: een initia-
tief dat wij van harte ondersteu-
nen. Daarom is de fancy fair zo 
belangrijk. Een groot dankwoord 
gaat dan ook uit naar alle vrijwil-

ligers, de bewoners zelf en aan 
iedereen die de jaarlijkse fancy 
fair mogelijk maakt.
De volgende fancy fair vindt 
woensdag 23 april 2014 weer in 
Bosbeek plaats, dan kan ieder-
een deze alvast in zijn agenda 
zetten, ook als mensen vrijwillig 
willen helpen.Het zendingsecht-
paar Van der Sluijs was heel ge-
lukkig met de cheque. Sunshi-
ne Corner Ministry vangt de Fili-
pijnse zwerfkinderen uit de stra-
ten van Cebu City op en biedt 
hen onderdak. Straatkinderen 
die dagelijks in armoede leven en 
zichzelf in leven moeten houden. 
Sommigen doen dit door schoe-
nen te poetsen of door vuilnis bij 
elkaar te zoeken. Anderen ver-
vallen tot stelen, zakkenrollen of 
straatprostitutie. De organisatie 
biedt deze kinderen veilige op-
vang en probeert hen een toe-
komst te geven.
Wilt u meer weten over Sunshine 
Corner Ministry of wilt u sponso-
ren, kijk dan op de website www.
sunshinecorner.nl, op de (En-

gelstalige) facebookpagina of 
neemt u contact op met het echt-
paar Van der Sluijs, Stichting Op-
dracht tot Wereldzending op tel.
nr. 033-2985207 of per e-mail in-
fo@sunshinecorner.nl. Dona-
ties kunnen worden gestort op 
ABN Amro rekeningnummer 
41.83.84.649, t.n.v. Stichting Op-
dracht tot Wereldzending (AN-
BI) met vermelding van Sunshi-
ne Corner, Filipijnen.
Bart Jonker

Heemstede - Een klein feestje bij de bewoners van Bosbeek 
afgelopen donderdag en een prachtig initiatief: de voorzit-
ter van de cliëntenraad Karel Zwetsloot overhandigde een 
cheque van 2000 euro aan het echtpaar Van der Sluijs van 
de Stichting Opdracht tot Wereldzending ten behoeve van het 
goede doel Sunshine Corner Ministry. Dit mooie bedrag kwam 
voort uit de opbrengst van de jaarlijks gehouden fancy fair. 
De organisatie Sunshine Corner Ministry zet zich in voor 48 
zwerfkinderen in de straten van Cebu City op de Filipijnen en 
biedt hen onderdak. De bewoners kregen daarom tijdens deze
bijeenkomst een vruchtensapje ingeschonken, gemaakt van 
Filipijnse vruchten.

Blind leren typen?
Heemstede - Goed kunnen werken met een toetsenbord begint 
met goed en snel kunnen typen. Je leert volgens het tienvinger-
systeem blindtypen op een leuke en gezellige manier. Met oefe-
ningen vanaf het beeldscherm en herhalingsopdrachten uit het 
lesboek. Met de meegeleverde software kun je ook thuis veel 
oefenen. Er is alleen aandacht voor typvaardigheid, niet voor 
briefopmaak, memo’s, tabellen e.d. Deze cursus is niet geschikt 
voor gebruikers van een Apple-computer. 

De cursus typevaardigheid (10-12 jaar) van 12 lessen is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede en start op maandag 9 
september van 16.00 tot 17.15 uur.
Opgeven kan nu al: telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 
uur, tel.: 023-548 38 28-1 of via de website www.casca.nl 
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Wethouder verricht officiële opening
Eigen boontjes doppen: ‘Kom in mijn tuin’
Heemstede - Afgelopen zater-
dag verrichtte Jur Botter  te mid-
den van bloeiende en zonnige 
tuinen de officiële opening van 
‘Kom in mijn tuin’.  De wethouder 
plantte enthousiast met een van 
de kinderen een boerenkool om 
deze opening te bekrachtigen.

Het stichtingsbestuur overhan-
digde de wethouder een lu-
dieke cheque, die hem recht 
geeft op een boerenkoolmaal-
tijd in januari 2014. In het voor-
woord dankte het stichtingsbe-

stuur de vrijwilligers, initiatief-
neemster Mik van der Bor, de 
gemeente Heemstede en noem-
de de lijst met de vele sponsors 
op die het werk van ‘Kom in mijn 
tuin’ mogelijk maken. Nochtans 
blijkt dat de financiële steun 
van diverse instellingen en be-
drijven niet toereikend is. De 
aanwezigen werden daarom 
vriendelijk doch dringend ge-
attendeerd op de speciaal ver-
sierde geldboom op het terrein, 
waar ter plekke een donatie kon 
worden gedaan. Wethouder Jur 

Botter zei in zijn toespraak  de 
initiatieven van ‘Kom in mijn tuin’  
een warm hart toe te dragen. 
‘Kom in mijn tuin’ beschikt over 
Kindertuinen en Generatietui-
nen.  De tuinen dienen een leer-
zaam en duurzaam project te zijn 
dat moestuinieren voor iedereen 
toegankelijk maakt,  ook voor 
minder validen.  “Een parel voor 
Heemstede”,  aldus de wethou-
der. Meer informatie is te vinden 
op de website www.kominmijn-
tuin.com.
Bart Jonker

Gratis met je huisdier op 
de foto bij De Oosteinde

Regio - Op vrijdag 6 september 
komt Digitaalfoto.com, specia-
list op het gebied van dieren- en 
kinderfotografie, bij Jumper in 
tuincentrum  De Oosteinde aan 
de Zandlaan 22 in Hillegom. (zie 
ook www.deoosteinde.nl)
In samenwerking met De Oos-
teinde kunt u tussen 13.30 en 
19.30 uur een gratis foto laten 
maken door onze professionele 
dierenfotograaf. Dat kan een foto 
zijn van alleen uw huisdier , maar 
mag ook een foto van u en/of de 
kinderen samen met uw huisdier 
zijn. Elk huisdier is welkom.

De foto’s die door Digitaalfo-
to.com worden gemaakt kunt u 
direkt meenemen. Door het ge-
bruik van de digitale techniek 
zijn er zeer veel mogelijkheden, 
uiteenlopend van zwart wit tot 
sepia, of zelfs een prachtige art-
foto. Wilt u naast de gratis fo-
to ook nog een vergroting, dan 
kan de vergroting tot formaat 40 
x 60 cm. direct voor u worden af-
gedrukt tegen een aantrekkelij-
ke prijs. Er zijn zeer aantrekke-
lijke aanbiedingen voor vergro-
tingen kompleet met een prach-
tige fotolijst. Bij sommige vergro-

tingen krijgt u nog een set van 9 
foto’s gratis.
Nieuw in het assortiment van Di-
gitlaalfoto.com is een zware me-
talen sleutelhanger met de fo-
to van uw huisdier er in geperst, 
aan de achterkant van deze 
sleutelhanger bevindt zich een 
winkelwagenmuntje.

Gevleugeld bezoek
bij Bertram

Bustocht Prof Life Dag in Den Haag
Heemstede – Stichting voor 
Recht Zonder Onderscheid or-
ganiseert op dinsdag 24 septem-
ber een bustocht naar Den Haag, 
waar op het Plein de Pro Life Dag 
plaatsvindt. Dit is een gebeds-
dag. Tussen 13.00 en 13.30 uur 

wordt een petitie aangeboden 
aan alle Kamerleden ter onder-
steuning van hun pogen tot be-
scherming van het ongeboren 
kind en palliatieve zorg in plaats 
van euthanasie. De dag start om 
11.00 uur en eindigt om 14.30 

uur, afgesloten met een H. Mis in 
de Jacobuskerk in de Parkstraat 
te Den Haag.
Bij voldoende deelname rijdt de 
bus ook vanuit Heemstede. In-
formatie: 023-5635861. Kosten: 
vrijwillige bijdrage.

Heemstede – Niet alleen mensen maar 
ook meeuwen komen graag bij bakkerij 
Bertram uit Heemstede, blijkens de foto. 
De meeuwen zijn niet weg te slaan bij 
de muffin display!  Zo laat Bert van Bak-
kerij Bertram weten. “Elke dag komt er 
wel één die een zakje probeert mee te 
pikken, soms lukt het ze! Zo lekker zijn 
ze, bekend tot in Zandvoort!” 

Tenniskids World Tour 
gestart bij TVHBC
Heemstede - Op 1 september 
is de eerste ronde van de Ten-
niskids World Tour gestart bij 
TVHBC aan de Ringvaartlaan.  
Op deze zondagmorgen waren 
er ca. 50 kinderen met hun ou-
ders op het tennispark aanwe-
zig om deze eerste ronde te spe-
len. De spelers en speelsters wa-
ren van TV Zandvoort, HLTC, 
LTC Eindenhout, TV Westzaan, 
LTC Brederode, TC Hillegom en 
TVHBC. Dit waren de kinderen 
in de Rode groep (6-9 jaar). De 
Oranje groep (8-11 jaar) speelde 
hun wedstrijden bij TC Hillegom.
Deze competitie bestaat uit ne-
gen wedstrijden per jaar. Het 1e 
deel van de competitie is in sep-
tember, oktober en november  
2013. Daarna is er een korte win-
terstop. Vervolgens van maart 
t/m augustus 2014. Op iedere 
eerste zondagochtend van deze 
maanden wordt er gespeeld. Op 
deze manier spelen kinderen bij-
na het gehele jaar wedstrijden!  
De jeugdcommissie van TVHBC 
en Tennisschool Haarlemmer-

meer hebben samen de voor-
bereidingen van dit toernooi ge-
daan. Voor iedereen in de Ten-
niswereld was deze World Tour 
nieuw dus was er ook belang-
stelling van andere verenigingen 
hoe het bij TVHBC zou gaan.  De 
ouders werden met een kop-
je koffie ontvangen en de kin-
deren konden zich inschrijven 
bij de wedstrijdtafel. Om 9.00 
uur werden de kinderen inge-
deeld en begon het toernooi. Ve-
le wedstrijdjes zijn er gespeeld. 
Bij 7 punten was de winnaar be-
kend en kwamen er nieuwe spe-
lers op het veldje. Jongens en 
meisjes speelden tegen en met 
elkaar en dit rouleerde de he-
le ochtend door. Na driekwartier 
een korte pauze voor de limona-
de en de snoep en daarna werd 
er weer rustig verder gespeeld. 
Om ca. 11.00 ging de kinderen 
en ouders tevreden maar huis na 
een leuke tennisochtend te heb-
ben gehad. Dit toernooi wordt 
vervolgt op de eerste zondag van 
oktober.
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Loek Bekkerstoernooi was een feest!
Heemstede - “Meedoen is be-
langrijker dan winnen” is een 
bekende uitspraak en dit cliché 
was ook van toepassing op het 
Loek Bekkers veteranentoernooi 
afgelopen zaterdag dat bij RCH 
werd georganiseerd. Menige 
speler heeft als status ‘oud eer-
ste elftal speler’. Niet alleen te-
rug te zien in het spel, maar ook 
in woord. Het willen winnen blijft 
voor altijd in de genen zitten. 
De scheidsrechters hadden het 
zwaar te verduren.
HBC, vorig jaar winnaar zei al 
vooraf: “Loek, het plaatje met 
onze naam staat er al op, al-
leen nog even het jaar verande-
ren.” Zo zeker waren de buren 
van RCH.
RCH was vertegenwoordigd 
met drie elftallen, waaronder 
het Bekkers All Star team. HFC 
was er met twee teams, Zand-
voort was er weer met een sterk 
team en ook Alliance gaf ac-
te de présence. Uit twee poules 
van 4 teams moesten de finalis-
ten tevoorschijn komen. In poule 
A werd dat afgetekend HBC met 
7 punten. In poule B moest het 
doelgemiddelde de doorslag ge-
ven. Zowel RCH vet. 1 als Zand-
voort wisten 7 punten te scoren, 
maar Zandvoort werd de finalist.
Beide finalisten waren zeer aan 
elkaar gewaagd. Er was niet al-
leen een verlenging nodig na 
een 1-1 stand in de reguliere tijd, 
maar ook strafschoppen waren 
nodig, nadat ook de verlenging 
in 1-1 was geëindigd. De heren 
wisten het spannend te houden. 

