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Kapschuur geopend in Kom in mijn Tuin  

Tuinvrouwe Mik van der Bor 
leert jeugd tuinieren
Heemstede - En er was land! 
Aan de rand van Groenendaal 
tegenover Huis te Manpad lag 
een stuk grond dat gebruikt zou 
kunnen worden door de kinde-
ren die enkel jaren geleden nog 
leerden tuinieren aan de spoor-
lijn langs de Leidsevaart, en 
waar initiatiefneemster Mik van 
der Bor met haar tuinkinderen 
drie jaar geleden weg moest. 
De gemeente verleende alle me-
dewerking, wethouder Jur Bot-
ter mocht de zware tegels sjou-
wen op de nieuwe locatie, een 
stoffige zandvlakte. Vrijwilligers 
zetten hun schouders eronder, 
sponsors werden gevonden en 
trokken de beurs, een bestuur 
trad aan en wist in drie jaar tijd 
een paradijs te maken van niets. 
De gemeente noemde dit initi-
atief het beste burgerparticipa-
tieproject. Maar, zo vroeg voor-
zitter Wim Grimme zich zondag-
middag af bij de opening van de 
kapschuur, er moest nog wel een 
dak komen. Hij vertelde dat, met 
extra inspanning van echt ie-

dereen, die kapschuur nu ge-
opend kon worden door de am-
bassadeur van Kom in mijn Tuin, 
oud-staatssecretaris van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, 
Marlies Velthuijzen van Zanten. 
De kinderen zaten in het gras 
aan haar voeten toen zij begon 
te vertellen over de twee men-
sen die in het Paradijs woon-
den, waar alles al was, ze moch-
ten eten, ze hoefden maar te ge-
nieten, maar dat konden ze niet. 
Ze werden weggestuurd, som-
migen maakten hun tuintje som-
migen hun huisje of zelfs kasteel.  
Maar ze moesten er wel voor 
werken. Er kwam zelfs een prijs-
vraag voor de mooiste tuin. Met 
een prijsuitreiking in het paleis-
achtige de la Mar theater, waar 
de staatssecretaris de prijzen 
uitreikte. Net niet aan de KIMT, 
Kom in mijn Tuin in Heemstede, 
maar Mik van der Bor schoot wel 
de staatsecretaris aan en sprak 
met de ook Heemsteedse Mar-
lies over haar initiatief met de 
kindertuinen. Zo werd Marlies 

tipgever van KIMT en zelfs am-
bassadeur. Ze bedankte de kin-
deren die al die tijd naar de gro-
te mensen moesten luisteren. Ze 
nam de kinderen mee naar de 
kapschuur, waar ze het groene 
lint bij de openslaande deuren 
doorknipte en de deuren open-
deed. De horde kinderen kon 
ze niet tegenhouden. De kinde-
ren en de ouderen van de ge-
neratietuinen konden hun tuin-
producten trots laten zien. En de 
kindertuintjes, een groentetuin, 
een bloemenveld, een tomaten-
kas, een plek voor bijen en nu 
ook met hulp van sponsors en 
vrienden is een echte kapschuur 
gebouwd! Dikke courgettes, de 
vergeten stokbonen, Worteltjes 
waar Noor, het tuinvrouwtje van 
acht, smakelijk over vertelt. Ze 
troont me mee naar tuinnum-
mer 1, waar zij grote courgettes 

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Verlies van tanden - Smetvrees

Open dag
Zaterdag 5 september

12.00-15.00 uur

kinderdagVerBLiJF
e6,00 per uur

Johan Wagenaarlaan 1
Tel. 023-5401140

 

BAMBAM &
PEBBLES

laat zien en haar trots, de stok-
bonen. Een foto maken tussen 
haar dahlia’s vindt ze wel leuk. 
Ze heeft het tuinieren allemaal 
van Mik geleerd. Veel in de voor-
beeldtuin gekeken en nu vindt 
ze tuinieren superleuk. Eens in 

de week, ze kijkt ernaar uit. Laat 
ze bij de prijsuitreiking van de lo-
terij nou ook nog de hoofdprijs 
winnen! Een bos bloemen die ze 
zelf mag plukken. Ze loopt op 
wolkjes in haar paradijs!
Ton van den Brink 

Inbraak verijdeld door 
adequaat optreden

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Heemstede - De politie heeft 
vrijdagavond 28 augustus een 
inbreker aangehouden op ver-
denking van woninginbraak aan 
de Koediefslaan. De man (28 en 
uit Haarlem) werd terwijl hij pro-

beerde binnen te komen gezien 
door een buurtbewoonster die 
de politie waarschuwde. Dat was 
omstreeks 21.30 uur. De ver-
dachte kon later in de omgeving 
worden aangehouden. 
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aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
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advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
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Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
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redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te 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

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 6 september, 10.00 uur 
Voorganger: Ds. J.E.Th. Nak-
Visser 
Viering heilig avondmaal

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 6 september dienst om 
10.00 uur met ds. A. Molen-
dijk, Pinksterkerk, Camplaan 
18. Crèche v. kind. tot 4 jr. Kin-
der Anders-dienst, v kind. v. 4 
tot 10 jr. Spiegeltent v. kind. 
v. 10 tot 12 jr. De Kerk Draait 
Door v. tieners van 12 tot 15 jr.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 6 september, 10 u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge (Startzondag)
Zondag 13 september, 10 u. 
Voorganger De heer Douwe 
de Roest (Amsterdam)
Zondag 20 september, 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smalbrug-
ge viering Heilig Avondmaal

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 6 september, 10.00 
uur. Thema: God zegt: dit is 
Mijn verlangen, het nieuwe 
verbond, mevr. Y. Elbers
Zondag 13 september, 10.00 
uur. Ontmoeting over vasten 
en gebed. Aansluitend ge-
bedswandeling, mevr. J. Penso

www.rafael-nehemia.nl

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief. Dit keer 
Camplaan 42/44.
Opnieuw een fraai pand dat al 
lang uit beeld verdwenen is. In 
de jaren 10 was dit pand de “Eer-
ste Heemsteedse Sporthandel” 
met o.a. de verkoop van Fran-
se Voiturettes. In een latere ad-
vertentie (december 1920) lezen 
we dat dhr. H.J. Kuipers er een 
Handel heeft in ‘Verfwaren, Glas 
en Schoonmaakartikelen’ heeft. 
Camplaan 44 was het woonge-
deelte en Camplaan 42 de winkel 
Dhr. Kuipers overleed op 5 fe-
bruari 1956. In de overlijdens-
advertentie wordt Camplaan 44 
genoemd als woonadres. 
In het Haarlems Dagblad van 3 
februari 1954 lezen we dat de fa. 
H.J. Kuipers failliet is verklaard. 
Het vreemde is dat we dat ook 
lezen in het Haarlems Dagblad 
van 6 september 1950. Het is dus 
wat onduidelijk wat er tussen 
begin jaren 50 tot aan de sloop 
is gebeurd.
Net als Camplaan 40 is ook 
Camplaan 42 en 44 ten onder 

gegaan aan de slopershamer 
t.b.v. het nieuwe pand voor Gra-
fi sch Handelsonderneming Koot, 
dat begin 1963 zijn intrek nam 
in het nieuw gebouwde pand, 
thans Camplaan 40. Zoals in een 
eerder artikel verteld zit kinder-
centrum Schuylenburght er al-
weer 11 jaar. Daarvoor zat Zorg-
balans er in. 

De nufoto van Harry Opheikens 
van aug 2015 laat u het Kinder-
centrum Schuylenburght zien.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (25)

‘Nu’foto Camplaan 41
Heemstede – Helaas is vorige week bij de afl evering van de 
‘toen- en nu-foto’s’, verzorgd door Harry Opheikens van Histori-
sche Vereniging Heemstede en Bennebroek (HVHB) de ‘nu’foto
niet geplaatst.
Het ging om het adres Camplaan 41.

Hier bevond zich vroeger een pandje waarin een schoenrepara-
tie was te vinden. Na verhuizing naar het centrum zat volgens de 
overlevering de verkeersdienst van het Wegverkeer hier.

