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Nicolaas Beets’ 200e geboortedag 
op de Nicolaas Beetsschool
Heemstede - Op 13 septem-
ber 2014 was het de 200e ge-
boortedag van Nicolaas Beets. 
Dit gegeven kon de Nicolaas 
Beetsschool natuurlijk niet on-
gezien voorbij laten gaan. Ni-
colaas Beets was de oprichter 
van de Nicolaas Beetsschool in 

Heemstede, een van de oudste 
Christelijke basisscholen in Ne-
derland. Zijn 200e geboortedag 
werd aangegrepen om aandacht 
aan zijn leven en werk te schen-
ken.
De leerlingen werden op vrijdag-
ochtend welkom geheten door 

een leerkracht die als Nicolaas 
Beets verkleed was. Hij vertel-
de over zijn leven en droeg de-
len van gedichten en de Camera 
Obscura voor.
Best bijzonder om de oprich-
ter van de school zo ’s ochtends 
vroeg te ontmoeten.

Heemstede – Ietwat voorbarig met de kop ‘Herfstfoto’ begint 
de Heemsteder toch al aan de herfst. Want dit mooie plaatje laat 
een typisch najaarsbeeld zien. Twee glanzende kastanjes nog in 
hun ‘jas’. Het is de tijd dat de bomen vruchten dragen en afwer-
pen. De herfst vangt aan op zondag 21 september en de Heem-
steder is er klaar voor. Als het met een zonnetje en milde tempe-
ratuur mag… welkom najaar! 

Herfstfoto

Heemstede - Het Voorwegkoor uit Heemste-
de bestaat 20 jaar. Dat werd afgelopen jaar on-
der andere gevierd met een groot jubileumconcert 
in theater de Luifel. Als afsluiting van dit ‘jubeljaar’ 
gaat het koor naar zustergemeente Bad Pyrmont in 
Duitsland voor een Jumelage-optreden. Het Voor-

wegkoor zal daar op zaterdag 27 september op-
treden in de Stadsgehoorzaal. Er wordt een mooie 
mix van populaire nummers gezongen, onder lei-
ding van dirigent en pianist Jasper Swank. het koor 
bestaat uit ongeveer 40 leden, zowel mannen als 
vrouwen.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
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Mode-advertenties
Woensdag 1 oktober

Presenteer uw nieuwe 
herfst- en wintercollecties!

Grote formaten, kleine prijzen
Informeer:

verkoop@heemsteder.nl
of bel: 06-50284402

Interieur- en wonen 
advertenties
Woensdag 8 oktober

Presenteer het nieuwe 
wonen!

Grote formaten, kleine prijzen
Informeer:

verkoop@heemsteder.nl
Of bel: 06-50284402
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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
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Ton van den Brink
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Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
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Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
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Tel. 0297-368671
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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

Het Trefpunt
Regio - In het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 Bennebroek 
zondag  zondag 21 septem-
ber een viering met ds. J.E.Th. 
Nak-Visser. Startzondag, sa-
men met PKN Heemstede. 
Aanvang 10.00 uur.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 21 
september. Dienst in Trefpunt 
Bennebroek met ds. J.E.Th. 
Nak-Visser, gezamenlijke start 
zondag. Aanvang 10.00 uur. 
Met crèche voor kinderen tot 
4 jaar en Kinderkring, voor 
kinderen van 4-12.  

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 21 september, aan-
vang 10:00 uur. Voorganger 
Ds. M.A. Smalbrugge
Zondag 28 september, aan-
vang 10:00 uur. Voorganger 
Ds. M.a. Smalbrugge
Zondag 5 oktober, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (7)

We gaan vandaag verder met 
Camplaan 5. We proberen het op 
huisnummervolgorde de winkel-
tjes te volgen.

Dankbaar gebruik makend van 
de facebookpagina’s “Nostal-
gisch Heemstede” en “Je bent 
Heemstedenaar als…..” en van 

het Noord Hollands Archief kop-
pelen we de foto’s van toen met 
de situatie van nu.
Op Camplaan 5 was de rijwiel-
handel van V. Draijer gevestigd, 
in de periode van 1930 tot om-
streeks 1965. In 1975 verkocht hij 
het pand. In een advertentie van 
1931 staat “Eerste klas reparatie-
inrichting”. Als hij geen repara-
ties had stond de heer Vok Draij-
er urenlang in de portiek van zijn 
winkel het dorpsgebeuren gade 
te slaan en zo nodig daar verslag 
over te doen aan wie daar oren 
naar had.