Het was wachten op een misser 
of een stopper door de keeper. 
Uiteindelijk was het HBC, die de 
strafschoppenserie met 7-6 wist 
te beslissen en opnieuw de wis-
seltrofee uit handen van Youri 

Bekkers (de kleinzoon van Loek) 
overhandigd kreeg.
Loek Bekkers sloot af met de 
woorden: “Tot volgend jaar!”. 
Weer een fraai RCH-evenement 
werd hiermee afgesloten.
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Honkbal
RCH-Pinguins snakt naar 
einde van de competitie

Met Chris Mowday voor RCH op 
de heuvel, gesteund door een 
foutloos spelend veld, kon de 
thuisploeg gedurende de he-
le wedstrijd de Orioles qua sco-
re op de hielen blijven zitten, zon-
der dat ook maar één moment de 
illusie gewekt werd dat er meer 
inzat dan de uiteindelijke 0-2 ne-
derlaag. Daarvoor was het ver-
weer van de slagmensen op de 
worpen van Gerald Tromp te po-
ver. Van de drie verspreide honk-
slagen kwamen er twee op naam 
van Kevin Gerard en één van de 
knuppel van Mark Smit. Alleen 
Mitch Visser bereikte na geraakt 
werper, gevolgd door 4 wijd voor 
Mark Smit, een keer het 2e honk.
Van de 8 door de Orioles gepro-
duceerde honkslagen viel er 3 in 
de 3e inning en 4 in de 6e. Beide 
malen werden deze rally’s goed 
voor één run, waarmee ook de 

einduitslag verklaard is.
Positief voor RCH-Pinguïns was, 
na lang blessureleed, de terug-
keer van René Versteeg. Hij nam 
de laatste twee innings van Chris 
Mowday over en deed dat zonder 
in de problemen te komen.
Met een paar blauwe ogen, tij-
dens de training opgelopen door 
een keiharde bal midden in zijn 
gezicht, begon Robin van Eis 
dan toch maar aan zijn verdedi-
gende taak in de return in Berg-
schenhoek. In de 1e inning ging 
hem dat nog redelijk af na 4 wijd 
voor Christian Diaz, gevolgd door 
een gestolen honk, een grounder 
en een opofferingsklap. Daar-
mee kwam de stand op 1-1, want 
ook Mark Smit had gescoord na 
4 wijd voor hemzelf én voor Lex 
Leijenaar, gevolgd door twee ge-
stolen honken. De illusie dat het 
daarmee een echte wedstrijd 

Heemstede - Slagkracht en blessurevrije pitchers, daaraan 
heeft het bij RCH dit seizoen gedurende lange perioden ont-
broken. De cijfers op de ranglijst, vergeleken met die van de 
tegenstanders, spreken in dat opzicht boekdelen. Zaterdag 
thuis tegen de Orioles werd nog een goed defensief resultaat 
behaald, zondag in Bergschenhoek leed de Racing zijn groot-
ste seizoennederlaag.

ging worden werd al in de 2e in-
ning de kop ingedrukt. Nadat de 
Orioles door openingsslagman 
Rubinet Koko op 2-1 was ge-
komen en de honken leeg wa-
ren bij 2 man uit, bleef de 3e nul 
door een veldfout uit en duurde 
de inning onnodig lang, met 3 
honkslagen en een reeks gesto-
len honken als gevolg: 5-1. Een 
slagbeurt later werd het zelfs 10-
1, waarbij 2 van de 5 runs vielen 
na een fout bij een poging de 3e 
nul te maken. De nog niet op zijn 
oude niveau teruggekeerde Mar-
cel Timmer kreeg vervolgens de 
ondankbare taak de ontketende 
Bergschenhoekse slagploeg on-
der bedwang te houden, maar 
de 6 runs tegen in de 3 resteren-
de slagbeurten spreken duidelij-
ke taal. Net als een dag eerder 
was de Heemsteedse aanval on-
machtig, deze keer met slechts 4 
honkslagen. Twee daarvan kwa-
men op naam van Charlston 
Paula, die ook tekende voor de 
2e run van RCH in de 4e inning. 
De andere twee hits kwamen van 
de knuppel van Mathijs van Bui-
tenen, waarvan er één goed was 
voor 3 honken.
Komend weekend sluit RCH-Pin-
guïns het seizoen af met de dub-
bel tegen koploper Twins. Het 
uitduel is op zaterdag in Oos-
terhout, de return zondag op het 
Heemsteedse Sportpark vangt 
zoals gewoonlijk aan om 14.00 
uur.

Handdoeken voor zeehonden
Lenie ‘t Hart bij

Bosch en Hovenschool
Heemstede – De kinderen van groep 4 van de Bosch en Ho-
venschool die in de Plusgroep zaten, moesten vorig jaar een 
keus maken uit onderwerpen. Het werd het strand. Alles wat 
er leeft in zee en op het strand. Eb en vloed, het ontstaan van 
golven. Beestjes en beesten leren kennen en ontdekken, waar-
om flamingo`s roze zijn. Een van de dieren was de zeehond, bij 
de meeste kinderen onbekend. Op internet zocht de Plusgroep, 
waarin kinderen wat sneller zijn en andere dingen kunnen doen, 
naar informatie over zeehonden. ze kwamen in Pieterburen te-
recht. Bij  Zeehondencrèche Lenie ’t Hart. Na het vragen om in-
formatie over zeehonden kwam er per omgaande een pakket 
en een reactie van Lenie zelf. Die persoonlijke aandacht had-
den ze niet verwacht. Het enthousiasme groeide onder de kin-
deren, wat kunnen we doen voor de zeehondencrèche? Al gauw 
bleek dat men daar altijd een gebrek aan handdoeken had. Ze 
verzamelden een half klaslokaalvol. Of Lenie ze maar op wil-
de halen. Inmiddels was groep 4 al groep 5 geworden. Lenie 
vond het prachtig dat twee meisjes haar gebeld hadden of ze 
de handdoeken kwam halen. Dan geef ik gelijk een diavoorstel-
ling. Donderdagmiddag mocht juf Ellis Heikens Lenie verwelko-
men in haar klas. De grote rieten mand maakte indruk. Een echt 
zeehondje? Bijna, een zeehond van stof, maar bijna echt. Een 
zeehond om te knuffelen. Er kwamen mooie posters uit de 
mand en nog meer spullen die Lenie gebruikt bij de verzorging 
van zeehonden en vooral voor de huilers. Dat zijn de jonge zee-
honden die hun moeder kwijtgeraakt zijn. Die jonge weeskin-
deren maken een klaaglijk geluid, vandaar die naam. De die-
ren moeten vijf tot zeven keer per dag worden gevoerd en de al-
lerjongste ook nog ‘s nachts. Met veel handdoeken bij de hand. 
Daar weten ze in groep 5 van de Bosch en Hovenschool nu 
alles van!
Ton van den Brink

Voorproefjes nieuwe 
seizoen De Luifel
Heemstede - Er is weer genoeg 
keus in het nieuwe program-
ma van Theater de Luifel. Veel 
bekende namen komen weer 
graag langs in dit gezellige, intie-
me Heemsteedse theater. Maar 
ook de talenten in de cabaretse-
rie verdienen een kans. Dit zijn 
de bekende namen van de toe-
komst. Wegens het succes van 
de series is er ook dit seizoen 
weer een cabaretserie en een 
toneelserie voor u met een forse 
korting. Op zondag 15 houdt De 
Luifel Open Dag.
Deze is gratis toegankelijk en 

duurt van 14.00 tot 17.00 uur. De 
optredens duren 20 minuten. 
Hilbert Geerling – Viervoudig 
Kampioen Goochelen – om 14.40 
uur en om 16.00 uur een deel 
van zijn voorstelling ‘De Toverke-
tel van Swiegel Miegel’ voor kin-
deren vanaf 6 jaar.
Kinderen kunnen in de foyer 
kleuren of zich laten schminken.
Zowel de vertrouwde bezoekers 
als mensen die willen kennis-
maken met Theater de Luifel zijn 
van harte welkom op deze Open 
Dag in Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 



‘LIVE’!
Heemstede - Er was lang 
naar uitgekeken en afgelopen 
vrijdag en zaterdag was het 
dan echt tijd voor Heemste-
de Live! Het begint een tradi-
tie te worden om aan het ein-
de van de zomer nog even al-
lemaal los te gaan op verschil-
lende muziekstijlen. Ook voor 
de allerkleinsten was er za-
terdag een programma en er 
werd dan ook flink geknut-
seld, poffertjes gegeten, ge-
danst en ook het springkussen 
doet het altijd goed. Het weer 
zat gelukkig mee en de biertap 
draaide op volle toeren. De or-
ganisatoren Christine en Kees 
Heger en René Brouwer waren 
dan ook heel tevreden over het 
grote aantal feestvierders dat 
op het evenement was afge-
komen. Tussen de dreunende 
bastonen door werd er druk 
gesproken en werden oude 
vriendschappen aangehaald 
of er ontstonden nieuwe. Ter-
wijl buiten de muziek schalde 
zat een enkele bewoner van 
het Wilhelminaplein nog rus-
tig voor de televisie. Vrijdag 
moest het feest duidelijk nog 
op gang komen, maar naar-
mate de tijd vorderde stroom-
de het plein voller en voller. De 
band Maverick had voldoende 
muzikaal talent in huis om de 
eerste voetjes van de vloer te 
krijgen. Vanaf half tien speelde 
de Hooter en Tooter Band. De 
meningen over deze band wa-
ren verdeeld. Veel van het zelf-
de. Van een coverband wordt 
verwacht dat zij vele stijlen be-
heersen en dat viel misschien 
wat tegen. 
Op zaterdag had DJ Bert Cos-
ter een aantal dames uitgeno-
digd op het podium. Bert alleen 
is al in in staat om de gang erin 
te houden en heeft de dames 
niet echt nodig. Vanaf een uur 
of vier waren de feestgangers 
al getrakteerd op smartlappen 
en Nederlandstalige muziek. 
Een feest van herkenning en 
er werd dan ook uit volle borst 
meegezongen. De allerklein-
sten dansten zonder schroom 
op een klein podium. De af-
sluitende act was van de band 
Jamento. Deze groep verrast-
te eenieder door de grote mu-
zikaliteit en met nummers die 
elkaar in rap tempo opvolg-
den. Zij gunden de dansende 
menigte bijna geen tijd om op 
adem te komen. De aanwezi-
ge beveiligers hoefden geluk-
kig nooit in actie te komen. Het 
feest voltrok zich zonder enige 
wanklank, zo kan het dus ook 
bij een grootschalig feest! 
Het was opnieuw een ge-
slaagd evenement waar men 
de van nature wat gereser-
veerde Heemstedenaren eens 
in een andere hoedanigheid 
kon meemaken. Het feest 
is zeker voor herhaling vat-
baar en mede-organisator Re-
né Brouwer verwoordde het 
als volgt: “Als ik al die vrolijke 
mensen zie is het voor mij al 
geslaagd,”en zo was het.
Eric van Westerloo