Ingenieursbureau Haak & Van Ham is tegenwoordig gevestigd 
in het huidige pand van nummer 41, en dat al weer 25 jaar.
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Meedenken over inrichting haven van Heemstede
Burgerparticipatie: zo kan het dus ook!
Heemstede - Begin jaren ne-
gentig van de vorige eeuw de-
den lokale partijen hun intrede 
in de politiek. Ook in Heemstede, 
waar HBB vond dat de politiek 
de burgers eerder moest betrek-
ken bij besluitvorming. Nu, ruim 
twintig jaar later, maakt het on-
derdeel uit van het collegepro-
gramma.
Na de Kwakelbrug worden de in-
woners nu nauw betrokken rond 
de inrichting van de haven van 
Heemstede. Na een rondje waar-
bij ideeën konden worden aan-
gedragen bij de gemeente volg-
de een markt rond de haven. De 
inwoners konden daar niet al-
leen ideeën opdoen maar ook 
impressies van wat de mogelijk-
heden zijn zien. Overweldigend 
was het aantal van 700 inzen-
dingen met uiteenlopende plan-
nen die waren bedacht door in-
woners. 
Dinsdag 25 augustus had de ge-
meente, als volgende stap, een 
bijeenkomst belegd in de voor-
malige Volkswagengarage aan 
de haven. Een 140-tal belang-

stellenden kwamen er samen om 
in kleinere groepjes wensenlijst-
jes op te stellen.
Burgemeester Heeremans open-
de de avond met de medede-
ling dat het voor Heemstede een 
experiment is om op deze wijze 
plannen te benaderen. Raads-
lid Johan Maas presenteerde de 
avond en wees op het feit dat 
de burgers nu samen optrekken 
met de gemeenteraad. Aan de 
wanden hingen al wat sugges-
ties waaronder ‘het moet gezel-
lig zijn, sfeervol, terrassen, ves-
tigingsplaats voor de Vomar, een 
karperput’ en zelfs ‘een indoor 
skibaan’. 
Uit de geformeerde werkgroep-
jes kwamen nog tal van sug-
gesties. ‘Maak Heemstede on-
derdeel van de jaarlijkse hoge-
mastenroute. Veel meer groen 
en sfeervolle verlichting,  ruim-
te voor een hotel, vertrekpunt 
voor een rondvaartboot, breng 
reuring in het gebied met hore-
ca die niet om zes uur sluit’. Er 
kwamen meer suggesties. ‘Maak 
ruimte voor concerten, bouw een 

toiletvoorziening voor passeren-
de schippers en bezoekers, or-
ganiseer een botenshow, de ka-
demuren kunnen lager, zorg voor 
een vrije wandelroute rond de 
haven.
Voor parkeren moet een goede 
oplossing komen, er moet ook 
gehandhaafd worden’. Een be-
langrijk punt vonden de deel-
nemers om de huidige bestem-
mingsplannen niet heilig te ver-
klaren en afwijkingen toe te 
staan. De oostkant van de Ha-
ven maakt nu een troosteloze in-
druk. Hier ziet men mogelijkhe-
den voor een winkel in scheeps-
benodigdheden en andere ne-
ringdoenden. Tot slot van de 
avond meldden 18 inwoners zich 
aan om de suggesties verder uit 
te werken en te komen tot een 
totaalvisie. Hulp van specialisten 
zal nodig zijn evenals de inbreng 
van de ambtenaren van de ge-
meente. Mocht dit project sla-
gen dan kan ook bij toekomsti-
ge plannen de burger van meet 
af aan betrokken worden. 
Eric van Westerloo

Regio -  Op zondag 6 september is er een verhaallezing met 
de titel ‘Ik hou van mij’. Die vindt plaats in het St. Raphaëlkerk-
je te Bloemendaal, aan de Popellaan 1 en duurt van 14.00 tot 
16.00 uur.
Een onvoldoende besef van eigenliefde is vaak de oorzaak dat 
mensen altijd meer en beter en specialer willen zijn dan ande-
ren. We zijn er niet mee opgevoed en als we wel laten zien dat 
we van onszelf houden, wordt dit vaak afgedaan als egoïsme. 
Dat houden van jezelf de basis is van persoonlijke groei en de 
sleutel tot succes, wordt in deze verhaallezing op speelse wijze 
door uitgelegd.
De verhaallezing wordt verzorgd door Carmen de Haan van het 
Centrum voor Vrede in Santpoort. De bijdrage is 8,- euro. Verde-
re  informatie op: www.carmendehaan.nl.

Verhaallezing ‘Ik hou van mij’

Heemstede - Hoewel nog heel veel zomerbloemen in bloei staan, 
vooral de bermen zijn prachtig vandaag-de-dag, is er ook al wat 
herfstachtig fotomateriaal te vinden in de natuur. Zoals deze ‘zwa-
velzwam’ die in augustus tot wasdom is gekomen in het Groenen-
daalse bos. Voorbode van de herfst? De zwavelzwam – Laetiporus 
– sulphureus heeft een doorsnede zo’n 20 tot 30 cm. Het lichtge-
le vlees geeft een tamelijk zure geur, en net als andere zwammen 
vormt ook de zwavelzwam een bedreiging voor bomen.
Hij komt voor op de meest uiteenlopende boomsoorten in bossen 
en boomgaarden.  Gelukkig komt wel het vaakst op dood hout.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Zomerfoto

F-pupillen welkom bij HBC
Heemstede - De eerste trainingen van de F-pupillen bij HBC zijn 
begonnen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor zowel 
jongens als meisjes. Aanmelden kan bij Hermi Burlage-Hagendijk 
via mail: coordinator-Fpup@svhbc.nl.

...bijna herfstfoto
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Nieuwe Haarlemse toneelgroep KaST! 
speelt ‘Omwille van de liefde’
Heemstede - De nieuwe 
Haarlemse toneelgroep KaST! 
brengt op zaterdag 12 en zon-
dag 13 september driemaal 
zijn eerste productie op de 
planken: ‘Omwille van de lief-
de’. Een eigenzinnige, zwarte 
komedie, die te zien is in the-
ater De Luifel in Heemstede.

Wat is liefde? Waar word jij nu 
echt gelukkig van? Of beter ge-
zegd: van welke man of vrouw 
word je echt gelukkig? En als je 
dan die liefde hebt gevonden, 
wordt dat dan wel geaccepteerd 
door je omgeving? Laat jij het je 
overkomen, of houd je rekening 

met de mensen om je heen, die 
hoogst waarschijnlijk toch al een 
oordeel klaar hebben over jouw 
liefde? En als je de liefde nog 
niet hebt gevonden, wat doe je 
dan in de tussentijd? Met deze 
vragen worstelen Victor, Cecile, 
Emma en Mike in ‘Omwille van 
de liefde’.
Toneelgroep KaST! is in juli 2014 
door vijf enthousiaste Haarlemse 
amateurspelers opgericht. Het 
gezelschap richt zich op het ma-
ken van (h)eerlijke kleinkunst in 
de vorm van amateurtoneel op 
niveau. De voorstelling ‘Omwille 
van de liefde’, een zwarte kome-
die met een sociaal maatschap-

pelijk thema, is de eerste pro-
ductie van KaST! 
Op zaterdag gaat de voorstel-
ling van start om 20.15 uur. Zaal 
open om 19.30 uur. Zondag 13 
speelt KaST! om 15.00 en 20.15 
uur. Zaal dan open om 14.30 uur 
en 19.30 uur.
Theater De Luifel is gelegen 
aan de Herenweg 96, Heemste-
de en kaarten kosten 12,50 eu-
ro; 2 kaarten: 22,50 euro; 3 stuks: 
32,50 euro; 4 kaarten of meer: 
10,- euro per stuk. Reserveren 
via info@toneelgroepkast.nl, of 
te koop bij Jan Monnikendam, 
Gedempte Raamgracht 1-9 in 
Haarlem.

Jongdierenschow in 
Tuincentrum De Oosteinde

Regio - Maar liefst 6 regionale Pluimvee- en Konijnenfokkers-
verenigingen hebben de handen ineen geslagen en organiseren 
zaterdag 5 september hun jaarlijkse jongdierenshow. Het zijn ‘de 
Eendracht’ uit Heemstede, NPKV uit Noordwijk, het Nieuw-Ven-
nepse ‘Ons Aller Belang’, KV Zuid-Kennemerland uit Haarlem, 
PKV Lisse en Omstreken en LPKV uit Leiden.

Het is de vijftiende maal dat e eendagsshow gehouden wordt bij 
Tuincentrum De Oosteinde in Hillegom. Belangstellenden kun-
nen de show bekijken van 9.00 tot 17.00 uur.
Er zijn meer dan 300 konijnen, (dwerg)hoenders, serama’s, sier-
duiven en cavia’s in diverse soorten en maten.Van het allerklein-
ste kipje, de Serama, tot een van de grootste hoenders de Brah-
ma; het kleinste konijn de Kleurdwerg tot het grootste konijn, de 
Vlaamse Reus. Er is veel te zien! Toegang is gratis.

Tijdens de keuring van de dit jaar gefokte dieren mogen zowel 
de fokkers als het publiek bij de keuring zijn, en natuurlijk vra-
gen stellen aan de deskundige keurmeesters. De jongdieren-
show is de eerste tentoonstelling na het fokseizoen, waar de 
fokker kan zien of de door hem gefokte jonge dieren voldoen 
aan de raskenmerken. Voor de fraaiste dieren zijn prijzen be-
schikbaar gesteld door De Oosteinde.

De keuring begint om 9.30, waarna de dieren tot 17.00 uur ten-
toongesteld blijven. Iedereen is van harte welkom. Leden van de 
zes verenigingen kunnen informatie geven over de verschillen-
de dieren en het houden ervan. Voor de jeugd is er een knuffel-
hoek waar ze konijnen en cavia’s kunnen aaien.