De toenfoto is van ongeveer 30 
jaar oud met Camplaan 1, 3, 5 en 
7 op een rij.
Op de nufoto van Harry Ophei-
kens (september 2014) zien we 
het huidige pand nog steeds als 
winkeltje. Sinds 1975 is het de 
antiekzaak ’t Zwaantje. 

Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (communi-
catie@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 

u krijgt het origineel terug. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen.

Reactie op ‘Winkels Camplaan’
Leuk een stukje te lezen over de winkel van mijn ouders.  Ik ben op 
de Camplaan geboren en wel op nummer 7 als de jongste doch-
ter van H.J. Leijsen en W. Leijsen-Zorge. Mijn ouders zijn in 1939 
op Camplaan 7 begonnen met een textielzaak.

In 1953 zijn we verhuisd naar Camplaan 3, waar toen nog juf-
frouw De Zwart woonde. Wat er voorheen in deze winkel verkocht 
werd weet ik niet. Mijn vader begon daar een winkel in bedden en
woningtextiel zoals dekens, gordijnen, rails en band. De bedden 
werden met de hand gemaakt en met kapok gevuld in de schuur 
achter Camplaan 7, ook na de verhuizing naar Camplaan 3.

Op Camplaan 7 kwam in onze plaats een textielwinkel van de
familie Van der Wilk. Eind jaren 50 werd die zaak voortgezet door 
de familie van der Zee.

In 1969 werd Camplaan 3 grondig verbouwd en werd de hele ach-
tertuin bij de winkel getrokken.  De naam werd toen Leijsen en Zn.

In 1973 begon mijn vader een 
fi liaal aan de Leidsevaart in 
Haarlem en zette mijn broer C. 
Leijsen de zaak in Heemste-
de voort, tot hij in 1982 wegens 
gezondheidsredenen moest 
stoppen. 

Als bijlage stuur ik u nog een 
foto van een reclame-asbak van
onze winkel, vermoedelijk van 
begin 60-er jaren. 
W.S. Boers-Leijsen

INGEZONDEN Kom 
samen eten
Heemstede - Heeft uw buur-
vrouw voor uw planten gezorgd 
toen u een weekje weg  was of 
repareerde uw zwager dat lamp-
je en doet die vriendin soms 
boodschappen voor u? Wilt u 
hen op een originele manier be-
danken?
Nodig ze dan uit voor een heer-
lijk en vooral gezellig diner aan 
de Lieven de Keylaan 24. Genie-
ten van een driegangen maaltijd, 
een lekker glas wijn en gezelli-
ge contacten met plaatsgenoten. 
Op dinsdag 30 september wordt 
Samen Eten georganiseerd. 

Op het menu staat huzarensala-
de, slavink geserveerd met ge-
gratineerde witlof met kaas en 
aardappelpuree; bitterkoekjesvla 
en een kopje koffi e of thee toe.
U kunt zich aanmelden tot een 
week voor aanvang. De gast-
vrouwen staan klaar om 12.30 
uur en de kosten zijn 12,00 eu-
ro per persoon.

Welzijn Ouderen Heemstede is 
telefonisch bereikbaar op werk-
dagen van 09.00 tot 17.00 uur op 
023- 528 85 10.
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Heel veel voor heel weinig, ook bekende merken

Kilo-Sale bij The Vintage Store
Heemstede - The Vintage 
Store pakt uit op vrijdag 19 en 
zaterdag 20 september met 
een groots even, een ‘textiel 
Kilo-Sale’. Het is alweer twee 
jaar geleden dat The Vintage 
Store zijn deuren opende aan 
de Cruquiusweg en de winkel 
is sindsdien een groot suc-
ces. Kijk ook op www.the-
vintagestore.eu of bel: 023-
7600477.