Heemstede ging 
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Heemstede - Joosten & Smit 
tandtechniek uit Heemstede 
maakt uw kronen en bruggen in 
opdracht van uw tandarts. Het 
bedrijf was jarenlang gevestigd 
aan de Herenweg, maar sinds 
2012 aan de Blekersvaartweg 9a. 
De eigenaren, Constance en Wil 
Joosten zijn trots op hun Neder-
landse kwaliteitsproducten, on-
geëvenaarde service en per-
soonlijke aandacht voor tandarts 
en patiënt. 
Wanneer u een kroon of brug 
krijgt maakt uw tandarts afdruk-
ken, waaruit modellen van gips 
of kunststof worden gemaakt. 
Deze modellen worden vastgezet 
in een articulator, een apparaat 
dat de kaakbewegingen precies 
kan nabootsen.
Hierop wordt een kroon vervaar-
digd van edelmetaal met porse-

lein (de traditionele methode) of 
volledig keramisch, óók op im-
plantaten. 
Bij de traditionele methode 
wordt handmatig een kapje van 
was gemodelleerd en in edelme-
taal uitgegoten. Bij een kerami-
sche kroon wordt het kapje ge-
freesd uit zirkoniumdioxide. In 
beide gevallen ontstaat de bin-
nenkant van de kroon in de vorm 
van de tand/kies en voor de 
natuurlijke uitstraling wordt hier-
op porselein gebakken tot het 
gewenste eindresultaat van een 
natuurlijke tand of kies.
Dit is precies waar Joosten & 
Smit tandtechniek al 30 jaren 
goed in is: uw kronen mogen 
niet opvallen en u kunt weer een 
stralende lach laten zien!
Hoewel de specialisatie het 
kroon- en brugwerk is, kunt u 

bij Joosten & Smit tandtechniek 
ook terecht voor reparaties aan 
uw kunstgebit, want ook daar is 
de apparatuur en de kennis voor 
in huis.
Kijk op www.joosten-smit.nl en 
vraag uw tandarts of uw kronen 
ook bij Joosten & Smit tandtech-
niek worden gemaakt!

Joosten & Smit tandtechniek
bestaat 30 jaar

Biljarten op Westerduin
Heemstede – Vroeger was Ja-
cob in de Hout de speelplaats 
van de biljarters, met een aantal 
spelers van het Huis zelf. Aan-
passingen in Jacob in de Hout 
dwong de biljartgroep om uit te 
wijken naar Delftweide in Haar-
lem, tot enkele jaren geleden 
de speelplek in Westerduin vrij-
kwam en dat was voor de Heem-
steedse biljartgroep dus een 
prachtkans om terug te keren 
naar hartje Heemstede, in zorg-
woningcomplex ‘Westerduin’, 
waar de groep diverse dagen te-
recht kan. Een unieke kans voor 
een biljartgroep om vele uren te 
kunnen spelen tegen een vrien-
denprijsje. Nu betalen de leden 
100 euro per jaar om bijna on-
beperkt te kunnen spelen. Ze 
begonnen ooit in 1970 met een 
contributie van twee kwartjes 
in de maand. Een halve gulden 
dus. In het financiële verslag van 
de toenmalige penningmeester, 
meldde hij inkomsten van 56,60 
aan contributie en uitgaven van 
56,13. De contributie werd snel 
verhoogd naar drie kwartjes. De 

biljartclub Westerduin speelt op 
maandag, woensdag en don-
derdag zijn eigen competitie. De 
huiscompetitie met nu 4 teams 
van vier man spelen op maan-
dag en vrijdag. vanaf 1971 speelt 
men ook al in een huizencompe-
titie met Schalkweide en Over-
bos, nu in Bennebos het vroege-
re Oldenhove.

De interne competities en de 
deelname aan wedstrijden met 
andere clubs zorgen voor een 
gezonde spanning en gezellig-
heid. Een van de doelstellingen 
van de oprichters in april 1970. 
Op het hoogtepunt telde de club 
27 leden, nu zijn er 17 actief en 
het streven is 24 leden om met 
6 teams een eigen competitie te 
kunnen spelen. Plaats dus voor 7 
enthousiaste biljarters. De jong-
ste speler is 66 jaar, de oud-
ste dik in de tachtig, maar nog 
steeds fanatiek aan de bal! Ieder 
speelt er met eigen keu en Jos 
Admiraal, 023 5478450 kan u alle 
verdere inlichtingen geven. 
Ton van den Brink 

Vrolijke noot bij 
Gitaarshop Heemstede
Heemstede - Terwijl op het Wilhelminaplein Heemstede Live 
feestelijk losbarstte, konden muziekliefhebbers afgelopen zater-
dag een wandeltocht maken langs de muziekwinkels die Heem-
stede rijk is. De Gitaarshop Heemstede aan de Herenweg 49 was 
een van de zaken op deze route. In het kader hiervan hadden Ted 
en Karin van Kampen van de Gitaarshop Heemstede een klein 
feestje voor de voorbijgangers georganiseerd. Of het nu allemaal 
wandelaars van de route waren laten we maar in het midden:  
de stemming zat er in ieder geval goed in bij de gitaarliefheb-
bers. Een hapje, een drankje en een deuntje meespelen op de gi-
taar zorgden voor een gezellige vrolijke noot. Voor meer infor-
matie over de Gitaarshop Heemstede kunt u terecht op tel. 06-
53781330, op de website www.gitaarshop-heemstede.nl , of op de 
facebookpagina Gitaarshop Heemstede.
Bart Jonker

’t Is weer Vrijdag (11+) Inloop
Heemstede - Bij ‘t = Weer Vrij-
dag kunnen jongeren van 11 jaar 
en ouder lekker chillen en han-
gen, een potje poolen, airhockey 
spelen of WII-en op een groot 
scherm. Vaak doen ze ook een 
cool spel of een sportieve acti-
viteit. Op vrijdag 13 september 

kun je lekker bij ‘t=Weer vrijdag 
binnenlopen! Heb je een goed 
idee voor een activiteit, laat het 
dan weten!  ‘t=Weer Vrijdag is in 
Plexat, Herenweg 96, Heemste-
de van 20.00-22.00 uur. Entree: 
gratis. Plexat is ook te vinden op 
www.casca.nl.





Regio - Genieten van heden-
daags kunst op unieke locatie. 
Zoekt u een mooi object voor in 
huis, tuin of bedrijf, of wilt u ge-
woon genieten van kunst, kom 
dan naar de derde editie van de 
Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen. Maak kennis met een 
breed aanbod van hedendaagse 
kunst op een werkelijk schitte-
rende locatie aan het water van 
galerie Sous-Terre Aalsmeer. Het 
evenement wordt gehouden op 
zaterdag 7 en zondag 8 septem-
ber op de Kudelstaartseweg 1 in 
Aalsmeer. Dit is pal tegenover de 
watertoren aan de Westeinder-
plassen.

Maak kans op een
kunstcheque van 1000,- euro
Onder de bezoekers wordt een 
kunstcheque van 1000,- euro 
verloot. Deze cheque kan be-
steed worden bij galerie Sous-
Terre, de mede-organisator van 
de beurs. 

Win een portret van uzelf
Janneke Viegers is een virtu-

oos schilder. Met snelle, direc-
te toetsen maakt zij in ongeveer 
twintig minuten een expressief, 
goed gelijkend portret. De kos-
ten zijn 100,- euro per schilderij-
tje. U kunt het direct mee naar 
huis nemen. Tijdens de beurs-
dagen wordt aan een aantal be-
zoekers aangeboden zich gra-
tis door Janneke Viegers te laten 
portretteren.

Vuurwerk vanaf beeldentuin 
Zaterdagavond 7 september 
vindt het spectaculaire evene-
ment ‘Vuur en licht op het wa-
ter’ plaats bij de watertoren in 
Aalsmeer, met optredens van di-
verse artiesten. Om 23.00 uur is 
er aansluitend een grote vuur-
werkshow vanaf een ponton 
op het water. De locatie van de 
kunstbeurs bevindt zich pal ach-
ter de watertoren. Vanuit de 
beeldentuin en dakterras is het 
uitzicht op het vuurwerk magni-
fi ek. Voor deze gelegenheid is er 
een ‘vuurwerkborrel’ georgani-
seerd en vinden er (gratis) rond-
leidingen plaats over de beurs. 

Lezersactie krant
Op vertoon van dit artikel ver-
krijgt u gratis toegang tot de 
kunstbeurs!

Beursinformatie
Locatie:  Kudelstaartseweg 1 in 
Aalsmeer (tegenover de water-
toren)
Open: Zaterdag 7 september van 
11.00 – 23.00 uur en zondag 8 
september van 11.00 - 18.00 uur. 

Meer informatie over de beurs 
vindt u op www.kunstbeursaan-
dewesteinderplassen.nl.
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Portret van Mart Smeets, ge-
maakt door Janneke Viegers.

Met lezersactie!
Kunstbeurs aan de Westeinderplassen 
op 7 en 8 september

Jip`s verjaardag in 
SportPlaza Groenendaal
Heemstede – Jip, het hippe 
nijlpaard, woont in dierentuin 
Blijdorp, maar viert zijn ver-
jaardag in Heemstede. Heeft 
ie al meer gedaan en kinderen 
uit de hele regio vierden zijn 
verjaardag graag mee. Op 8 
september is hij weer jarig, hij 
vindt het zo leuk in Heemstede 
aan de Sportparklaan, dat hij al 
zijn zwemspullen meeneemt. 
Buiten staat de welkomboog 
klaar, binnen kan je klimmen, 
klauteren en springen over de 
mega-stormbaan, benieuwd 
of je aan de overkant kunt ko-
men. Alle kinderen mogen 
meedoen. Hoe meer kinderen, 
hoe mooier Jip het vindt. Jip 
is de mascotte voor het zwem 
ABC bij SportPlaza. Jip het nijl-
paard gaat ook mee op zwem-
les, maar dat heeft hij zelf 
niet in de gaten. Hij denkt ge-
woon te spelen. Kinderen spe-
len in het water precies als Jip. 
Moeten ze een boomstam na-
doen en vragen ze later thuis 

wat er allemaal geleerd is, dan 
zullen ze antwoorden: “Een 
boomstam nagedaan”. Dat ze 
in werkelijkheid hebben leren 
drijven, geen idee! Een onder-
deel van de hele opbouw van 
een zwemdiploma in een fan-
tasierijke omgeving. Privéles-
sen worden nu de hele week  
gehouden. Er zijn nog enkel 
plekjes open.