Tuincentrum De Oosteinde, Zandlaan 22 te Hillegom (grens 
Bennebroek). Meer info ook op www.deoosteinde.nl.

Kleuren voor volwassenen
Expositie bij Juul Kids Kado en Kreatief
Heemstede – Kleurwedstrijden 
zijn populair. Ze worden veel ge-
houden bij  openingen en jubi-
lea van winkels, winkelcentra, 
scholen of als een tekenprak-
tijk 15 jaar bestaat. Zoals de
Tekenpraktijk van Kitty van Pel, 
zij geeft cursussen mandala`s
tekenen en inkleuren  in de
Pauwehof en bij haar thuis in de 
Bosboom Toussaintlaan 12. Bij 
elkaar goed voor zestig men-
sen van 14 tot 93 jaar, die cre-
atief bezig willen zijn.  Zij teke-
nen voort op de manier waar zij 
als kind genoten van het kleu-
ren, maar ze kleuren niet meer 
de leuke plaatjes met kinde-
ren of dieren die meestal in een 
landschap staan, maar halen de 
tekeningen uit kleurboeken voor 
volwassenen.
Sinds kerst vorig jaar een echte 
hype onder volwassenen, de te-
kenwinkel Juul aan de Juliana-
laan heeft een fl ink  stuk wand 
ingeruimd, waar naast de vele 
kinderkleurboeken nu een roya-
le keus is uit kleurboeken voor 
volwassenen. Spannende boe-

ken met tekeningen van de-
sign uit Japan, India, Bali, maar 
ook landschappen, dieren, bo-
men en planten. Mindful kleur-
boeken, ga er rustig bij zitten. 
Ga je thuis inkleuren dan merk 
je dat het ontspant, je wordt er 
rustig van en het verveelt niet. 
Je hoeft er niet voor de deur 
uit. Ga de uitdaging aan om een
ijsvogel in te kleuren in de waar-
heidsgetrouwe kleuren of vul je 
eigen kleuren in.
Loop eens binnen bij Juul Kids 
Cadeau Kreatief aan de Juliana-
laan 3 naast de Roos de vulpen-
specialist en verbaas je over de 
mogelijkheden in tekenboeken, 
kleurpotloden met als topper de 
hele collectie Caran d`Ache. Dat 
wordt de hele herfst alle lange 
avonden kleuren in plaats van de 
kleuren-TV. Naast dat ijsvogel-
tje nog een zonnetje of maantje
tekenen, een boompje of beest-
je, een wolkje met zwaluw en 
een vlinder. Opvallend veel
jonge moeders, durven de vaders 
nog niet? Maar ook jongeren
die voor hun ouders en grootou-

ders de spullen komen kopen als 
cadeautje of toch stiekem zelf
de kleurpotloden uitproberen. 

Kleurwedstrijd
Een aantal cursisten van de
Pauwehof en van de Tekenprak-
tijk van Kitty van Pel deed mee 
aan de kleurwedstrijd van vol-
wassenen. De tentoonstelling 
groeide in de winkel van Juul. 
Een jury, bestaande uit eigena-
resse van Juul, Jacqueline Men-
gerink en illustrator en docente 
Vera de Backker, en twee cursis-
ten, de jongste 14 en de oudste 
93, kozen voor de mandala van 
Dolinda Klerkx.
Vijf  jaar kleurlessen in je opne-
men, geconcentreerd leren kleu-
ren en kijken naar anderen. Dat 
stop je in de mandala en je wint 
de hoofdprijs, voor 75 euro shop-
pen bij Juul. De voldoening is 
heel groot!
Ton van den Brink

Premièremenu
in Eethuis de Luifel
Op maandag 7 september 
wordt weer een themamaaltijd 
gepresenteerd in Eethuis de 
Luifel bij Casca. Ditmaal gaat 
het om het driegangen ‘Pre-
mièremenu’. U kunt aan tafel 
tussen 17.15 en 18.00 uur. De 
tafel staat gedekt voor het aan-
tal personen waar u voor reser-
veert.
Aanschuiven aan de stamtafel, 
voor mensen die alleen komen 
maar graag samen willen eten, 
kan om 17.45 uur. 
Het themadiner kost 9,95. Re-

serveren hiervoor kan tot ui-
terlijk 10.00 uur op de dag zelf 
via 023–548 38 28. De volgen-
de themamaaltijd is op dinsdag 
22 september met een specia-
liteitenmenu.

Filmavond Casca Nova:
Roadmovie
Op woensdag 9 september 
kunt u genieten van een dra-
matische roadmovie over een 
waargebeurd en inspirerend 
verhaal met Reece Wither-
spoon in de hoofdrol. Deze 
woensdagavondfi lm is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede om 20.00 uur, en-
tree: 7 euro. Om te reserveren 
belt u (023)548 38 28.
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Opvolgster wethouder
Van de Stadt is er klaar voor
Heemstede - De kersverse wet-
houder Heleen Hooij staat in de 
startblokken om aan de slag te 
gaan. “Ik heb er ontzettend veel 
zin in.” Er wacht haar een nieu-
we maar tevens lastige taak om 
wethouder Van de Stadt op te 
volgen. De net benoemde bur-
gemeester van Lansingerland 
bleek een uitstekende wethou-
der. Heleen Hooij zal dan ook 
niet veel hoeven te veranderen 
want de basis is gelegd. “Ik wil 
de gezonde fi nanciële situatie in 
Heemstede als wethouder fi nan-
ciën continueren”, is haar voor-
nemen voor de komende jaren. 
Zij schaart zich volledig achter 
het collegeakkoord en neemt 
zich voor door te gaan op de al 
ingeslagen weg. In de kaderno-
ta staan projecten die Hooij als 
wethouder en collegelid nog op 
haar bordje krijgt. Verkoop ge-
meentelijk onroerend goed, 
huisvesting bibliotheek, herijking 
subsidiebeleid en de al lopende 
bezuinigingen. Alles heeft fi nan-

ciële consequenties en dat is nu 
juist de portefeuille die zij gaat 
beheren. Dit naast groen, ver-
keer, vervoer, waterstaat, open-
bare ruimte en stedelijke ver-
nieuwing. 

Heleen Hooij is zeker geen 
groentje in de politiek. Geduren-
de twaalf jaar maakte zij deel uit 
van de gemeenteraad, waarvan 
zes jaar als fractievoorzitter van 
de VVD. Gepokt en gemazeld in 
een profi t en non-profi t omge-
ving kan ervaring haar niet wor-
den ontzegd. Haar uiteenlopen-
de werkzaamheden, op verschil-
lende terreinen, kunnen haar 
helpen van haar nieuwe func-
tie een succes te maken. Afge-
studeerd in tropische planten-
teelt verbleef zij jaren lang in on-
der andere Sudan, Jemen en Pa-
kistan. Ze gaf adviezen aan boe-
ren en overheden om de land-
bouw te optimaliseren. Ze leer-
de Arabisch, al is dat door de ja-
ren heen wat weggezakt. Een-

maal terug in Nederland wacht-
te haar een mooie baan als alge-
meen secretaris van directie, be-
stuur en raad van commissaris-
sen bij Bloemenveiling Aalsmeer. 
Veel werk verrichtte zij bij de tot-
standkoming van de fusie tus-
sen de verschillende veilingen. 
Haar volgende stap was secreta-
ris van de Vereniging Nederland-
se Verkeersvliegers. Ook hier ge-
noeg uitdagingen in de snel ver-
anderende burgerluchtvaartwe-
reld. Naast haar werk bleef zij tot 
aan de verkiezingen in 2014 het 
raadswerk voortzetten. Het was 
tijd voor een stapje terug en de 
politiek even te laten voor wat 
het was. Betrokken bleef zij wel 
door alles van enige afstand te 
volgen. Door het vertrek van Van 
de Stadt kwam de functie van 
wethouder vrij. Met zestien an-
dere kandidaten voor deze func-
tie bond Heleen de strijd aan. 
Dat de VVD- selectiecommis-
sie uiteindelijk voor haar koos 
stemt haar blij en trots. De selec-

Regio - Haar lezingen vol-
gende week op het Happi-
nez Festival van het gelijk-
namige maandblad, zijn uit-
verkocht. Nederland heeft de 

kracht van Rajshree Patel ont-
dekt. Ruim 25 jaar reist de 
voormalige advocate de we-
reld rond om haar levensles-
sen door te geven. Wie een Art 
of Living Happiness Program-
ma bij haar heeft gevolgd, er-
vaart de ‘ups’ steeds langer en 
de ‘downs’ korter. 
Het geheim van een gelukkig 
leven zit in de adem. Met na-
me het natuurlijke ritme van 
de Sudarshan Kriya, ook wel 
SKY ademhaling genoemd, 
schoont je lichaam op van af-
valstoffen tot op het diep-
ste celniveau. Spanningen en 
stress hebben geen vat meer 
op je. Rajshree laat het je per-
soonlijk ervaren!
Zaterdag en zondag 19 en 20 
september, Tetterode Sport-
complex  Overveen. Zie ook 
advertentie elders in deze 
krant. Kijk ook op:
www.artofl iving.org.