Totaal wordt er op 19 en 20 sep-
tember duizenden kilo’s aan kle-
ding aangeboden in drie prijsca-
tegorieën, voor zowel dames als 
heren en kinderen.
Vintagekleding is in grote hoe-
veelheden aanwezig, vintage is 
de trend van dit moment. De Vin-
tage kleding komt zowel uit Pa-
rijs als uit Londen maar ook uit 

Amsterdam. Top recyclekleding 
voor iedere portemonnee! 
Er zijn bekende merken te vin-
den zoals Mexx, Zara, La Costa, 
G-Starr.

Hoe gaat een textiel Kilo- 
Sale nu eigenlijk in zijn werk?
Door de gehele winkel heen 
staan weegschalen. 
Kleding voorzien van een paars 
label kost 7 euro per kilo, rood 
label 16 euro en met een bruin 
label 25 euro per kilo.
Je vult een plastic zak met de ge-
wenste kleding, je kunt op ieder 
gewenst moment wegen en je 
kunt direct uitrekenen hoeveel je 
kwijt bent bij de kassa.
In één kilo textiel gaan gemid-
deld 3 tot 5 stuks.
Je betaalt al niet veel voor je kle-
ding bij The Vintage Store maar 

met dit event haal je heel veel 
voor heel weinig. Nieuw dit jaar 
is een aantal kledingbakken met 
kledingstukken voor slechts  1, 2 
of 3 euro per stuk.

The Vintage Store is een hippe 
trendy Urban Recycle winkel.
Je vindt er een breed assorti-
ment artikelen, niet alleen textiel 
maar ook lp’s, meubels, speel-
goed, fietsen, glas- en aarde-
werk en decoratieve artikelen. 
De Recycle kleding neemt veel 
vierkante meters van de winkel 
in beslag. 

Op zaterdag 28 september (van-
af 13.30 uur) staat het volgende 
event alweer gepland. Dat is de 
modeshow. Deze zal omlijst wor-
den met een dance-act, live zang 
en ‘DJ kleine dondersteen’.

Kijkje nemen op zaterdag 20 september

Nieuwe Afscheidskamer Eksterlaan 
te Haarlem-Noord

Dichtstorten recensie

Een  kaketoe  van  kleuren:
Een poëtische wandeling 

De Heemsteedse dichter en wandelcoach Marten Janse had 
een meer dan bijzondere en dynamische locatie uitgekozen om 
zijn tweede dichtbundel, ‘De witte spiegel’, te presenteren. Dat 
was 5 juli dit jaar. Met als voorgrond het natuurgebied van de 
waterleidingduinen waar Marten Janse, als wandelcoach bui-

tengewoon actief is. Een wandelafspraak onder de paraplu van 
zijn betrokkenheid. Goed invoelend, een verantwoord en integer 
vermogen om mee te denken, om tot een passende oplossing te 
geraken. Buitengewoon verhelderend, uiterst waardevol en zin-
vol manifesterend. Daar waar nodig een luisterend oor uitkomst 
kan geven zodat zodoende de ruis van de lijn er struktureel af-
gehaald kan worden en de nodige luister er aan kan worden 

toegevoegd. Ik kan dit uit enige eigen ervaring schrijven en on-
derschrijven. De wandeling voerde over het Jaagpad, naar Cru-
quius voor een verfrissing en over het natuurwandelpad Kenne-
merland. Langs  Hageveld weer terug naar ons punt van vertrek. 

Met hier en daar onderweg de nodige voordrachten.
Marten opende deze poëzie der zinnen met: 

 “Je zult je thuis voelen 
bij mij  dat je weet wie ik ben  

zal jou helpen  dat je geholpen  
bent door mij , dat helpt mij  weer  

en daar voel ik mij weldadig bij thuis.”  
En aan het  einde van het Jaagpad werd er dichterlijk verhaald 
over een verloren en weer teruggevonden liefde. Wachtend op 

het pontje naar Cruquius waren er nog enige juweeltjes aan po-
ezie te beluisteren. De regen kon ons gewoon niet deren. Mar-

ten verraste ons ook nog eens met heerlijke bonbons.
In het Theehuis werd Marten Janse als eerbetoon aan zijn dy-
namische en poëtische bevlogenheid als voorzitter en drijven-
de kracht achter de Haarlemse Dichtlijn en als animator van de 
maandelijkse dichtavond in Dichtersstaal in een weldadig poë-
tisch zonnetje gezet door Anneruth Wibaut met haar punctuele 

punt gedicht, een ode aan Marten Janse:
“Ik open, jij dicht  
 jij opent, ik dicht  

jij opent dit gedicht 
dit gedicht is geopend dit is een geopend gedicht 

openmaken dichtmaken  
ik verklaar dit gedicht voor geopend“

Onze tocht voerde ons verder over het natuurgebied de Meer-
mond, waar nog  enige poëtische ontboezemingen werden 

voorgedragen. Marten Janse sloot deze poëtische wandeling bij 
het bruggetje bij Hageveld in gepaste stijl af: 