De verjaardag viert hij zon-
dag 8 september SportPlaza 
Groenendaal Heemstede tus-
sen 10.00 en 12.30 uur fami-
lie zwemmen en tussen 14.00 
en 16.00 uur voor alle leeftij-
den, met koekhappen en ver-
rassingen voor alle kinderen. 
Jip zei nog: “Dit spetteren-
de feest vier ik graag met jou!
Het wordt een feestelijke be-
doening met muziek en dans.” 
Kinderen t/m 3 jaar 2,20 euro, 
4 t/m 15 jaar 4,10 en volwasse-
nen 4,50 euro.
Ton van den Brink

Nieuw tentoonstellings-
beleid Casca

Heemstede - Sinds een aan-
tal jaar exposeren kunstenaars 
bij Casca in de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. 
De wanden in de foyer wer-
ken heel uitnodigend om kunst 
te exposeren. Deze wisselende 
tentoonstellingen zijn populair 
bij bezoekers en exposanten. 
Graag wil Casca de kwaliteit 
waarborgen door het tentoon-
stellingsbeleid in handen te ge-
ven van kunstenaar Max Ko-
ning. Max Koning (1950) werkt 
als beeldend kunstenaar in zijn 
atelier in Overveen, daarnaast 
is hij teken- en schilderdocent 
bij Casca en is hij dirigent/or-
ganist van de Antonius en Pau-
lus Parochie in Aerdenhout en 
van het R.K. Koor Con Amore. 
Hij is ook actief als componist 
en arrangeur. 
Door zijn kennis en deskundig-
heid staat hij garant voor kwa-
liteitstexposities. Hij zal de kun-
stenaars persoonlijk uitzoeken 

en uitnodigen om te exposeren.
Die kwaliteit zal tot uiting ko-
men in de Kunstlijn die in no-
vember voor de tweede keer bij 
ook Casca te zien zal zijn. 
De eerste exposant dit seizoen 
is Maria van Os. Van maan-
dag 9 september t/m zondag 
27 september exposeert zij in 
de Luifel. Haar inspiratiebron is 
het landschap, de horizontale 
en verticale lijnen. Met diverse 
materialen (o.a. marmerslijpsel, 
lood, pastelkrijt) maakt zij haar 
schilderijen. Zij is met schil-
deren begonnen bij de Volks-
universiteit, daarna bij de Vrije 
Academie en de laatste jaren 
heeft ze gewerkt bij Max Ko-
ning.
De directeur van Casca, Sjaak 
Struijff, opent de tentoonstel-
ling op maandag 9 septem-
ber om 16.00 uur. De tentoon-
stelling is te bezichtigen tijdens 
openingsuren van de Luifel. 
U bent van harte welkom.

Gerenommeerde Amerikaanse senior teacher 
geeft eenmalig ademcursus

Spiritueel leraar Rajshree Patel  
komt naar Haarlem!
Regio - Miljoenen mensen heb-
ben al profi jt van de unieke 
ademtechniek Sudarshan Kriya. 
Een natuurlijk ademritme dat 
stress wegneemt. Voor een sta-
biele gezondheid en groter ge-
luksgevoel.

Beleef een onvergetelijk week-
end op zaterdag 14 en zondag 15 
september . De Art of Breathing 
cursus dit keer met  deze zeer 
ervaren teacher die al tientallen 
jaren over de hele wereld reist. 
Grijp nu je kans, want zo dichtbij 

komt ze voorlopig niet meer. Ver-
taling aanwezig.
Waar: Art of Living Centrum 
Haarlem, Diakenhuisweg 29.
Tijden: 10.00 - 17.00 uur

Informatie en aanmelden: astrid. 
dijkzeul @aofl .nl . 06-22370518
Zie ook: www.artofl iving.org  en 
interview in Happinez.

Rajshree: “free yourself of ne-
gative emotions”, “improve your 
relationships”, “manage your 
mind”.

Knutselen met Renate: gips gieten
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. 
Knutseljuf Renate bedenkt 
prachtige, leuke en mooie din-
gen om te maken. Er wordt ge-
werkt met hout, stof, papier, verf, 
kralen etc. 

Op woensdag 11 septem-
ber gaan de kinderen gips gie-
ten. We gieten gips in een leuke 
vorm en laten het drogen. Daar-

na kun je het fi guurtje met vrolij-
ke kleurtjes beschilderen.
Renate helpt, stuurt en brengt 
meisjes en jongens op goede 
ideeën. Elke keer gaan de kin-
deren tevreden met hun eigen 
werkstuk naar huis. Belangrijk is 
een goed humeur, geduld, aan-
dacht voor elkaar en voor het 
werkstuk. 
”Het is hier altijd heel gezellig en 
de kinderen werken hard”, aldus 
juf Renate.
De Woensdagmiddagclub (5-10 

jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur). 
Kinderen die zich van te voren 
hebben aangemeld gaan voor.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.
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Zin om te bewegen
of creatief bezig te zijn?

Open Huis in De Pauwehof!
Heemstede - Op zaterdag 7 
september van 11.00 tot 14.00 
uur bent u van harte welkom in 
ontmoetings- en activiteitencen-
trum voor ouderen, De Pauwe-
hof. Zin om weer eens lekker te 
gaan bewegen, creatief bezig te 
zijn of gewoon nieuwsgierig naar 
de cursussen van de Pauwehof, 
kom dan naar ons Open Huis 
met presentatie van alle cursus-
sen. Ook de mogelijkheid tot in-
schrijving;  contact met (nieuwe) 
docenten; expositie werk cur-
sisten; een korte film over on-
ze cursussen; informatie Welzijn 
Ouderen Heemstede en Loket 
Heemstede en natuurlijk koffie 
met cake. Wilt u alvast informa-
tie over het programma dan kunt 
u het boekje ophalen bij De Pau-
wehof, Welzijn Ouderen Heem-
stede, de bibliotheek Heemste-
de of Loket Heemstede. U vindt 
het centrum aan de Achter-
weg 19, in Heemstede, telefoon: 
023  5286022. Programmaboek-
je en inschrijfformulier zijn ook 
te vinden op www.welzijnoude-
renheemstede.nl  en www.kerk-
pleinheemstede.nl/ouder.htm.

Een kleine greep uit 
het cursusaanbod 
Bridge  voor Beginners; 15 les-
sen waarin u in een rustig tem-
po leert bridgen (klaverencur-
sus) en u ontdekt of u bridgen 
leuk vindt. 
Maandag 13.30 - 16.00 uur, start 
23 september. Docent: Driek 
Bronsgeest-Schoute.
Beelden boetseren; 6 lessen wer-
ken met verschillende soorten 
klei, geïnspireerd door mens en/
of dier. De werkstukken worden 
gebakken en eventueel gegla-
zuurd. 
Donderdag 9.30 - 12.00 uur (1 x 
per 2 weken) start 26 september. 

Docent: Sylvia van Beest.
Architectuur; Opkomst en bloei 
van de Hollandse Stad. 8 lessen 
waarin u alles verteld wordt over 
de architectuur van de 15e tot 
de 17e eeuw in de Nederlandse 
westelijke gewesten. 
Vrijdag: 10.00 - 12.00 uur, Start: 
29 november. Docent: Drs. Geert 
van Boxtel 
Digitale Fotografie, basis; 4 les-
sen waarin zowel de technische 
als de creatief kant van fotogra-
feren aan de orde komt. Iedere 
cursist neemt zijn eigen camera 
mee en er zal dan ook veel gefo-
tografeerd worden. 
Maandag 13.30 - 16.00 uur, start 
16 september. Docent: Harrie 
Nijland.
En natuurlijk zijn er weer vol-
doende cursussen om sportief 
bezig te zijn:
Maandagmiddag: Jazzdansen. 
Woensdagochtend: Hatha Yoga 
en Ontspannen Bewegen. 
Vrijdagochtend: SeniorenFit. 
Voor informatie: Anky Weitkamp, 
coördinator, tel.: (023) 528 60 22 
of 528 85 10.

Nieuw seizoen Jazz in Zandvoort met 
om te beginnen Frits Landesbergen
Regio - Op zondag 8 septem-
ber gaat voor de 13e keer het 
jazzseizoen van start in de serie 
‘Jazz in de Krocht.’ Wederom is 
het Stichting Jazz in Zandvoort 
gelukt om een indrukwekkende 
lijst aan solisten binnen te ha-
len.
Alle informatie is te lezen op 
de website www.jazzinzand-
voort.nl en op de Facebookpa-
gina www.facebook.com/jaz-
zinzandvoort. 

De concerten vinden plaats op 
zondagmiddag in Theater De 
Krocht, Grote Krocht 41, Zand-
voort. Aanvang 14.30 uur, toe-
gang: 15,-. Alleen het extra 
concert met Scott Hamilton is 
op maandag 7 oktober, aan-
vang 20.00 uur.
U kunt per gastsolist reserve-
ren, u kunt ook een passe par-
tout nemen voor alle 10 concer-

ten van 100,- euro waarmee u 
toegang krijgt tot alle concer-
ten.

Reserveren kan telefonisch op 
023-5310631 of door het ver-
schuldigde bedrag over te 
maken naar RABO-rekening 
143926977 t.n.v. de Stichting 
Jazz in Zandvoort. Pal naast de 

Krocht is een gloednieuwe par-
keergarage gebouwd waar u 
tegen een zeer redelijk tarief 
kunt parkeren.

Zondag 8 september
Het eerste concert is zondag 
8 september met Frits Lan-
desbergen die wordt bege-
leid door Jean Louis van Dam – 
piano, Erik Kooger – slagwerk, 
Eric Timmermans – bas.
Al decennialang onbetwist 
de beste vibrafonist van Ne-
derland en misschien wel van 
Europa. Landesbergen speelde 
met vrijwel iedereen op alle na-
tionale en internationale podia. 
Winnaar van diverse jazzprijzen. 
Naast vibrafonist ook een feno-
menaal slagwerker.

Hij is dit seizoen ook een aantal 
malen als slagwerker in Zand-
voort te horen.

Theeconcerten in de Oude Kerk
Jubileumconcert ter ere van Piet Hulsbos

Het betreft een Jubileumcon-
cert voor Piet Hulsbos, organist 
van de Oude Kerk is 40 jaar in 
dienst en dat is de gelegenheid 
om hem te bedanken en te eren 
met een Jubileumconcert.
De musici die tijdens dit con-

cert optreden zijn Nienke Oos-
tenrijk, sopraan, Machteld van 
Duyn, hobo, Lennie Kerkhoff, 
piano, Willem Jan Cervaal, or-
gel, Jurjen Vis, piano. Ook  Piet 
Hulsbos zal van zich laten horen!  
Wat we gaan horen is nog een 

verrassing, maar al deze musici 
hebben grote kwaliteiten en zul-
len van deze middag ongetwij-
feld een succes maken.
Piet Hulsbos, bij velen bekend, 
is organist van de Protestantse 
kerken in Heemstede en docent 
aan de Muziekschool in Zaan-
stad. Tevens is hij dirigent van 
verschillende koren in de omge-
ving.

U bent van harte welkom om dit 
concert bij te wonen. Het begint 
om 15.00 uur en zal een uur du-
ren. Na afloop is er een deurcol-
lecte, die na aftrek van de kos-
ten, bestemd is voor het Restau-
ratiefonds van de Oude Kerk. In 
de naastgelegen Pauwehof is er 
gelegenheid de jubilaris geluk te 
wensen en wat na te praten. Kof-
fie, thee, gebak, een drankje en 
een hapje worden u deze mid-
dag aangeboden. Piet Hulsbos.