Wereldteacher en lifecoach 
Rajshree Patel in Haarlem

tiecommissie, het bestuur en de 
VVD-fractie hebben vertrouwen 
in haar kunnen. Niet in de laatste 
plaats omdat zij als raadslid en 
fractievoorzitter heeft laten zien 
het politieke handwerk in Heem-
stede te beheersen. “Ik wil visies 
ontwikkelen en lef tonen”, zegt ze 
vol overtuiging. “Weerstand is er 
altijd tegen welke beslissing dan 
ook. Aan mij de taak om het uit 
te leggen aan de burgers. Ik heb 
er zin in om de uitdaging aan te 

gaan en samen met de inwo-
ners die oplossingen te beden-
ken en uit te voeren die bijdra-
gen aan het leefbaar houden van 
Heemstede.” Tot aan haar offi ci-
ele benoeming op 1 september 
was Heleen Hooij al enige tijd in-
tensief bezig met het inwerkpro-
ces. De behandeling van de be-
groting voor 2016 staat voor de 
deur en die zal zij in de gemeen-
teraad moeten verdedigen. 
Eric van Westerloo

Tuinprijs voor
familie Van Bentem

Heemstede – De tuinenwedstrijd van de Heemsteder, in samen-
werking met Tuincentrum de Oosteinde, heeft zijn winnaar! Het is 
de prachtige tuin van familie Van Bentem (Kees van Lentsingel) 
geworden. De jury vond, na beraad, deze groene tuin met mooie 
kleurige afwisseling in de vorm van potten en bloeiende struiken, 
de mooiste van alle inzendingen. Hartelijk gefeliciteerd met de ge-
wonnen prijs: 125,- te besteden bij Tuincentrum de Oosteinde. De 
hopelijk blije winnaars zijn reeds op de hoogte gesteld. Alle inzen-
ders worden bedankt voor hun deelname.

“Het is hier een oase van rust en 
we genieten er elke dag van”
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NVVH Vrouwennetwerk begint 
seizoen met muziekluistermiddag
Heemstede - Kon. NVVH-Vrou-
wennetwerk start het seizoen 
met een gezellige muziekluis-
termiddag op vrijdag 11 septem-
ber. De middag vindt plaats on-
der leiding van de Delftse musi-
cus Karin Jense. Belangstellen-
den zijn welkom vanaf 14.00 uur 
in gebouw De Poort (EHBO-ge-
bouw), Herenweg 88a te Heem-
stede.
Voor leden is de bijeenkomst 
gratis, niet-leden betalen 2,50 
euro.
 
Wilt u meer informatie over de-

ze actieve en gezellige 55+ vrou-
wenvereniging, dan kunt u bel-

len naar 023-5477486 of kijk op 
de website www.nvvh.nl.

Taxatiemiddag in Burgerzaal Raadhuis
Diverse monumenten speciaal 
geopend op Open Monumentendag
Heemstede - Tijdens de Open 
Monumentendag in Heemste-
de, op zaterdag 12 september, 
organiseert Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) diverse activiteiten. On-
der het thema ‘Kunst en Am-
bacht’ is geopend de Alge-
mene Begraafplaats, aan de 
Herfstlaan 3. Bezoekers kunnen 
van 10 tot 15 uur terecht voor 
een rondwandeling en bezoek 
aan de grafstenentuin. Diverse 
steenhouwers tonen voorbeel-
den van hun ambacht. Om 13.00 
uur geeft Marc de Bruijn van 
HVHB in de aula een lezing ‘Hier 
rusten zij die Heemstede groot 
maakten’. Voorts is geopend het 
Bakkershuisje uit de 17e/18e 
eeuw aan de Blekersvaartweg 
23, tussen 11-15 uur met rond-
leiding.

U kunt ook kijken in de 
Doopsgezinde Kerk (de Klei-
ne Vermaning) aan de Postlaan 
16. Het gebouw is open van 11-
15 uur. Luister hier naar de toe-
lichting over de architectuur van 
de Amsterdamse school. Kunst is 
te bekijken in Galerie De Blee-
ker, Blekersvaartweg 18 die ge-
opend is van 11-15 uur. Kunste-
naar Willem Snitker werkt mo-

menteel samen met schrijver 
Joost Zwagerman aan een boek. 
Veel van Snitkers kunst is te zien 
en Willem kan er nog veel meer 
over vertellen.

Rondleidingen in de Harte-
kamp, Herenweg 5, worden ge-
geven tussen 10-14.30 uur. Dan 
het Huis te Manpad, Heren-
weg 7-11. Hier wordt zaterdag 
en zondag ieder uur tussen 10-
15 uur een rondleiding door de 
tuinen gegeven. Tuinbaas Fred 
Hengst vertelt over het ambacht 
‘tuinbaas’ op de buitenplaatsen. 
Alleen op zondag om 11 en 15 
uur een lezing over de kunst van 
het leifruit in het koetshuis. Het 
Molentje Groenendaal is de 
gehele dag open met toelichting 
en muziek door molenaar Rob 
Hinse. De Oude Meelfabriek, 
Glipperdreef 94 is toegankelijk 
van 11-15 uur. In het atelier to-
nen kunstenaars hun werk. Uit-
leg over de glas-in-betonramen 
van rijksmonument de Pinkster-
kerk, Camplaan 18, krijgen be-
langstellenden van 13-16 uur.

Ook het Pompstation Water-
leiding is open. Locatie: Leidse-
vaartweg 73 en te bezoeken tus-
sen 11-17 uur, met rondleiding.

Taxatiemiddag antiek
Tot slot het Heemsteedse 
Raadhuis. HVHB organiseert 
hier op 12 september in de Bur-
gerzaal van 13.00 - 16.00 uur een 
taxatiemiddag.
U kunt kosteloos uw antiquitei-
ten, waaronder boeken en land-
kaarten, laten taxeren door twee 
beëdigd taxateurs, Jan Hein 
Heerkens Thijssen en Ad van 
der Marel. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen aan de beurt komt, 
mag iedere aanwezige één an-
tiek voorwerp ter taxatie aanbie-
den.

Tijdens deze middag is er even-
eens in de Burgerzaal een wijn-
proeverij van Paul Brantjes Wijn. 
U kunt in de Burgerzaal de ten-
toonstelling ‘Schatten uit het ar-
chief van de gemeente en de 
HVHB’ bekijken. Er worden 50 
schilderijen en prenten getoond. 
De tentoonstelling duurt van 4 
september t/m 23 oktober.

Actuele informatie over HVHB: 
www.hv-hb.nl.
Bennebroek:
www.onsbloemendaal.nl.

Algemene info:
www.openmonumentendag.nl.

Casca Nova seizoensopening 
met film en Indonesisch buffet
Heemstede - Het nieuwe sei-
zoen wordt traditioneel en ge-
zellig geopend bij Casca met een 
mooie film en lekker eten (Indo-
nesisch buffet) op donderdag 17 
september.
De film is een biografisch, ro-
mantisch drama met prachtige 
acteerprestaties van Eddie Red-

mayne en Felicity Jones. Voor 
meer informatie over de film 
belt u met Casca de Luifel, (023) 
548 38 28. I.v.m. het buffet kunt 
u reserveren en betalen uiter-
lijk dinsdag 15 september bij de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang film: 16.30 uur - kosten 
film & buffet: 16,50 euro. 

Kennismakingsavond op 7 september
Koerswijziging Muziekvereniging KNA
Regio – Kunst Na Arbeid (KNA) 
uit Bennebroek met haar vereni-
gingsgebouw aan de Zandlaan 
naast de volkstuinen, draaide de 
laatste 113 jaar op het fanfare-
orkest dat regelmatig lopend op-
tredens verzorgde en op de de 
basisschool zo af en toe muziek-
demonstraties hield.
Helaas leverde deze activiteit de 
laatste jaren onvoldoende nieu-
we aanwas voor de vereniging 
op. Er is namelijk dringend be-
hoefte aan groei van de vereni-

ging omdat subsidiekranen dicht 
gaan, kosten van ons eigen ge-
bouw stijgen en traditionele do-
nateurs verdwijnen door vergrij-
zing.
Met een marching band en laag-
drempelig muziekonderwijs trekt 
KNA onvoldoende mensen. De 
ledenvergadering heeft besloten 
tot een koerswijziging. De band 
die de kern van de vereniging 
moet zijn, zal een nieuw te vor-
men orkest moeten zijn.
Een bigband-orkest trekt naar 

verwachting in elk geval meer 
leden dan een fanfare. De hui-
dige fanfareleden blijven wel ac-
tief in een kleine fanfare, die als 
basis van een projectband gaat 
functioneren zodat de muzikale 
lokale verplichtingen zoals Sin-
terklaas, maar ook het bloemen-
corso - aangevuld met vrijwilli-
ge gastspelers - doorgang kun-
nen vinden.