“Nu het licht verschuift van dag  
 naar schemer  

nu langzaam maar zeker leven  
in gedachten wordt bespiegeld “  

Een luisterrijke en weldadige poëtisch verbale zinneprikkelende  
poëtische middag  om niet licht te vergeten.

“Met welbespraakte gedichte gedachten 
betovert hij hiermee onze poëtische harten

en pakt gewoon welluidend zijne kanse
handjes voor de symbiose van Marten Janse” 

De rode pimpernel          

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per 
post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

(28 augustus t/m 11 september 2014)

Huwelijken:
Robert P. van de Ven & Vera Lind

Constantijn L. Hazen & Anne H. Verschuren
Casper Plessing & Ava J. Gillissen

Walter O. van der Veen & Mariska M.C. Tromp
Bobbie Slok Soede & Debby E. Severing

Wouter Hagen &  Renée C. Walthaus

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Heemstede - Brokking & Bokslag Uitvaartbege-
leiding en Anita van Bokhorst openen op 20 sep-
tember de deuren van de nieuwe Afscheidska-
mer aan de Eksterlaan. Het betreft het voorma-
lig kantoor op de hoek met de Vergierdeweg. De-
ze nieuwe locatie biedt nabestaanden, boven op 
de bestaande dienstverlening en opbaarmoge-
lijkheid in Heemstede, mogelijkheid tot persoon-
lijk afscheid in een intieme sfeer. De realisatie 
van deze 24-uurs afscheidskamer is een samen-
werking met Anita van Bokhorst van Nirvana Ge-
denktekens die zorg zal dragen voor het beheer. 

Brokking & Bokslag is een uitvaartonderneming, 
die sinds vijftien jaar in Zuid Kennemerland per-
soonlijke dienstverlening biedt op het gebied 
van uitvaartzorg. Het team van vrouwelijke uit-
vaartbegeleiders werkt voornamelijk vanuit Af-
scheidshuis Brokking & Bokslag in Heemstede 
en verzorgt uitvaarten in Heemstede, Haarlem, 
Bloemendaal, Aerdenhout en omliggende ge-
meenten. Zij zorgen dat in het proces van de uit-

vaart keuzes zorgvuldig worden gemaakt en af-
scheid vooral een persoonlijke invulling krijgt.

Anita van Bokhorst is al vijftien jaar eigenaar van 
Nirvana Gedenktekens Haarlem. Voorafgaand 
was zij vele jaren werkzaam bij een uitvaarton-
derneming in Haarlem. Na een jarenlange pla-
nontwikkeling wordt binnenkort gestart met het 
realiseren van een nieuw te bouwen Afscheids-
centrum bij de Noorder Begraafplaatsen te Haar-
lem.

Met het realiseren van een 24-uurs afscheids-
kamer denken Brokking en Bokslag Uitvaartbe-
geleiding en Anita Bokhorst te voldoen aan de 
vraag voor een passende plek in Haarlem waar 
betrokkenen afscheid kunnen nemen van een 
dierbare en waar officiële condoleances kunnen 
worden gehouden. Meer informatie op www.af-
scheidskamereksterlaan.nl.
Op zaterdag 20 september bent u van harte wel-
kom te komen kijken tussen 11.00 en 14.00 uur. 