Heemstede – Op zondag 15 september start het nieuwe sei-
zoen van de Theeconcerten in de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede.

Heemstede – Het bedrijf Match-
Boox uit Bergschenhoek presen-
teert een nieuw luciferboekje 
met de beeltenis van Boudewijn 
de Groot uit Heemstede.
Kijk ook op:
www.matchboox.com.

Boudewijn de 
Groot in een 
luciferdoosje

Gratis scheidingscheck bij Pot Jonker Advocaten
in Haarlem tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Regio - Eén op de drie hu-
welijken strandt. Het is onder 
meer deze reden dat de vereni-
ging van Familierecht Advoca-
ten Scheidingsmediators (vFAS) 
de ‘Dag van de Scheiding’ heeft 
ingesteld om op deze wijze de 
aandacht te richten op de grote 
maatschappelijke gevolgen hier-
van en derhalve de noodzaak 
van een goede begeleiding bij 
scheiding.
Op 13 september kan iedereen 
die meer wil weten over het on-
derwerp ‘scheiden’ vrijblijvend 
terecht bij Pot Jonker Advocaten 
in Haarlem. Gedurende de Dag 
van de Scheiding worden bezoe-
kers in de gelegenheid gesteld 
om vrijblijvend kennis te maken 
met de familie- en erfrechtad-
vocaten bij Pot Jonker Advoca-
ten Christine Verhoeven en Kor-
nelie Oostlander-Vos. Het is on-
der andere mogelijk om een gra-
tis scheidingscheck te laten uit-
voeren. Daarnaast kunnen vra-
gen worden gesteld en meer 
informatie worden verkregen. 

Het kosteloos ingewonnen ad-
vies van de vFAS-advocaat-me-
diator geeft inzicht in de keuzes 
en/of gevolgen in specifieke si-
tuaties op het gebied van schei-
den. U bent ook welkom indien 
u vragen heeft over huwelijks-
voorwaarden, kinder- en part-
neralimentatie en erfrechtkwes-
ties. Kijk voor meer informatie en 
openingstijden op verder-online.
nl en www.potjonker.nl.

Respectvol uit elkaar 
Op 15 september 1796 werd in 
Nederland de allereerste echt-
scheiding uitgesproken. Voor 
vFAS was dit de aanleiding om 
rond deze dag landelijk aandacht 
te vragen voor de noodzaak van 
deskundige begeleiding van 
scheidingen. Doel is het verbete-
ren van het proces rondom een 
echtscheiding, zodat (ex-)part-
ners zorgvuldig en respectvol uit 
elkaar gaan. Niet voor niets is 
het motto van de vFAS: ‘scheiden 
doe je samen’. Sinds 2010 wordt 
ieder jaar de ‘Dag van de Schei-

ding’ georganiseerd. Tijdens de 
dag kunnen via Twitter (#dag-
vandescheiding) vragen aan 
vFAS worden gesteld.

Over vFAS
De vFAS is een vereniging van 
advocaten die gespecialiseerd 
zijn in het personen- en fami-
lierecht. Het merendeel van de 
aangesloten leden is gespeciali-
seerd advocaat-scheidingsmedi-
ator. Deze begeleidt mensen die 
in onderling overleg de gevolgen 
van een (echt)scheiding willen 
regelen.
Op 12 september organiseert de 
vFAS het congres ‘De geschei-
den ouders van de toekomst: het 
kind aan het woord’. Samen met 
kinderen, politiek en professio-
nals gaat vFAS om de tafel. Op 
deze wijze wil de vFAS een be-
tere positie van kinderen tijdens 
en rondom echtscheidingstra-
jecten creëren  Aanmelden voor 
het congres dat in Madurodam 
(Den Haag) plaatsvindt kan via 
verder-online.nl.

Frits Landesbergen.
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Gezellige barbecue bij
FM Health sport aan de Kerklaan
Heemstede – Ze heten niet voor 
niks FM Healthclub met een ge-
zonde geest in een gezond li-
chaam. Waar aan de Kerklaan 
113 door de weeks flink gesport 
wordt, tegenwoordig ook op de 
zondagochtend, neemt men de 
gelegenheid om eens op een 
ontspannen manier met elkaar 
om te gaan. Bijpraten bij een 
gezellig hapje op de zaterdag-
middag bij de barbecue, waar 
eigenaar Wouter Brans van de 
sportschool, zelf het vlees op 
de barbecue omkeert en hap-
klaar maakt. Bedrijfsleider Mi-
chel houdt de drankjes in de 

gaten, sportinstructeurs Karin 
en Tim vind je overal met lekke-
re hapjes tussen de zestig gas-
ten. Hier geldt ‘Leef het leven’. 
FM HealthClub inspireert u te 
kiezen voor een gezond leven, 
uw wensen te realiseren en het 
plezier in het leven optimaal te 
beleven. Kortom ‘Leef het leven’. 
Zomaar in de loungetuin van de 
sportschool aan de Kerklaan. 
Veel van de gasten komen al 
vanaf het begin naar juist de-
ze sportschool vanwege de ge-
makkelijke omgang en de harte-
lijke sfeer van de medewerkers 
en de bezoekers. Waar je na de 

inspanning even tot rust kan 
komen aan een tafeltje met altijd 
hete koffie of thee of een koud 
glas jus d`orange. Van `t Huis! 

In huis zit ook de FysioFlow van 
de in Heemstede inmiddels be-
kende Tim Binkhorst, Orthope-
disch Manueel Therapeut en Fy-
siotherapeut, waar menig Heem-
stedenaar al behandeld is. Zater-
dag was het ontspannen bij de 
barbecue die de sportschool FM 
Health zomaar aanbood aan zijn 
klanten. Leuke mensen daar aan 
de Kerklaan 113c.
Ton van den Brink  

Tafeltennis met kleine 
batjes bij HBC
Heemstede – Zaterdag werd 
bij tafeltennisvereniging HBC 
het Mini-batjestoernooi voor de 
jeugdleden georganiseerd. Bij-
na 40 enthousiaste jongens en 
meisjes tafeltenniste om de prij-
zen. Dit keer niet met een ge-
woon batje, maar met een klei-
ner batje. De kinderen hadden er 
tijdens de trainingen al mee ge-
oefend waardoor mooie rally’s tot 
stand kwamen! Tijdens het toer-

nooi werd er in 5 verschillende 
categorieën op sterkte gespeeld. 
In poule E waren het de meis-
jes die de prijzen bemachtigden. 
Lisa de Wit werd keurig 2e en 
Caithlynn Meijer ging er als kam-
pioene met de grootste beker 
vandoor. Poule D kreeg 2 school-
vrienden als winnaars. Floris Ha-
maker werd 2e en Rijk Marttin 
bleef ongeslagen en pakte daar-
door de 1e prijs. In een categorie 
hoger, poule C, werden de prij-
zen in de allerlaatste wedstrijd 

verdeeld! Jasper Jansen werd 1e 
door in een spannende wedstrijd 
van Rijnier van Bruggen te win-
nen, die 2e werd en dus ook een 
mooie beker mee naar huis nam. 
Net als de D-poule had ook cate-
gorie B een ongeslagen kampi-
oen. Jean Robert Leliveld liet zien 
dat hij in zijn poule de beste was 
met een mini-batje. Teamgenoot-
je Matthijs van Beek werd net-
jes 2e achter Jean Robert. In de 

A-categorie kwamen alle HBC-
spelers in actie die normaal ge-
sproken in de landelijke competi-
tie uitkomen. In de grootste pou-
le van het toernooi werd Luc Ag-
terhof knap 2e achter de uitein-
delijke kampioen Maël Denys. Hij 
werd 1e en kreeg naast een be-
ker en mini-batje (die alle kam-
pioenen ontvingen) ook een echt 
tafeltennisshirt cadeau! Alle fo-
to’s die deze dag genomen zijn, 
kunnen via www.hbctafeltennis.
nl bekeken worden.

‘Gekke’ Heemsteedse cricketers 
winnen van Madeira
Heemstede – In de cricketwe-
reld staan ze bekend als ̀ wat ha-
len die gekke cricketers dit jaar 
weer uit`. Zelfs de Engelse ho-
norabele cricketbijbel Wisden 
schreef heel eervol over de FF-
OP CC de Fellowship of Fair-
ly Odd Places die altijd gekleed 
zijn in een Rood en Wit gestreept 
colbert. Speelden ze vroeger bij 
cricketclub Rood Wit, nu spelen 
ze in het Rood en Wit als vrien-
denclub één keer per jaar op 
een gekke plaats, een gletsjer 
in IJsland of  een zandbank in 
de Noordzee. Of ze dagen lan-
den uit waarvan ze denken dat 
ze die wel aankunnen. Zoals 
het Vaticaan. Maar die stuurde 
jonge priesterstudenten uit In-
dia, geboren met een cricket-
bal in de hand, de arena in. Ze 
verloren. IJsland werd een de-
bacle vanwege het inzetten van 
expats uit Pakistan. Weer verlo-
ren, maar Andorra werd versla-
gen. Op 1300 meter hoogte won-
nen die gekke Heemstenenaren 
en dat was gelijk de training voor 
de wedstrijd dit jaar tegen het ei-
land Madeira, waarvan ze ver-
wachtten te kunnen winnen. Al-
hoewel winnen of verliezen geen 

verschil maakt voor hen.  FFOP 
CC is een assortiment van semi-
geriatrische heren uit alle lagen 
van het leven, zij koesteren de 
oude waarden en tradities van 
cricket. Dat geeft kleur, Rood en 
Wit, in hun leven. 

Wedstrijd tegen Madeira
Op het vliegveld  van Madeira 
wachtte Rood en Wit en een her-
togelijke ontvangst met hoog-
waardigheidsbekleders en veel 
speeches.  Michel Bakker hield 
er zijn speech in het Portugees. 
De directeur van het stadion-
complex had alles in de puntjes 
geregeld. De TV verzorgde op-
namen en drie kranten maakten 
verslagen. De wedstrijd werd ge-
speeld op vrijdag 30 augustus op 
de accommodatie van FC Mariti-
mo. Tweemaal 40 overs. Van de 
22 spelers is iedereen aanslag 
geweest. Een spannende wed-
strijd met de Madeireense Du-
kes de hertogen van Clarence XI, 
voor deze gelegenheid versterkt 
met lokale ex-pats, steeds aan 
de winnende hand. De Heem-
stedenaren dachten in de bloed-
hitte aan opgeven. Het was ten-
slotte een leuke wedstrijd en al 

meer punten gescoord dan in 
vorige wedstrijden, maar dat lag 
aan het kleine veld. Toch doorge-
zet en wat bij cricket altijd mo-
gelijk is, kansen kunnen plot-
seling omdraaien en uiteinde-
lijk won FFOP de wedstrijd. Tij-
dens de wedstrijd krijgen spelers 
altijd water aangereikt, hier was 
het pure Madeira dat werd aan-
geboden bij hoogtepunten, maar 
dat had geen invloed op de pres-
taties. Na de prijsuitreikingen en 

toespraken volgde er een tradi-
tionele Madeireense barbecue. 
De komst van die gekke cric-
keters uit Heemstede naar Ma-
deira heeft er wel wat op gang 
gebracht. Het enthousiasme is 
terug, de laatste cricketwed-
strijd op Madeira dateerde van 
1926. Vooral na de verbroede-
ring in het heuse Holland House 
in oranje, Rood en Wit en blauw. 
Alle inkomsten uit de barbecue 
en Holland House gaan naar de 

plaatselijke voedselbank en de 
voorbeeldfunctie reikt veel ver-
der. Het Vaticaan speelt inmid-
dels in de landelijke competitie 
en op Madeira wordt al gespro-
ken over de aanleg van een cric-
ketveld en het aanschaffen van 
materialen.
Een volgende uitdaging is mis-
schien de kleinste county van 
Engeland. Dan zet je de cricket-
wereld op zijn kop!  
Ton van den Brink 





 
20   de Heemsteder  •  4 september 2013

Klaverjas GSV
Nieuwe leden 
heel welkom!