Een nieuwe andere groep musi-
ci, een zittend jazzy orkest wordt 

echter de kern van de vereni-
ging. De Bigband is dus geen 
project maar wordt de kern van 
de vereniging die al in 1902 
werd opgericht. Een respectabe-
le leeftijd die het alleen al waard 
is om de muziekvereniging te la-
ten voortbestaan.
Op dit moment hebben zich al 

veel ervaren saxofonisten aan-
gemeld, het koper kan nog le-
den gebruiken en ook zijn een 
tweede bassist en tweede jazz-
pianist welkom.Meer info? Mail 
naar muziek@knabennebroek.nl 
of bel 023-5845906.
Op 7 september is er een kennis-
makingsavond.

Heemsteedse kunstenaars in
De Waag en De Kloostergangen
Regio - Het thema van de lan-
delijke Open Monumenten-
dagen, op 12 en 13 septem-
ber, luidt dit jaar ‘Kunst & Am-
bacht’.

Kunstenaarsvereniging KZOD, 
residerend in De Waag, wijdt aan 
dit thema al gedurende vele ja-
ren een speciale tentoonstelling. 
De 14 deelnemende leden waar-
onder drie Heemsteedse kunste-
naressen exposeren hun werken 
dit jaar zowel in de Waag aan 
het Spaarne als in de Klooster-
gangen van het Stadhuis aan de 
Grote Markt.
Een thema dat beide locaties 
ook dit jaar weer op het lijf is ge-
schreven, gelet op de bijzondere 
architectuur, de historische ach-
tergrond en de decoratieve orna-
menten van zowel De Waag als 
De Kloostergangen. 

Een wel heel bijzondere activi-
teit vindt gedurende beide open 
dagen (zaterdag 12  en zondag 
13 september) in de tekenzaal 
van De Waag plaats. Afke Spaar-
garen en Marja ten Hoorn orga-
niseren daar een workshop on-
der het motto ‘Bouw een eigen 
Stad’: bezoekers worden uitge-
nodigd met behulp van bouw-
platen en materiaal een huis te 
bouwen, tezamen vormen de-
ze een hele stad. Deze maquet-
te vormt een integraal onderdeel 
van de tentoonstelling Kunst & 
Ambacht.  

De feestelijke opening van de-
ze tentoonstelling vindt plaats op 
zondag 6 september om 16.00 
uur in de Waag. De tentoonstel-
ling is in de Waag vanaf donder-
dag 2 september tot en met zon-
dag  27 september (vanaf 13.00 
tot 17.00 uur) te bezichtigen en 
in de Kloostergangen geduren-
de werkdagen (tussen  08.00 
en 17.00 uur) vanaf woensdag 
1 september t/m vrijdag 23 ok-
tober. Beide locaties zijn op 12 
september vanaf 10.00 uur en 
op 13 september vanaf 12.00 uur 
geopend.

Voor verdere informatie:
www.kzod.nl,
www.openmonumentendag.nl, 
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel  en www.haarlem.nl.

Jose van Waarde.

Jacintha Reijnders.
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Zandvoort winnaar
Loek Bekkers Wisseltrofee

RCH trots op evenementen
Heemstede - Vorige week 
woensdag waren er bij de Open 
Dag maar liefst 50 kinderen, die 
in een voetbal-carrousel voet-
baltechnieken konden bijleren. 
RCH verwelkomde niet alleen 
bestaande, maar ook veel nieu-
we leden, al keurig gekleed in 
het zwart-blauw van RCH. De-
ze zomer mocht RCH zich ver-
heugen in de komst van ruim 25 
nieuwe jeugdleden. Zeker voor 
de nieuwe leden een fraaie ken-
nismaking met het (historisch) 
rijke RCH in al zijn facetten. RCH 
gaat er weer een mooi seizoen 
van maken.

Loek Bekkers Toernooi
Het ene team dacht dat het een 
7-tegen-7 toernooi was, een an-
der team kon niet genoeg spe-
lers bij elkaar krijgen, maar dat 
nam de voetbalpret niet weg in 
de 10de editie van het Loek Bek-
kers veteranen toernooi. Daarbij 
speelde het geweldige weer ook 
een grote rol in. In twee pou-
les van 5 teams werden afge-
lopen zondag de wedstrijden in 
snel tempo van 20 minuten afge-
werkt. Hoewel veel heren al ve-
le voetbaljaren achter zich had-
den is het fanatisme nog lang 
niet verdwenen. Eenmaal aan de 

bal fraaie acties en passes en, o 
wee, als de bal niet goed aan-
genomen werd door een mede-
speler.
Iedereen kent elkaar, omdat men 
ook in de competitie elkaar te-
genkomt. De een wil niet onder-
doen voor de ander. Het niveau-
verschil is amper waar te nemen. 
Na drie uur voetbal zijn de win-
naars van de poules bekend ge-
worden en speelden beide ploe-
gen in de finale tegen elkaar. Dat 
waren de winnaar van vorig jaar: 
Zandvoort en het All Stars/RCH 
team. In goed overleg werd be-
sloten om de finale te spelen via 
een strafschoppenserie, waarbij 
alle spelers van beide teams aan 
bod kwamen.
Zouden de benen nog kracht ge-
noeg hebben om de keepers te 
kunnen passeren? Tenslotte had 
All Stars al een uur gewacht, ter-
wijl Zandvoort net klaar was met 
hun laatste wedstrijd. De strijd 
ging aardig gelijk op, waarbij 
de beide keepers ook hun aan-
deel hadden. Uiteindelijk wist de 
Zandvoortkeeper de winnende 
treffer langs zijn All Stars/RCH-
collega te werken, waardoor 
Zandvoort zich wederom de trot-
se winnaar van de Loek Bekkers 
Wisseltrofee mocht noemen.

Heemstede - Zaterdag 29 au-
gustus vierde bridgeclub IMP uit 
Heemstede haar derde lustrum. 
Bij dit lustrum pakte de club 
groots uit. Om 13.30 uur ging 
iedereen in de haven van Heem-
stede aan boord  van de Adri-
aen Pauw, de grote salonboot 
van de Post Verkade groep. 
De leden werden onthaald met 
koffie en gebak.  Aan boord 
konden zij  genieten van het 
mooie weer en de prachtige 
stad Haarlem, maar er moest 
uiteraard ook gebridged worden. 
Tussen de rondes zorgde Paul 
Herber, het zingende bestuurs-
lid, voor de muzikale omlijsting. 

Om 16.00 uur werd na een tocht 
over het Spaarne weer aan- 
gemeerd in de haven van Heem-
stede waarna de dag werd voort-
gezet in het clubgebouw van 
Voetbalclub HBC, het thuishonk 
waar IMP al bijna  15 jaar lang 
haar clubavonden op de maan-
dagavond organiseert.
Na weer een aantal rondes brid-
gen konden de leden genie-
ten van een Indonesisch buffet 
waarna ieder na een geslaagde 
dag huiswaarts keerde. Op naar 
het vierde lustrum!

Kijk ook eens op:
www.bridgeclub-imp.nl.
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Joggen en Yoga: Yoggen
Heemstede - Wil je geen kilo-
meters hardlopen, maar wel op 
een rustig tempo joggen? Wil 
je werken aan je lichamelijke 
én geestelijke conditie? Dan is 
‘Yoggen’ iets voor jou! Vorige 
week maakte de Heemsteder 
er al melding van. Helaas is in 
dat stukje de website van San-
dra Diependaal (de vrouw ach-
ter Yoggen) niet goed weer-
gegeven. Ditmaal het juiste 
webadres:
sandrasana.wordpress.com.

Wat is Yoggen precies? Dat 
gebeurt in het Groenendaalse 
Bos te Heemstede. Om de paar 
minuten last de groep een pauze in om wat yoga-houdingen te 
doen. Door de yoga-oefeningen rek je alle spieren en word je je 
bewust van je lichaam. Ook ga je bewuster joggen en beter ade-
men tijdens het lopen. Alles wat je nodig hebt is een basiscon-
ditie en goede hardloopschoenen. Ervaring met yoga is niet ver-
eist. Een yogamat is niet nodig, je zult alleen staande oefeningen 
en houdingen doen. Neem een flesje water mee voor na afloop.

Vrijdag 28 augustus is Sandra Diependaal gestart met Yoggen. 
Wil je weten of je nog bij de groep kan? Meld je dan bij haar via                    
sandradiependaal@gmail.com of 06-11788853.

Tourprijs 
Fit4lady

Heemstede - Liselot van 
de Langerijt reikte vori-
ge week de door haar be-
schikbaar gestelde Tour 
de France prijs uit aan 
Ineke Hermans wonend 
in Bennebroek. De Heem-
steder organiseerde in 
juni het Tourspel, eenvou-
dig moest geraden wor-
den wie de Tour dit keer 
zou winnen, welke Neder-
landers het sportieve eve-
nement eerder wonnen en 
hoe vaak de tour in ons 
land van start ging.
Al deze vragen werden 
goed beantwoord door 
Ineke. Zij wint een week 
lang gratis sporten bij 
de gezellige vrouwenfit-
nessclub in hartje Heem-
stede.