 
08   de Heemsteder  •  17 september 2014

Duizenden boeken voor 
het nieuwe Hospice
Heemstede - De hele week 
is het al opvallend druk op het 
pleintje bij de boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg. Vrijwilli-
gers van het hospice Heemste-
de/Haarlem en vrijwilligers en 
klanten van Boekhandel Blokker 
werken samen om de grote berg 
boeken in een grote container 
te stoppen. Uit alle hoeken en 
gaten in Heemstede verzameld 
door de bevolking die graag 
meedoet aan de oproep van het 
hospice om hun nieuwe onder-
komen in Haarlem Zuid, grens 

Heemstede fraai in te richten. 
Anne de Wit, de PR-dame van 
het hospice had contact gezocht 
met de WCH, de winkeliers-
vereniging van de Binnenweg 
Raadhuisstraat om ze te polsen 
of er niet iets gemeenschappe-
lijk georganiseerd kon worden 
voor het hospice. Ze kwam bij 
bestuurslid Arno Koek, eigenaar 
van boekhandel Blokker terecht. 
Ze had het niet beter kunnen 
treffen, want Arno wilde al een 
actie ondernemen met tweede-
hands boeken op een markt op 

de Binnenweg, zo kreeg hij een 
goed doel in zijn schoot gewor-
pen. Iedereen enthousiast en dat 
groeide de hele week van hard 
aanpakken. Duizenden boeken, 
de mooiste romans, kunstboe-
ken, wetenschap, tot Dik Trom 
toe liggen er zo voor het uitzoe-
ken in zeven kramen met achter 
de kramen de 30 vrijwilligers van 
het hospice en 30 van Boekhan-
del Blokker. Een hele container 
vol boeken, nog nooit vertoond! 
Dat zal ook niet gauw meer ge-
beuren. 

Nieuwe hospice bij 
HFC-terrein 
Een nieuwe locatie voor hospice 
Haarlem, waarin de twee ves-
tigingen Gierstraat Haarlem en 
Heemsteedse Dreef in Heem-
stede gecentraliseerd worden, is 
straks gelegen tegenover de ter-
reinen van HFC aan de Dreef in 
Haarlem/grens Heemstede. Daar 
vinden terminaal zieken onder-
steuning als het thuis niet meer 
gaat. De vrijwilligers bieden zorg 
aan bed en ontvangen bezoe-
kers. In de praktijk betekent dat 

ook veel kopjes wassen en de 
was doen. Iedere terminale zie-
ke  vraag zijn of haar specifieke 
zorg en aandacht. Maar de vrij-
willigers hebben nog een min-
der bekende taak op zich geno-
men. Ze noemen het ‘buitenzorg’. 
Mensen die thuis willen sterven. 
De medische en verpleegkun-
dige zorg is wel in handen van 
de huisarts en de wijkverple-
ging, maar de partner of familie 
heeft hier ook een zware taak. 
Dan kan het hospice ondersteu-
nen bij de dagelijkse verzorging, 
aanwezig zijn als de partner of 
familie even weg moet of er ge-
woon zijn voor de stervende, 
luisteren en praten, ook met de 
direct betrokkenen. De 25 vrij-
willigers van de buitenzorg erva-
ren dit als boeiend en dankbaar 
werk, alhoewel ze het volgens Ti-
lia, die dit al 12 jaar doet, niet als 
werk beschouwen. Je stapt altijd 
weer in een andere wereld. Ver-
trouwen is hier heel belangrijk. 

Aan Hospice Haarlem zijn 100 
vrijwilligers verbonden. Elk huis 
heeft nu 20 vrijwilligers en de 
buitendienst 25. Daarnaast zijn 
er boodschappendames, klusjes 
aanpakkers, een tuinteam, be-
stuur en de PR-groep. In maart 
2015 hopen ze hun nieuwe huis 
te kunnen betrekken.
Met de hulp van alle inwoners 
van Heemstede die nu boe-
ken ingeleverd hebben, gaan nu 
weer tweedehandsboeken ko-
pen, zij die nog niet ingeleverd 
hebben, worden dringend ver-
zocht om tot en met zaterdag 19 
september naar de Binnenweg 
te komen naar die uitzonderlijke 
boekenmarkt en daar het hos-
pice te ondersteunen door veel 
boeken te kopen. Afgesproken! 
Ton van den Brink 