Heemstede – Klaverjassen 
ouderwets? Welnee. Het be-
wijs wordt geleverd bij de kla-
verjasclub van GSV Heemste-
de. Geklaverjast wordt een-
maal in de 14 dagen op vrij-
dagavond van 19.45 uur tot 
circa 23.00 uur van septem-
ber tot en met april. Het kaar-
ten gebeurt enthousiast, in 
een ontspannen sfeer aan ge-
middeld tien tafels, elke keer 
met een andere partner. De 
avond wordt afgesloten met 
een prijswinnaar van de avond 
en een loterij. Nieuwe leden 
zijn heel welkom. Meld u aan 
voor een proefavond of geef 
u direct op. Informatie en/of 
aanmelding kan bij Menno 
Meijer/Lous Smits, telefoon 
023-5245364 of per e-mail: 
m.s.meijer@minez.nl of louss-
mits@gmail.com.

Okidoki,
voor jongeren 

met een 
meervoudige 

beperking
Regio - Een prettige, ontspan-
nen zaterdagmiddag samen met 
anderen; voor veel mensen de 
gewoonste zaak van de wereld. 
Voor de jongeren van Okidoki is 
dit echter niet vanzelfsprekend. 
Deze jongeren met een ernstige, 
meervoudige beperking (licha-
melijk en verstandelijk) hebben 
maar weinig mogelijkheden om 
buiten hun woongroep samen 
met anderen iets te ondernemen.
Om ook voor hen een passen-
de vorm van vrijetijdsbesteding 
mogelijk te maken, komt Oki-
doki één zaterdagmiddag per 
maand bij elkaar (op woonlo-
catie Duinoord in Bennebroek). 
Onder begeleiding van een klein 
team vrijwilligers kunnen de jon-
geren genieten van een fijne 
middag. Er wordt bijvoorbeeld 
geluisterd naar muziek of regel-
matig een wandeling gemaakt 
met de veelal rolstoelgebonden 
jongeren. De vrijwilligers heb-
ben alle aandacht voor de kleine 
groep deelnemers. Met speci-
aal spelmateriaal of bijvoorbeeld 
een handmassage of voetenbad-
je proberen zij aan te sluiten bij 
de belevingswereld van de jon-
geren. Iets lekkers eten en drin-
ken hoort er natuurlijk ook bij. 
Wil jij er samen met deze jonge-
ren een bijzondere middag van 
maken? Word dan vrijwilliger 
bij Stichting De Baan en neem 
contact op via 023-5314463 of 
team@stichtingdebaan.nl. Voor 
meer informatie kijk op www.
stichtingdebaan.nl.

Heemstede - In onze regio zoe-
ken duizenden spelers het groe-
ne gras of kunstgras weer op om 
aan een nieuwe jaargang van de 
voetbalcompetitie te beginnen. 
De Heemsteedse verenigingen 
met samen ongeveer 2500 leden 
zijn optimistisch over de presta-
ties in het komende seizoen. De 
verenigingen zijn er klaar voor en 
de eerste trainingen en oefen-
wedstrijden zitten er alweer op. 
Wat alle verenigingen gemeen 
hebben is dat het sympathieke 
open verenigingen zijn die naast 
het voetballen tal van activitei-
ten ontplooien. Daarbij geven zij 
alle aandacht en ruimte aan de 
jeugd. In dit artikel een overzicht 
van de Heemsteedse verenigin-
gen. BSM uit Bennebroek, op 
schotsafstand van Heemstede, 
completeert het verhaal.

VEW (Volhardt En Werkt) 
Dit is de enige vereniging in 
Heemstede die zich puur op het 
Zaterdagvoetbal richt. De oor-
spronkelijk in Haarlem opgerich-
te vereniging heeft zowaar nog 
heel kort op het terrein aan de 
Wagnerkade (hoek Joh. Wage-
naarlaan) gespeeld. De club ver-
huisde definitief naar het Heem-
steedse Sportpark en beschikt 
nu samen met HFC Heemste-
de over een prima accommoda-
tie. Uit de selectie van het afge-
lopen jaar zijn zeven spelers la-
ger gaan spelen in een vrienden-
team. Animo om bij VEW te spe-
len blijkt uit de versterking van 
maar liefst negen spelers van 
Olympia Haarlem, één speler van 
RCH, Jasper van der Veldt komt 
uit de eigen jeugd. VEW komt uit 
n de 4e klasse en treft daar als 
tegenstanders onder andere de 
zaterdagteams van RCH en HBC. 
De verwachting zijn hoog ge-
spannen.

HFC Heemstede 
In 1930 opgericht door een aan-
tal ambtenaren van de gemeen-
te Heemstede. Hoe Heemsteeds 
kan je het hebben. Tot op de dag 
van vandaag draait de vereniging 
mee in de voetbalregio. Door een 

meer dan uitstekende samen-
werking bespeelt HFC Heemste-
de het complex samen met VEW, 
waarbij Heemstede voor bespe-
ling op de zondag zorgt. Samen 
beheren de verenigingen het 
(nieuwe) clubhuis en de kleed-
kamers. Ondanks de innige sa-
menwerking behoudt iedere ver-
eniging wel de eigen identiteit. 
HFC Heemstede is geen club 
van grote pieken en dalen. Een 
mooi plek aan de linkerzijde van 
de ranglijst geeft tevreden ge-
zichten. Dennis Kersten vertrok 
naar Topklasser Lisse. De selec-
tie wordt versterkt met Jasper Uil 
(Waterloo) en Tom Oud (Muider-
berg). Dirk van t’Klooster( honk-
bal international) maakt deel uit 
van de selectie die het dit jaar 
in de 5e klasse ondermeer op-
neemt tegen streekgenoten Vo-
gelenzang en BSM.

BSM (Blijf Steeds Moedig) 
Opgericht in 1923 is BSM intus-
sen uitgegroeid tot een omniver-
eniging waar naast voetbal, honk 
en softbal, badminton, handbal 
en biljarten wordt beoefend. Er 
wordt momenteel nog hard ge-
werkt aan de vernieuwing van de 
accommodatie (klaar op 7 sep-
tember). Men verwacht na de 
winterstop op kunstgras te kun-
nen voetballen. BSM heeft stap-
pen gemaakt en beschikt nu 
over twee volwaardige senioren-
teams in de klasse 5C. Trainers 
Ronald Proost en Ge Duwel kun-
nen beschikken over 28 volwaar-
dige selectiespelers. Van HBC, 
Hoofddorp, Alliance, Heeswijk 
en Heemstede kwamen er nieu-
we krachten bij voor de selec-
tie. Met de nieuwe accommoda-
tie en veld(en) zal de club verder 
kunnen groeien. Na een teleur-
stellend afgelopen seizoen mikt 
men nu op een periodetitel. 

HBC (Heemstede Berkenrode
Combinatie) 
Met voorsprong de grootste 
voetbalvereniging van Heemste-
de en tevens de oudste. Met een 
111 jarige geschiedenis is er veel 
te verhalen. HBC is vanaf de ja-

ren vijftig gegroeid tot een omni-
vereniging waar men zeven ver-
schillende sporten kan beoefe-
nen. De voetbaltak beschikt over 
een enorme jeugdafdeling waar-
uit op termijn de selectiespe-
lers moeten komen. Met de ac-
commodatie zit het wel snor en 
het complex rechtvaardigt een 
club die uitkomt in de eerste of 
tweede klasse. De huidige vier-
de klasse is een niveau dat HBC 
moet kunnen ontstijgen. Wegens 
studie hebben enkele selectie-
speler moeten afhaken. Met acht 
jeugdspelers en twee spelers 
vanuit de zaterdagafdeling is de 
selectie verder aangevuld. Een 
periodetitel zou voor trainer Pe-
ter van der Waart, in zijn derde 
jaar als hoofdtrainer bij HBC, een 
mooie opsteker zijn.

RCH (Racing Club 
Heemstede)  
RCH komt van oorsprong uit 
Haarlem maar speelt al sinds 
mensenheugenis (1932) op het 
prachtige sportpark complex. 
RCH is ook de100 jaar al gepas-
seerd maar nog altijd vitaal en 
springlevend. Na een lang ver-
blijf in het profvoetbal verdween 
het eerste elftal in 1970 naar de 
derde klasse van de amateurs. 
Negentien jaar later was de club 
terug op het hoogste amateurni-
veau en werd het algeheel ama-
teurkampioenschap van Neder-
land behaald. Bekende namen 
uit de RCH school zijn Loek Bies-
brouck, Johan Neeskens en Bar-
ry van Galen. Het afgelopen sei-
zoen presteerde RCH meer dan 
uitstekend en werd het kampi-
oen. Dit seizoen komt het uit in 
de derde klasse en speelt daar-
mee op het hoogste niveau van 
alle Heemsteedse verenigingen. 
Liefst 10 spelers kwamen van 
buitenaf de club verstreken. Hier 
staat het vertrek van zes speler 
tegenover. Trainer Feike Prins be-
gint aan zijn eerste seizoen bij de 
club. Hij en de selectie gaan de 
uitdaging aan om een periodeti-
tel te halen en zich in ieder ge-
val te handhaven in deze klasse. 
Eric van Westerloo

Voetbalseizoen op 8 september van start

Het is tijd voor Nordic walking
Heemstede - De gemeente 
Heemstede heeft als één van de 
speerpunten in haar programma 
het meer laten bewegen en ge-
zonder leven van haar burgers.
GSV Heemstede speelt daar met 
al haar activiteiten op in en biedt 
veel mogelijkheden om gezond 
en verantwoord te bewegen. 
Een van die activiteiten is Nordic 
Walking. U kunt bij GSV Heem-
stede terecht voor lessen, zowel 
in groepsverband als individu-
eel en diverse loopgroepen. De 
lessen kennen twee categorie-
en: de reguliere cursus en de Ea-
syWalking. De reguliere cursus 
is bestemd voor mensen die het 
Nordic Walken in al zijn facet-
ten willen leren kennen. Alleen 
een goede techniek staat ga-
rant voor een optimale beleving 

van deze mooie tak van wande-
len. Bij GSV Heemstede krijgt u 
onderricht in de meest elemen-
taire vorm van het Nordic Wal-
ken en dat is de ALFA metho-
de. Hierbij worden alle spieren 
aan het werk gezet om een zo 
goed mogelijk resultaat te berei-
ken. Uw conditie wordt al tijdens 
de lessen op een hoger peil ge-
bracht en u kunt die conditie op 
peil houden of verder verhogen 
door na afsluiting van de cursus 
deel te gaan nemen aan een van 
de loopgroepen. De Easy Cursus 
is speciaal ontworpen voor men-
sen die wat beperkter zijn in hun 
bewegingen of herstellend zijn 
van bijvoorbeeld een knie- of 
heupoperatie. De reguliere cur-
sus start op donderdag middag 
19 september om 14.00 uur van-

uit het GSV Centrum aan de Fr. 
Schubertlaan 37 in Heemstede. 
De cursus bestaat uit 6 lessen 
van ca 1,5 uur en bestaat uit the-
orie en praktijklessen. De Easy 
Cursus is een instapcursus. Elke 
zaterdagochtend vanaf 14 sep-
tember om 11.30 uur wordt er 
gestart vanuit het GSV Centrum.
Op donderdagochtend 12 sep-
tember start het loopgroep sei-
zoen. Verzameld wordt bij het 
GSV Centrum om 9.00 uur en 
op zaterdagochtend 14 septem-
ber om 8.30 uur. Er wordt gelo-
pen in o.a. de waterleidingdui-
nen. Ook zijn er mogelijkheden 
voor privéles.  Alle info vindt u 
op www.gsv-heemstede.nl onder 
het kopje Nordic Walking. U kunt 
ook contact opnemen met de in-
structeur: René Reeuwijk: 023-
8447496 of e mail: r.reeuwijk@
telfort.nl.