Bridgeclub IMP viert derde lustrum







Activiteiten Biblio-
theek Heemstede
Zondag 6 september van 
12.00-16.00 uur div activitei-
ten ikv zondagopenstelling Bi-
bliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1. Voor kinderen en 
volwassenen. Programma zie 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. Geen kosten.

Alzheimer Café
Maandag 7 september bij-
eenkomst met thema ‘Ver-
schillen in dementie’. Te gast 
specialist ouderengenees-
kunde Astrid de Wit. Loc: Tref-
punt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60, hoek Wester-
gracht, Haarlem; inloop 19.00 
uur, aanv. 19.30 uur. (tot 21.30 
uur). Toegang gratis.

Antiek- en
brocantemarkt
Zondag 6 september In de 
Jan van Goyenstraat, 11.00-
17.00 uur. Diverse kramen.
Info bij Anneke, 023–5295991.

Bijeenkomst
vrijwilligerswerk
Dinsdag 29 september, bij-
eenkomst Casca de Luifel over 
vrijwilligerswerk voor doel-
groep verstandelijk gehandi-
capten. Met info van gasten. 
Aanmelden:
vrijwilligerspunt@casca.nl 
19.30-20.30 uur.

Fancy Fair
Zaterdag 5 september, Wil-
helminaplein 10-16u. Op-
brengst voor renovatie Oude 
Kerk Heemstede. info:
www.oudekerkheemstede.nl.

Film
Woensdag 9 september 
Roadmovie bij Casca Nova, He-
renweg 96 te Heemstede. Aan-
vang 20.00 u. Entree: 7,- euro. 
Reserveren: (023)548 38 28.

Jongdierenshow
Zaterdag 5 september bij 
Tuincentrum De Oosteinde, 
9.00 - 17.00 uur. Keuring en 
tentoonstelling. Organisatoren 
geven uitleg. Knuffelhoek voor 
jeugd aanwezig. Gratis toe-
gang. Locatie: Zandlaan 22, 
Hillegom.

Kinderdisco
Vrijdag 4 september bij Cas-
ca de Luifel, in Plexat jonge-
renruimte. Voor kids v 6-10 jr. 
Thema ‘sprookjes’. 1900-21.00 
uur. 3,- entree. 

Muziek
Dinsdag 8 september Voor-
stelling ‘De Kracht van het 
Hart’ met Heemsteedse so-

praan Suzanne Roels e.a. Aanv. 
16.30 uur. Locatie: ‘Landje van 
De Boer’, Bloemendaalseweg 
183, Laantje van Buytentwist, 
Overveen. Meer informatie:
www.hos-haarlem.nl.

NVVH
Vrouwennetwerk
Vrijdag 11 september mu-
ziekluistermiddag met musi-
cus Karin Jense in gebouw
De Poort, Herenweg 88a, 
Heemstede. Om 14.00 uur. 
Gratis toegankelijk voor leden, 
voor niet-leden: 2,50. Info: 
023-5477486 of www.nvvh.nl.

Monumentendag
Zaterdag 12 september,
diverse monumenten ge-
opend. Thema: Kunst en Am-
bacht. Hist Ver Heemstede-
Bennebroek organiseert tal 
van activiteiten. Tevens taxa-
tiemiddag Raadhuis Heemste-
de, 13.00-16.00 uur.
Actuele informatie over HVHB
www.hv-hb.nl.
Open monumenten in Ben-
nebroek: www.onsbloemen-
daal.nl Algemene info Open
Monumentendag: www.open-
monumentendag.nl.

Seizoensopening
Casca Nova
Donderdag 17 september 
met fi lm en Indonesisch buf-
fet, Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aan-
vang 16.30 uur. Kosten: 16,50. 
Reserveren uiterlijk dinsdag 
15/9. Tel 023–548 38 28.

Tentoonstellingen/
exposities
Vanaf 3 september in de 
Burgerzaal van het Raadhuis 
Heemstede, selectie van kunst 
die lag opgeslagen in de ar-
chieven van het Raadhuis
alsook die van Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Info: www.hv-hb.nl.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Thema’s zijn 
de landschappen van verdwe-
nen werelden, het landschap 
van patronen en imaginaire 
landschappen. Op werkdagen: 
11.00-15.00 uur. Entree: 2,50 
euro. Leidsevaartweg tussen 
nummer 49 en 51, Heemstede.

12 en 13 september in de 
Waag (Spaarne Haarlem) en 
in de Kloostergangen van 
het Stadhuis Haarlem (Gro-
te Markt) met div kunstenaars 
waaronder drie Heemsteed-
se schilders, thema ‘Kunst & 

AgendA Ambacht’. Organisatie: KZOD. 
Voor verdere informatie:
www.kzod.nl, www.openmo-
numentendag.nl, www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel  en 
www.haarlem.nl.

Zondag13 september ‘Stress 
bij honden’. Gratis bij te wonen. 
Aanvang 11.00 uur bij bezoe-
kerscentrum Kinderboerderij
‘t Molentje aan de Burgemees-
ter van Rappardlaan 1, Heem-
stede. Aan-/afmelden via:
dehobbyhond@hotmail.com.

T/m 16 september, tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek, foto’s van Mandy 
Schoorl. Onderwerp: Afrika.
Locatie: Julianaplein 1, Heem-
stede. Geen entree. www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl
Tel. 023-5115300.

Toneel
Zaterdag 12 en zondag 13 
september speelt Haarlem-
se toneelgroep KaST! ‘Om-
wille van de liefde’ in theater
de Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Zaterdag 20.15 uur. 
Zondag 15.00 + 20.15 uur.
Kaarten reserveren via in-
fo@toneelgroepkast.nl, of te 
koop bij Jan Monnikendam, 
Gedempte Raamgracht 1-9 
Haarlem. V.a. 12,50 euro.

Lezers schrijven ons
85 jaar aan de Postlaan
Heemstede - Omdat oud-in-
woonster mevrouw Mooldijk 
om gezondheidsredenen naar 
een verzorgingstehuis is ge-
gaan, wordt zaterdag 5 septem-
ber een garage-sale gehouden 
op de Postlaan 8, van 10.00 tot 
15.00 uur.
Mevrouw Mooldijk is nu 87 jaar 
en heeft 85 jaar in de Postlaan 
gewoond (geboren op de Valker-
burgerlaan) en is dus een ech-
te Heemsteedse. Zij heeft er dus 
een heel groot deel van de ont-
wikkeling van de 20ste eeuw 
mee gemaakt. Van het badhuis 
in de Postlaan tot aan de Heem-
steedse tram; ze staan in haar 
geheugen gegrift. Van Heem-
stede naar Bennebroek en ook 
door naar Leiden (‘de Leide-
naar’). Sinds 1930 heeft de fa-
milie in deze woning gewoond 
die gekocht was door haar va-
der, de heer A. Mooldijk. Hij was 
bouwkundige ‘A’ en werkte ja-
renlang voor Openbare Werken 
in Heemstede en was in die tijd 
een bekend inwoner van Heem-
stede. Tot de oorlog was hij ook 
een goede bekende van burge-
meester Van Doorn. Was in de 

oorlog actief in het verzet. In zijn 
huis was ook een schuilplaats 
voor hem voor als het mis zou 
gaan. Dit deel van de Postlaan 
is gebouwd in de jaren 20 door 
aannemer Jorritsma die zelf op 
nummer 4 is gaan wonen, eerst 
bouwde hij de nummers 4 en 6, 
iets later de woningen 8 t/m 10. 
En nog veel meer in deze buurt.
Er is van zo’n vier generaties 
spullen bewaard vanaf begin ja-
ren 1900 tot heden en een deel 
hiervan wordt aangeboden in de 
garage-sale. Het gaat dan om 
huisraad/meubels jaren 50, 60 
en inhoud van kasten, (kinder-)
boeken en meer.
 
Op de foto ziet u de naaste buur-
kinderen en de melkkar van 
melkboer Van Staveren, uit de 
jaren 30.
 
Henk Roskamp (schoonzoon van 
mevrouw Mooldijk) leverde deze 
informatie aan. Heeft u ook een 
bijzonder verhaal met eventu-
eel mooie foto over Heemstede? 
Stuur gerust in! Gebruik niet meer 
dan 300 woorden en mail naar
redactie@heemsteder.nl.

Voorstelling Arends & Laureij gecanceld
Heemstede - Double Bill, de eerste voostel-
ling die Podia Heemstede in het nieuwe seizoen 
geprogrammeerd heeft, komt helaas te verval-
len. Het duo Daniël Arends & Patrick Laureij zou
zaterdagavond 5 september optreden in Thea-
ter de Luifel. Het impresariaat van het tweetal 
laat weten dat de voorstelling is teruggetrokken

vanwege privé-omstandigheden van Patrick 
Laureij.
Bezitters van toegangsbewijzen krijgen 
hun geld terug. Zij kunnen zich melden bij
info@podiaheemstede.nl onder vermelding van 
naam, rekeningnummer en de tenaamstelling 
van die rekening.