“Gelukkig konden wij de geschrokken 
nar nog snel uit het schavot halen”
Heemstede - De scoutinggroep St. Pa-
schalis Baylon uit Heemstede bestaat dit 
jaar tachtig jaar. Om deze mooie leeftijd 
te vieren gingen alle leden, hun ouders, 
hun broertjes en zusjes, leiding en oud-
leiding afgelopen weekend kamperen op 
het Naaldenveld in Bentveld. 
Zaterdagochtend 13 september kwamen 
al vroeg de eerste kinderen en ouders aan 
op het Naaldenveld. Nadat de tentjes wa-
ren opgezet en de eerste riddertoernooi-
en al hadden plaatsgevonden werd het 
weekend geopend. Voor de grote houten 
ophaalbrug stonden de nar, ridder Flo-
ris, de beul en jonkvrouw Odela verdrie-
tig voor zich uit te staren. De boodschap-
per van de koning vertelde dat koning Ar-
thur was overleden... Arthur was een goe-
de koning en het hele land was in rep en 
roer. Er moest een nieuwe koning komen 
die het land kon gaan regeren en de ou-

ders en kinderen moesten gaan strijden 
om de troon. Na een lekkere lunch kon-
den alle ridders er tegenaan. De hele mid-
dag werden er schilden beschilderd, dra-
ken verslagen, speren geworpen, met bo-
gen geschoten, middeleeuwse etenswa-
ren geproefd en nog veel meer. Door het 
winnen van een spelletje konden er le-
gers worden verdiend en die legers kon-
den worden ingezet op het grote speel-
bord van het land van koning Arthur. Na 
een spannende eindstrijd op het speel-
bord won groepje rood met de meest be-
zette stukken land. Spelen maakt honge-
rig en de barbecue op zaterdagavond was 
dan ook een groot succes! Met zijn tach-
tigen werd er van heerlijke stukjes vlees 
genoten. Tot onze schrik echter, werd er 
na het eten een bericht verspreid dat er 
iemand vermoord zou worden. Door mid-
del van het spel levend Cluedo kwamen 

wij er net op tijd achter wie de dader was, 
welk moordwapen hij zou gaan gebrui-
ken en waar de moord zou gaan plaats-
vinden. Gelukkig konden wij de geschrok-
ken nar nog snel uit het schavot halen! Na 
een heerlijk kampvuur, wat liedjes en een 
korte nacht werd de handel in het land 
van koning Arthur opgebouwd door mid-
del van een handelsspel. Het land van Ar-
thur kon nu met een gerust hart over wor-

den gelaten aan de nieuwe heersers, dus 
het was alweer tijd om naar huis te gaan. 
Het was een ontzettend geslaagd jubile-
umweekend met heel veel enthousiaste 
leden en een heerlijk zonnetje!

Lijkt het je leuk om een keer mee te kijken 
bij onze scoutinggroep? Kijk dan op www.
paschalisbaylon.com. Ook zijn wij nog op 
zoek naar enthousiaste leiding!

INGEZONDEN

Komische film
Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een film 
in de Theaterzaal op het grote 
doek. Op woensdag 24 sep-
tember  is dat een komische 
dramafilm  waarin een Brits 
stel hun 30-jarige huwelijk 
nieuw leven probeert in te 
blazen door – net als vroeger 
– naar een romantisch hotel-
letje in Parijs te gaan. Aan-
vang: 20.00 uur – entree 6,50 
euro. Duur van de film: 93 mi-
nuten. Voor meer informatie 
over de film of om te reser-
veren kunt u bellen op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur: tel. 
023-548 38 28 kies 1.

Lezing door juwelenhisto-
ricus Martijn Akkerman
Juwelen hebben de mens de 
hele geschiedenis door ver-
gezeld en in ‘emotioneel’ en 
materieel opzicht vaak een 
belangrijke rol gespeeld. 
Martijn Akkerman is juwe-
lenhistoricus en expert bij 
‘Tussen Kunst en Kitsch’ en 
‘Blauw Bloed’ waar hij mee-
gebrachte juwelen taxeert. 
Hij heeft van zijn hobby zijn 
beroep kunnen maken, een 
beroep dat eigenlijk ook zijn 
hobby is gebleven. Zijn pas-
sie wordt ook duidelijk in de-
ze lezing waarin hij spannen-
de, vermakelijke of pikante 
verhalen vertelt over de ge-
schiedenis van juwelen in de 
afgelopen eeuwen, met spe-
cifiek aandacht voor streek-
sieraden uit Noord-Holland  
en verzamelingen van film-
sterren, waaronder die van 
Elizabeth Taylor en Grace Kel-
ly. Ook laat hij afbeeldingen 
zien van een aantal mooiste 
koninklijke juwelen bijvoor-
beeld die door Maxima en 