Badminton 
speel je 
bij GSV 

Heemstede
Heemstede – Badminton is 
een ontspannende en tege-
lijkertijd inspannende bezig-
heid is om aan je conditie te 
werken. Iedereen heeft wel 
eens een shuttle geslagen op 
de camping of op het strand. 
Hierbij is het meestal de be-
doeling om de shuttle zo lang 
mogelijk in de lucht te hou-
den. Bij badminton is het juist 
de bedoeling om de shuttle 
zo snel mogelijk bij de tegen-
stander op de grond te krij-
gen. Dit levert een snelle en 
aantrekkelijke sport op waar-
bij een goede conditie, de juis-
te slagtechniek en een uitge-
kiende tactiek ongeveer even 
belangrijk zijn. Wie niet snel 
is, kan door een betere tech-
niek of door slim te spelen 
toch winnen. Het gaat natuur-
lijk niet alleen maar om win-
nen. Gezelligheid en bewegen 
zijn minstens zo belangrijk. 
Hierdoor is badminton uiter-
mate geschikte sport voor ie-
dereen, van jong tot oud, van 
recreatief tot competitief. Bo-
vendien is badminton gewoon 
een leuke manier om sportief 
bezig te zijn met andere men-
sen en kenmerkt GSV Heem-
stede zich door een gezellige 
en sportieve sfeer.

In het seizoen 2013-2014 zijn 
er voor dames en heren op de 
dinsdagavond 3 banen gere-
serveerd in sporthal Groenen-
daal aan de Sportparklaan  in 
Heemstede.
In een ontspannen, recreatie-
ve sfeer is het mogelijk een 
heerlijk partijtje te badminton-
nen. Na het spelen staat de 
kantine van de sporthal open 
voor een gezellige babbel.
Er wordt gespeeld in dubbel-
spelen en als de ruimte het 
toelaat in enkelspelen op de 
dinsdagavond van 21.00 uur 
tot 23.00 uur.
Kom gerust een keer vrijblij-
vend kijken en eventueel mee-
doen.
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de vereniging 
via e-mail:
gsv.heemstede@telfort.nl of 
telefonisch 023-5292799.
U kunt ook de website bezoe-
ken: www.gsv-heemstede.nl.
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Heemstede
Exposities

9 t/m 27 september
• Maria van Os exposeert 
in De Luifel. Haar inspiratie-
bron is het landschap, de hori-
zontale en verticale lijnen. Met 
diverse materialen (o.a. mar-
merslijpsel, lood, pastelkrijt) 
maakt zij haar schilderijen. 
Herenweg 96, Heemstede.

Zondag 29 september
• Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Informatie: www.galleryodys-
sey.com.

Zondag 29 september
Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Informatie: www.galleryodys-
sey.com.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 7 september
• Open Dag/ Zomerfeest 
van 15.00-18.00 uur bij 
Kindergarden Heemstede, 
Sportparklaan 8a Heemste-
de. Gratis toegankelijk. Acti-
viteiten: Circus Dreumesdans 
(16.00-17.30 uur), springkus-
sen, schminken en ballonnen 
knopen. Informatie: tel. 023-
5477132. Of: www.kindergar-
den.nl.

Muziek
Zondag 15 september
• Jubileumconcert voor 
Piet Hulsbos, 40 jaar orga-
nist van de Oude Kerk Wil-
helminaplein. Aanvang: 15u. 
Na afloop deurcollecte. Tevens 
start van nieuw seizoen thee-
concerten. 

Diversen
Woensdag 4 september
• Workshop ‘Communi-
ceren met je baby’ van het 
Centrum voor Jeugd en Ge-

Agenda
Cultuur

zin Heemstede op de Lieven 
de Keylaan 7, 19.30-21.30 uur. 
Info: www.cjgheemstede.nl.

Vrijdag 6 september 
• Opening nieuw Kinderepi-
lepsiecentrum in Heemste-
de. Aanvang: 11.30 uur.  Dit 
centrum is speciaal bedoeld 
voor  kinderen met een com-
plexe  vraagstelling op het ge-
bied van epilepsie. Het cen-
trum is tevens bedoeld voor 
kinderen met aanvallen waar-
van de aard onduidelijk is. Bij 
SEIN, Achterweg 5 Heemste-
de. Info: 023-5588444.  

Zaterdag 7 september
• Open Dag/ Zomerfeest 
van 15.00-18.00 uur bij Kin-
dergarden Heemstede, 
Sportparklaan 8a Heemste-
de. Gratis toegankelijk. Acti-
viteiten: Circus Dreumesdans 
(16-17.30 uur), springkus-
sen, schminken en ballonnen 
knopen. Informatie: tel. 023-
5477132. Of: www.kindergar-
den.nl.

• Open Huis van 11.00-14.00 
uur in de Pauwehof, ontmoe-
tings- en activiteitencentrum 
aan de Achterweg 19 te 
Heemstede. Info: telefoon: 023  
5286022.

• Reünie oud-leerlingen en 
-medewerkers van College 
Hageveld. Tijd: van 14.30 tot 
17.30 uur. Plaats: College Ha-
geveld, Hageveld 15, Heem-
stede. Aanmelden: www.srha-
geveld.nl. Toegang: 12,50 eu-
ro via voorinschrijving, 15 eu-
ro aan de deur. Gratis toegang 
voor Leden Stichting Reünis-
ten Hageveld.

Landgoed Leyduin.

Zaterdag 14 en
zondag 15 september
• Open Monumentendagen 
op Leyduin met live muziek, 
rondleidingen en boekpre-
sentatie. Zaterdag: 12.00-
16.00 uur. En zondag tussen 
10.00-14.00 uur. Programma: 
www.gaatum 3ee.nl Parkeren: 
Manpadslaan 1, Vogelenzang.

Zondag 15 september
• Open Dag Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Van 14.00 tot 17.00 uur. Gratis 
toegankelijk met voorproef-
jes nieuwe seizoen, optredens 
duren 20 minuten. Van 14.40 
tot 16.00 uur geeft Hilbert 
Geerling een goochelvoorstel-

ling voor kinderen. Ook kin-
derschmink in de foyer.

Donderdag 19 september
• Informatiebijeenkomst 
van Steunpunt Vrijwilligers-
werk met thema ‘Gemeen-
telijke Vrijwilligersverzeke-
ring’. In De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanmelden tot 
uiterlijk donderdag 12 sep-
tember bij jvanduin@casca.
nl. Programma in samenwer-
king met gemeente Heemste-
de. Vooraf vragen over de vrij-
willigersverzekering svp ver-
melden bij uw aanmelding.

Regio
Exposities

Tot en met september 
• Expositie van Mirjam Bros 
bij  Bloedbank Sanquin. Met 
textiel in reliëf, aquarelschil-
derijen en foto’s.
Bezoektijden: di t/m vrijdag-
morgen van 11.15 –11.45 uur
Adres: Boerhaavelaan 32 c, 
Haarlem.

T/m 23 september
Amateurkunstenaars eren 
Frans Hals in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat in 
Haarlem.

5 september t/m 1 oktober
Expositie Marja van Bezu 
(klei) en fotografie van Ge-
rard de Bruijn in het vm. Ge-
meentehuis, Bennebroeker-
laan 5. Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 8.30-12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30-16.30 uur. Meer infor-
matie op www.tentoonstellin-
genbennebroek.nl.

Op ‘Van God Los? Je geest 
in balans’ is het werk ‘Mani-
mal’ van Melanie Bonajo (1978, 
Heerlen) voor het eerst te zien 
in Nederland. In deze video 
zien we hoe managers de ver-
binding met zichzelf en hun 
omgeving herstellen door het 
strelen van kippen en geiten.

Tot en met 30 maart 2014
• Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’.
Terwijl de traditionele kerken 
in Nederland leeglopen, groeit 
de belangstelling voor nieuwe 
vormen van spiritualiteit. Aan 
de hand van kunstwerken, fo-
to’s, films en documentaires 
wordt getoond wat we doen 
als we niet zo lekker in ons vel 
zitten.
Schotersingel 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Muziek
Zondag 8 september

• Jazz in Zandvoort, in de 
Krocht, Grote Krocht 41 te 
Zandvoort. Aanvang: 14.30 
uur, toegang 15,-. Met Frits 
Landesbergen. Zie ook: www.
jazzinzandvoort.nl of 023-
5310631.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos.
Kom eens gezellig meedoen, 
vrijblijvend, de kosten zijn 
laag. Interesse: 5243062.

Dinsdag 10 september 
• NVVH Vrouwennetwerk 
vanuit nieuwe locatie ‘On-
der de Poort’ met onthulling 
naambord wordt het nieu-
we seizoen gestart. Gast: de 
Haarlemse theatermaker Ma-
rijke Kots met haar eenakter 
‘Mevrouw van den Berg’. Om 
14.00 uurin Westerhoutpark 
46 te Haarlem. Voor leden en 
niet-leden. Info: mevr. E. Grol-
man van ’t Net, tel. 5477486 of 
www.nvvh.nl.

Zaterdag 14 en 
zondag 15 september
• Open Monumentendagen 
op Leyduin met live muziek, 
rondleidingen en boekpresen-
tatie. Zaterdag: 12.00-16.00 uur. 
En zondag tussen 10.00-14.00 
uur. Programma: www.gaatu-
mee.nl Parkeren: Manpadslaan 
1, Vogelenzang.