After Summer 
Yoga Beach 

Break
Regio - ‘Dive into Sun’Dive in-
to Sun Salutation’ is de 1e van 
de 4 workshops die in sep-
tember plaatsvinden bij Tijn 
Akersloot in Zandvoort. Or-
ganisatie is in handen van 
Seaze the day. Op zondag 6 
september van 14.00 tot 17.00 
uur vindt de eerste workshop 
plaats. Seaze the Day heeft 
een 4-daagse Yoga workshop 
ontwikkeld die je dichter bij 
jezelf brengt en je de ‘tools’ 
meegeeft om daarmee aan de 
slag te gaan. Het vakantiege-
voel integreren in je dagelijkse 
leven. Waar anders dan op het 
strand kun je dat doen… Meld 
je aan bij Julia@seazetheday.
nl of Brechje@seazetheday.nl.
Kijk ook op www.facebook.
com/SeazetheDay.
Prijs van de workshop is 40 
euro met afsluitend een hap-
je en drankje.

Schatten uit het archief 
van gemeente en HVHB
Heemstede - Kunst die jaren-
lang lag opgeslagen in de kel-
der van het raadhuis of in het ar-
chief van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB), is vanaf 3 september 
te zien in de Burgerzaal van het 
Raadhuis van Heemstede. Ruim 
veertig kunstwerken zijn gese-
lecteerd, voornamelijk grafi ek en 

schilderijen; veel ervan zijn tot 
op heden slechts zeer zelden of 
nooit vertoond. 
Tijdens de selectie is een vroeg 
zelfportret van componist en 
schilder Von Brucken Fock ont-
dekt, waarvan werd aangeno-
men dat dit verloren was ge-
gaan. Von Brucken Fock woonde 
van 1920 tot 1935 in Heemstede.
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Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (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 altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Workshop contact met 
je ongeboren baby

In deze uitgave:
- Agenda 
 commissievergaderingen
- Binnenkopen bij de 
 burgemeester

Commissievergaderingen in september
Kap kastanjebomen op agenda
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden in september een openbare 
vergadering om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Raadscommissies zijn 
bedoeld voor het vergaren van informatie en 
het uitwisselen van opvattingen. U kunt deze 
vergaderingen bijwonen als toehoorder en u 
kunt als u dat wilt ook uw mening geven over 
onderwerpen.
 
De commissie Ruimte bespreekt het voorstel om 
kastanjebomen te kappen aan de Vrijheidsdreef 
in de vergadering van 10 september. In diezelfde 
vergadering wordt ook de aanleg van een 
parkeerstrook aan de Cruquiusweg besproken. 

Overigens vergadert de commissie Ruimte ook 
op maandag 14 september; dan gaat het onder 
meer over de omgevingsvergunning voor 8 
woningen aan Nijverheidsweg 3.  In de commissie 
Samenleving op dinsdag 8 september staat 
onder meer een presentatie over ‘De bibliotheek 
in beweging’ op de agenda. Verder gaat het o.a. 
over het doelgroepenvervoer per 1 januari 2017. 
De commissie Middelen bespreekt op woensdag 
9 september onder andere de Veiligheidsmonitor 
2014.
 
Verderop in deze HeemstedeNieuws vindt u 
de volledige agenda’s van deze vergaderingen. 
Of kijk op www.heemstede.nl onder het kopje 
politiek en organisatie voor de agenda’s van de 
commissievergaderingen.

Schatten uit archief gemeente Heemstede en Historische Vereniging
‘Kunst uit de kelder’
Kunst die jarenlang opgeslagen lag in de 
kelder van het Raadhuis of in het archief 
van de Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek (HVHB), is vanaf 3 september 
2015 te zien in de Burgerzaal van het 
Raadhuis van Heemstede. Er zijn ruim veertig 
kunstwerken geselecteerd, voornamelijk 
grafi ek en schilderijen; veel ervan is tot op 
heden slechts zeer zelden of nooit vertoond.

Er wordt vooral verrassende maar ook herkenbare 
kunst getoond, onder andere schilderijen van 
het oude kasteel Berkenrode, het Oude Slot en 
de Vrijheidsdreef. Tijdens de selectie is een vroeg 
portret van componist en schilder Von Brucken 
Fock ontdekt, waarvan werd aangenomen dat dit 
verloren was gegaan. Von Brucken Fock woonde 

Portret 
Von Brucken Fock

Vergroot de hoop
Inzameling taxussnoeisel Algemene 
Begraafplaats in de strijd tegen kanker
Elk jaar worden de gemeentelijke taxushagen op 
en langs de Algemene Begraafplaats gesnoeid. 

Het taxussnoeisel wordt beschikbaar gesteld 
aan de organisatie Vergroot de Hoop. Deze 
organisatie steunt de strijd tegen kanker door 
zoveel mogelijk taxussnoeisel, een basisgrondstof 
voor chemotherapie, in te zamelen. Elke kubieke 
meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie 
en verhoogt het bedrag dat gedoneerd wordt 
aan kankerbestrijding. Kijk voor een uitgebreide 
toelichting op www.vergrootdehoop.nl. 

Volgend jaar, in 2016 kunnen ook inwoners 
van Heemstede bijdragen aan deze jaarlijks 
terugkerende actie door hun taxussnoeisel in te 
leveren. Hierover zullen wij u tegen die tijd nog 
informeren.

van 1920 tot 1935 in Heemstede. De opening 
van deze bijzondere tentoonstelling vindt plaats 
op donderdag 3 september om 16.00 uur in 
de Burgerzaal van het Raadhuis van Heemstede, 
Raadhuisplein 1. Onder het genot van een drankje 
kunt u de “Schatten” bewonderen. U bent van harte 
welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. De 
tentoonstelling duurt 
tot 23 oktober a.s. en 
is te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van 
het Raadhuis.



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 37, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 26632, ontvangen 14 augustus 
2015

- Melchior Treublaan 1, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 26699, ontvangen 17 augustus 
2015

- Herenweg 103A, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 26703, ontvangen 18 augustus 
2015

- Herenweg 60, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 26792, ontvangen 19 augustus 
2015

- Raadhuisstraat 24A, verbouw/nieuwbouw 
voormalig postkantoor(revisie op reeds eerder 
verleende vergunning), wabonummer 26807, 
ontvangen 18 augustus 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 99, technische aanpassing van 

de telecom installatie ten behoeve van het 
mobiele netwerk van KPN, wabonummer 25906, 
verzonden 27 augustus 2015

- Herenweg 101A, het verbouwen en uitbreiden 
van bestaand pand naar 24 appartementen, 
wabonummer 24973, verzonden 27 augustus 
2015

- Offenbachlaan 83, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 25056, verzonden 27 augustus 
2015

Weigering omgevingsvergunning
- Cruquiusweg ter hoogte van nummer 37, 
 het plaatsen van een tijdelijke mobiele 

beelddrager, wabonummer 26227, geweigerde 
vergunning verzonden 27 augustus 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Vergaderingen commissies in september
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering op 
dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10 en maandag 
14 september 2015 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving dinsdag 8 september
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

8 september 2015
- Spreekrecht burgers
- De bibliotheek in beweging, presentatie van de 

Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
- Overzicht sport en bewegen in Heemstede 

(B-stuk)
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) (B-stuk)

- Doelgroepenvervoer per 1 januari 2017 (B-stuk)
- Inzet burgerhulpverlening en AED’s via Hartveilig 

Wonen (B-stuk)
- Wijzigen verordeningen als gevolg van de 

Verzamelwet SZW 2015 en het herstellen van 
enkele omissies (A-stuk)

- Plan van Aanpak Cultuurnota 2016-2020 (C-stuk) 
(ovv VVD) 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 9 september 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 9 september 2015
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015 (A-stuk)
- Vaststellen Gedragscode Integriteit Burgemeester 

en Wethouders gemeente Heemstede 2015 
(A-stuk)

- Verordening financieel beleid en beheer 2015 
(A-stuk)

- Gemeenschappelijke Regeling Informatie 
Technologie 2015 (automatisering) Bloemendaal 
– Heemstede (B-stuk)

- Veiligheidsmonitor 2014, Rapportage (C-stuk 
o.v.v. D66)

- Jaarverslag 2014 en eerste 
managementrapportage 2015 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk o.v.v. VVD)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 10 september
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 10 september 2015
- Spreekrecht burgers
- Kappen kastanjebomen Vrijheidsdreef (A-stuk)
- Ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-

jaarplan 2015-2016 Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 
(A-stuk)

- Riolering Dr. Piersonstraat e.o., voorlopige 
vaststelling plan (B-stuk)

- Aanleg parkeerstrook aan de Cruquiusweg 
(B-stuk)

- Verbeteren doorstroming (optimaliseren 
watersysteem) duikers traject Van Merlenlaan 

 tot Kerklaan (B-stuk)
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte maandag 14 september
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 14 september 2015
- Spreekrecht burgers
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

- Vaststellen gedeeltelijke herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek

- Aangepast plan van aanpak Woonvisie
- Overzicht bouwprojecten
- 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. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Workshop 
contact met je 
(ongeboren) baby
Op woensdag 16 september van 19.30 
tot 21.30 uur organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin de workshop contact 
met je (ongeboren) baby. De workshop is 
voor aanstaande ouders en vindt plaats in 
het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 

Ook al zit de baby nog in de buik, ouders 
kunnen al meer met hem/ haar communiceren 
dan je denkt. Aanstaande ouders die interesse 
hebben voor deze workshop kunnen zich 
inschrijven via de knop ‘themabijeenkomsten 
en cursussen’ op www.cjgheemstede.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop.