Heemstede - Op 1 september 
dit jaar was het 10 jaar geleden 
dat Nieuw Groenendaal & Life-
Fit Centre Heemstede de deuren 
hebben geopend van het nieuwe 
pand aan de Sportparklaan. De 
naam ‘Groenendaal’ werd gewij-
zigd naar ‘Nieuw Groenendaal’. 
Inmiddels is het Nieuw Groe-
nendaal voor de fysiotherapie en 

LifeFit Centre Heemstede voor 
de fitness en zijn de namen een 
begrip geworden. Het jubileum 
gaat niet ongemerkt voorbij en 
daarom zijn de klanten afgelo-
pen zondag getrakteerd op gra-
tis ijs van Luciano’s en is er te-
vens een fantastische aanbie-
ding voor nieuwe klanten.
Zij kunnen nu 10 dagen gratis 

sporten! Daarna 10 weken voor 
10,00 euro per week. Informeer 
naar de voorwaarden.
Ook zijn per 1 september de 
openingstijden gewijzigd. Eerder 
en langer sporten, vanaf nu kan 
het bij LifeFit Heemstede. Iedere 
werkdag van 07.00 – 23.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 08.00 
– 15.00 uur.

10-jarig bestaan Nieuw Groenendaal  & 
LifeFit Centre Heemstede
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 bekendmakingen 
- Verkeersbesluiten

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Agenda’s 
raadscommissies 

september

Verkeerswethouder Christa Kuiper en 
Dura Vermeer-directeur Frank Mollenhof 
rondden afgelopen donderdag de 
werkzaamheden op de Herenweg 
feestelijk af in het bijzijn van ongeveer 
100 omwonenden/ belangstellenden.

Inloopochtend 
burgemeester 
6 september 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt 
plaats op vrijdag 6 september van 
10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus 
zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in 
Heemstede.

Meer agendatips!
 Open monumentendag ‘Macht en Pracht’

 Zaterdag 14 en zondag 15 september
 Buitenplaatsen in beeld: 

 www.buitenplaatseninbeeld.nl 
 Zaterdag 14 en zondag 15 september

 Ex-inbreker Evert Jansen geeft 
 anti-inbraak tips
 Donderdag 19 september bij 
 Casca de Luifel van 20.00-21.30 uur

 Workshop Positief Opvoeden 
 ‘Omgaan met emoties van tieners’
 Donderdag 19 september van 19.30-21.45 uur 

Lieven de Keylaan 7
 Bijeenkomst over gemeentelijke 

vrijwilligersverzekering
 Donderdag 19 september bij 
 Casca de Luifel van 19.30-21.30 uur

 Burendag, www.burendag.nl  
 Zaterdag 21 september
 
Kijk voor informatie over deze activiteiten op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Workshop Positief Opvoeden 
‘Leren luisteren’
Op woensdag 18 september van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een positief opvoeden workshop 
‘leren luisteren’ op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar.

Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. Hoe u 
kunt omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren. 
Hoe u grenzen stelt en kinderen leert om op een 
positieve manier mee te werken. U wordt aan het 
denken gezet over uw eigen manier van opvoeden 
en maakt een opvoedaanpak die u thuis direct in de 
praktijk kunt toepassen. 

Heeft u interesse? Ga naar www.cjgheemstede.nl en 
geef u op. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
workshop. Wilt u meer informatie over de methode 
Positief Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Herenweg feestelijk geopend



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Ruisdaellaan 1 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 6642, ontvangen 5 
augustus 2013. 

- Landzichtlaan 43 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 6645, ontvangen 16 
augustus 2013. 

- N.K.J van Waasplein 8 het verhogen van het dak 
wabonummer 6647, ontvangen 17 augustus 
2013. 

- Glipper Dreef 82 het kappen van een boom 
wabonummer 6679, ontvangen 20 augustus 
2013. 

- Breitnerweg 6 het uitbreiden van de bestaande 
aanbouw aan de zijgevel wabonummer 6684, 
ontvangen 20 augustus 2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 28 het kappen van 1 boom 
wabonummer 6717, ontvangen 20 augustus 
2013. 

- Julianalaan 1A het plaatsen van een spiltrap 
(legaliseren van een reeds geplaatste trap) 
wabonummer 6718, ontvangen 21 augustus 
2013.

- Franz Lehárlaan 55 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 6770, ontvangen 22 augustus 
2013. 

- Lieven de Keylaan 12 het kappen van 1 berk 

wabonummer 6734, ontvangen 21 augustus 
2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 39 het kappen van 8 populieren 

wabonummer 5909, ontvangen 10 juli 2013.. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- César Francklaan 19 het kappen van 1 eik 

wabonummer 6467, verzonden 30 augustus 
2013. 

- Huizingalaan 37 het kappen van 1 rode beuk 
wabonummer 6413, verzonden 30 augustus 
2013. 

- Schouwbroekerstraat 10 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 6552, verzonden 30 augustus 
2013. 

- Blekersvaartweg 3 verzoek ontheffing voor 
een advocatenkantoor wabonummer 5804, 
verzonden 30 augustus 2013. 

- Kerklaan 25 het realiseren van 2 
vuurwerkbewaarplaatsen wabonummer 5850, 

verzonden 30 augustus 2013. 
- Alberdingk Thijmlaan 28 het kappen van 1 

dennenboom wabonummer 6717, verzonden 30 
augustus 2013. 

- Glipper Dreef 82 het kappen van 1 boom 
wabonummer 6679, verzonden 30 augustus 
2013. Lieven de Keylaan 12 het kappen van 1 
berk wabonummer 6734, verzonden 30 augustus 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Overijssellaan 309 wijziging in opvang BSO Club 

Bambino wabonummer 4291, verzonden 30 
augustus 2013. 

- Sportparklaan 6 brandveilig gebruik voor een 
jeugdweekend per jaar op sportcomplex RCH 
wabonummer 4372, verzonden 30 augustus 
2013.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de 

gebouwen Plataan en Eik wabonummer 5200, 
ontvangen 6 juni 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Agenda’s
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden een openbare vergadering 
in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Commissie Samenleving 
dinsdag 10 september 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 10 

september 2013
- Spreekrecht burgers
- Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Scenario’s toekomst bibliotheek in Heemstede 

(B-stuk) 
- Aanvraag subsidie verlichting voetbalveld 

Stichting Sportpark H.B.C. (B-stuk)
- Bezuinigingen onderwijs (C-stuk o.v.v. VVD en 

D66)
- Klantonderzoek Wmo 2012 (C-stuk o.v.v. D66)
- Regionaal Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 

2013 en 2014 Zuid- en Midden Kennemerland 
(C-stuk o.v.v. VVD)

- Vaststelling subsidie 2012 Stichting CASCA 
(C-stuk o.v.v. VVD)

- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur Paswerk 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
woensdag 11 september 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 11 

september 2013
- Spreekrecht burgers
- Verordening winkeltijden Heemstede 2013 

(A-stuk)
- Begroting 2014 Stichting Regionaal 

Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) 
(C-stuk o.v.v. VVD)

- Verwijderen trambrug over de Houtvaart (C-stuk 
o.v.v. VVD)

- Jaarverslag 2012 en eerste 
managementrapportage 2013 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk o.v.v. VVD en D66)

- Zienswijze gemeente Heemstede op de ontwerp 
methodebesluiten regionale netbeheerders 
electriciteit en gas 2014-2016 (C-stuk o.v.v. D66)

- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte 
donderdag 12 september 2013 om 20.00 uur

Agendapunten die op donderdag 12 september 2013 
niet aan de orde komen, worden besproken in een 
daartoe extra in te lassen vergadering op maandag 16 
september 2013.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 12 september 2013
- Spreekrecht burgers
- Afsluiten onbewaakte spoorwegovergang 

(B-stuk) - behandeling gepland tot 20.45 uur.
- Manpadslaangebied; besluiten of bebouwing 

noodzakelijk is en start van onderhandeling 
(B-stuk) - bespreking verwacht vanaf circa 20.45 uur.

- Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
(A-stuk)

- Vormgeving en vervanging VRI’s kruispunten 
Wipperplein en Heemsteedse Dreef - César 
Francklaan en verkeersonderzoek Postlaan 
(A-stuk)

- Jaarverslag 2012 bureau handhaving 
 (C-stuk o.v.v. D66)
- Concept nota afvalinzameling en afvalscheiding 

(C-stuk o.v.v. D66 en PvdA)
- Terrassenbeleid, vaststellen beleid 
 (C-stuk o.v.v. D66 en PvdA)
- Overzicht bouwprojecten september 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 
(023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de flat Scholtenlaan 138 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 28 augustus 2013).

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Landzichtlaan 74 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner.  (verzonden: 28 augustus 2013).

 De besluiten liggen vanaf 5 september zes weken 
ter inzage. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:
- P.R. van Ballegoijen de Jong, geb 27-03-1948, 
 E. van Slogterenlaan 10, per 26-08-2013
- F.M. Akerboom, geb 03-01-1992, 
 Utrechtlaan 8 (briefadres), per 29-08-2013
   

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon14023).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon met onbekende 

bestemming uit te schrijven:
- D.R. Visser, geb 23-09-1991, 
 Raadhuisstraat 36A, per 16-07-2013

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Uitschrijving GBA

ProRail laat nog een onafhankelijke 
risicoanalyse uitvoeren ‘Alverna’
Heemstede - Alle seinen lijken
op ‘rood’ te staan voor de wan-
delaars en fietsers die graag een
ommetje willen maken in Ley-
duin of via het Laantje van Al-
verna, aldus de Fietsersbond en 
Wandelnet in een persbericht.
Ook Leyduin gaat dicht als het 
aan ProRail ligt. “Gaan jullie dit 
laatste stukje romantiek ook 
om zeep helpen”, zo slaakte een 
voorbijganger tijdens de schouw
van ProRail met Wandelnet en 
Fietsersbond afgelopen donder-

dag. Maar zover is het nog niet.
Eind juni droeg de gemeente-
raad aan het college op om on-
derzoek te doen naar het open-
houden van de overweg voor 
wandelaars en fietsers. Op 9 juli
zat wethouder Kuiper met regio-
directeur Cees de Vries van Pro-
Rail aan tafel. “Ja”, was zijn ant-
woord, “de overweg kan open-
blijven, maar dan moeten jullie 
betalen.”
“Probleem blijft de weigering van
het gemeentebestuur om zich in

de zaak te mengen”, aldus Vla-
dimir Mars van Wandelnet. “Het
college redeneert nog steeds 
dat het een particuliere overweg 
van ProRail betreft en dat deze 
kan besluiten om de overgang te 
sluiten.”
Bij de schouw was ook ProRail 
aanwezig. ProRail kon nu zelf 
zien dat de maaswijdte tussen de 
resterende spoorovergangen na 
sluiting van Alverna en Leyduin 
veel te groot zal worden (2600 
m). De maaswijdte mag aldus de 

richtlijnen maximaal 1000 meter 
zijn. Ook omdat het aantal pas-
santen dagelijks rond de 200 ligt 
en op mooie dag zelfs op 1000! 
Per overweg.
Tijdens de schouw vertelde Pro-
Rail dat er momenteel een ri-
sicoinventarisatie wordt uitge-
voerd. Dit zal aantonen wat is 
het effect op de veiligheid en 

de bereikbaarheid als de over-
weg openblijft (met beveiliging) 
of opgeheven wordt. Dit volgens 
de reguliere afspraken van Pro-
Rail met het Wandel- en Fiets-
platform. Dit onderzoek is naar 
verwachting eind september ge-
reed. ProRail geeft toe: als de 
weg openbaar is, dan is de situa-
tie geheel anders.


	36_ED5_PAG03
	36_ED5_PAG05
	36_ED5_PAG07
	36_ED5_PAG09
	36_ED5_PAG13
	36_ED5_PAG15
	36_ED5_PAG17
	36_ED5_PAG19