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 4 september 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 4 september
Binnenlopen bij de burgemeester



Veilingactie voor goede doel tijdens 
Kunstbeurs aan Westeinderplassen
Regio - De vijfde editie van de 
Kunstbeurs aan de Westein-
derplassen is aankomende. 
Op 4, 5 en 6 september wordt 
deze grote happening gehou-
den, tegenover de Aalsmeer-
se watertoren. Een aanra-
der voor iedereen die van 
schoonheid en van betaal-
bare, met vakmanschap ge-
maakte kunst houdt. Tijdens 
de beursdagen vinden allerlei 
activiteiten plaats.

Ride for the Roses
Op 6 september gaat de 18e Ri-
de for the Roses van start. Dit 
unieke fietsevenement, dat start 
en eindigt in Aalsmeer en waar-
bij het peloton de beursloca-
tie passeert, heeft als doel zo-

veel mogelijk geld in te zame-
len voor KWF kankerbestrijding. 
Het streven is om 2 miljoen eu-
ro op te halen voor onderzoeken 
naar huidkanker, want daar gaat 
de opbrengst uit de Aalsmeerse 
editie naar toe. 

Veilingactie 
Ook de organisatoren van de 
kunstbeurs willen hun steentje 
hieraan bijdragen en zullen tij-
dens de beursdagen, namens 
kunstenaar Clemens Briels, een 
origineel schilderij van deze be-
kende kunstenaar veilen waar-
bij de opbrengst ten goede komt 
aan het goede doel. 
 
Beursinformatie
De locatie van de beurs is: Ku-

delstaartseweg 1 in Aalsmeer 
(tegenover de watertoren). 
Er zijn in de omgeving diver-
se openbare parkeerterreinen, 
onder meer bij zwembad ‘De 
Waterlelie’, Dreef 7 in Aalsmeer. 
Vanuit hier gratis pendelbusjes 
naar de beurs. Openingstijden 
op vrijdag 4 september van 17.00 
tot 20.00 uur voor genodigden 
van de deelnemers en van 20.00 
tot 23.00 uur voor genodigde 
leden van Rabobank Regio 
Schiphol. Zaterdag 5 septem-
ber van 11.00 tot 18.00 uur en 
van 18.00 tot 21.00 uur voor ge-
nodigde leden van de Rabobank 
Amstel en Vecht. Tussen 21.00 
en 23.00 uur is er een vuurwerk-
borrel. Entree tot de beurs is dan 
gratis. 

Clemens Briels, ‘Sandakan memories’ 120-80 cm. 

Honkbal RCH-Pinguïns

Seizoen afgesloten met twee 
onnodige nederlagen tegen Quick 
Heemstede - Ook al stond 
er dan voor zowel RCH als 
Quick niets meer op het 
spel, de eer werd in beide 
wedstrijden met hand en tand 
verdedigd. RCH stond zo-
wel zaterdag als zondag lang 
op voorsprong, maar zag uit-
eindelijk Quick twee maal 
aan het langste eind trekken, 
waarbij vooral veldfouten en 
het grote aantal achterblij-
vers op de honken de Racing 
de das omdeden. 

In Amersfoort leek RCH de wed-
strijd in de 3e inning naar zijn 
hand te gaan zetten, toen honk-
slagen van Andy Raaff (een dou-
ble), Koen Werkman en Mike 
Ruitenburg voldoende bleken 
om 3 Heemstedenaren over de 
thuisplaat te brengen. Maar na 
de vervanging van starting pit-

cher Leroy Palland door Bas de 
Jong was het grotendeels ge-
daan met de aanvalsdrang van 
de Racing en kon Quick aan de 
inhaalrace beginnen.
Maar Hylke van Viersen verde-
digde de Heemsteedse heuvel 
met verve, zag alleen in zowel de 
3e als 4e inning één tegenstan-
der scoren en toen hij na de 7e 
Amersfoortse slagbeurt met 3-1-
6-3 de heuvel na ruim honderd 
worpen moest verlaten stond 
er nog steeds 2-3 in het voor-
deel van RCH op het scorebord. 
Lars Werkman, de held van vo-
rige week in de uitwedstrijd te-
gen Blue Devils, ervoer vervol-
gens dat succes maar een kort 
leven leidt.
Lars opende met geraakt werper, 
zag zijn pick-off poging de mist 
ingaan, vervolgde met 4 wijd, 
kon niet verhinderen dat een als 

opoffering bedoelde poging als 
stootslag/honkslag de boeken 
inging, waarna een opofferings-
stootslag en een honkslag goed 
waren voor 2 runs en de 4-3 
nederlaag.

Net als een dag eerder pak-
te RCH snel na het begin stevig 
uit met 5 honkslagen, goed voor 
4 runs op startend werper Dan-
ny Stolk. Maar ook nu had Quick 
een reliever achter de hand (We-
sley Bernardus), waar de Heem-
steedse aanval zich lange tijd 
geen raad mee wist.
En toen vervolgens het infield 
van de thuisploeg in de 2e in-
ning zwaar in de fout ging, wa-
ren 2 Amersfoortse hits genoeg 
voor 3 runs. Twee slagbeurten 
later knoeide de RCH- defen-
sie opnieuw en bleek één base-
hit genoeg voor 2 runs: 4-5. En 

Zondag 6 september van 11.00 
tot 18.00 uur. Een dagkaart kost 
10, - euro / 65+kaarthouders 
en CJP betalen 5,- euro en kin-
deren tot 14 jaar mogen gratis 
naar binnen. (mits onder bege-
leiding).

Kaarten zijn met 25 % korting te 
bestellen via www.kunstbeurs-
aandewesteinderplassen.nl. Een 
overzicht van de deelnemende 
galerieën en kunstenaars plus 
overige informatie vindt u ook op 
deze site.

in de 7e Amersfoortse slagbeurt 
hetzelfde liedje: 1 honkslag en 
een defensieve misgreep en 4-6 
op het scorebord. Toch gloor-
de er even later weer hoop toen 
Bernardus 4 honkslagen te ver-
werken kreeg, waaruit RCH door 
overmoedig honklopen maar één 
maal scoorde.

In de 8e en 9e inning werd niet 
meer gescoord op de relievers 
(bij RCH Robin van Eis voor Di-
on Steyl en bij Quick Jos de Jong 
voor Wesley Bernardus). De Ra-
cing liet in deze wedstrijd 13 
honkslagen noteren tegen 5 voor 
Quick, liet 13 lopers op de hon-
ken achter tegen 1 voor de te-
genstander, maar beleefde in ie-
der geval plezier aan de terug-
keer na langdurig blessureleed 
van Reggie Valpoort, die zijn ren-
tree mocht vieren met een honk-
slag en de 5e, helaas laatste run 
van dit seizoen voor RCH-Pingu-
ins. 

De eindstand:
Quick 36-38
Sparks 36-34
RCH  36-26
Blue Devils 36-12

Trimclub 
E.M.W.G.

Heemstede - Mannentrimclub 
E.M.W.G. sport elke zaterdag van 
8.00 tot 9.00 uur in het Groenen-
daalse bos. Dit gebeurt in het 
hondenvrije gedeelte en onder 
de bezielende leiding van des-
kundig CIOS-trainer Gerald. Elke 
zaterdag wordt zonder uitzonde-
ring getrimd. Na het inlopen en 
de losmaak oefeningen worden 
de diverse spiergroepen aange-
pakt met afwisselende oefenin-
gen. Het mooie is dat zowel ge-
trainden als de minder getrain-
den aan hun trekken komen; met 
iedereen wordt rekening gehou-
den. Voor meer geoefende hard-
lopers is deze training een per-
fecte aanvulling op hun overige 
hardlooptrainingen.
Er is plaats voor jonge instro-
mers, bijvoorbeeld veertigers. 
Doe mee op zaterdag 5 septem-
ber. Meld je iets voor 8.00 uur op 
de grote parkeerplaats bij het 
restaurant in het Groenendaal-
se bos en trim gezellig een paar 
keer mee. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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’.
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