haar gasten tijdens de inhul-
diging werden gedragen. Wilt 
u na de pauze een sieraad la-
ten taxeren?  Dan verzoeken 
wij dat telefonisch aan Casca 
door te geven. Wie het eerst 
komt… De lezing Passie voor 
juwelen is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
op donderdag 25 september, 
aanvang 20.00 uur. De entree 
is 9 euro. Reserveren kan te-
lefonisch op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: belt u met: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.  

Preventiebijeenkomst 
voor senioren
Hoe wapen ik me tegen
criminaliteit?
Hoe herkent u een babbel-
truc of internetfraude? En wat 
kunt u doen om te voorko-
men dat u er slachtoffer van 
wordt? Een ex-rechercheur 
komt bij Casca in de Luifel 
uitleg geven over diverse vor-
men van criminaliteit en geeft 
tips en tricks om u hiertegen 
te wapenen. Aan de orde ko-
men woningovervallen, bab-
beltrucs, inbraak, straatroof 
en verschillende vormen van 
fraude zoals identiteitsfrau-
de, internetfraude, bankfrau-
de en pinpasfraude. Op prak-
tische wijze krijgt u inzicht in 
het aanbod van beveiligings-
producten. Ook leert u hoe u 
veilig kunt kopen op internet 
en hoe u kunt betalen zon-
der veel risico. U kunt zich 
aanmelden voor deze bijeen-
komst onder vermelding van 
naam, telefoonnummer en 
aantal deelnemers via post-
busveiligheid@heemstede.nl 
of bel (023) 548 57 45. Deze 
bijeenkomst is georganiseerd 
door de gemeenten Heem-
stede, Bloemendaal en Zand-
voort op maandag 29 sep-
tember bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, 
aanvang 10.30 uur. De zaal is 
open om 10.00 uur.
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Diploma A 
Thijmen Balink, Maud van 
Dam, Jesse van der Laan, 
Cas Landweer, Tom Pruijn, 
Thijn Rijntjes, Syl Ruig-
rok, Bente Schenk, Marij-
ne Spijksma, Rutger van der 
Steen,  Hedda Teulings, Imre 
Weber.

Diploma B 
Bente Adema,  Kaan Albay-
rak, Maarten van Ammers, 
Daan de Bruijne, Ryan Dent, 
Yanis Elaïdi, Tom Groenewe-
gen, Lise Heger, Lazlo Hoek, 
Bo Hop, Shad Issa, Valentijn 
Koudijs, Tygo Krol, Joris Lis-
senberg, Dionne Marinus, 
Indy Moerman, Romy Ooster-
hof, Stijn Reijsoo, Timo Roos, 
Xillian Roseboom, Stijn van 
Roy, Noor Schendstok, Bo 
Schoo, Tibbe Sinnige, Jaycee 
Verbunt, Danny van der Wal.

Diploma C
Tariq Boughamari, Thijs Ger-
ritsen, Noah Mataheroe, 
Matthijs Pos, Luca van Riek, 
Thijmen Scherpstra, Lisa 
Stiphout.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd!

Diploma-
zwemmen
6 september 2014

Badminton speel je bij 
GSV Heemstede

Heemstede - Badminton is 
een ontspannende en tegelij-
kertijd inspannende bezigheid 
om aan je conditie te werken. 
Iedereen heeft wel eens een 
shuttle geslagen op de cam-
ping of op het strand of zelfs 
op straat of de achtertuin. 
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 tegenstan-
der op de grond te krijgen. Dit 
levert een snelle en aantrekke-
lijke sport op waarbij een goe-
de conditie, de juiste slagtech-
niek en een uitgekiende tac-
tiek ongeveer even belangrijk 
zijn. Wie niet snel is, kan door 
een betere techniek of door 
een slimme tactiek toch win-
nen. Het gaat natuurlijk niet al-
leen maar om winnen. Gezel-
ligheid en bewegen zijn min-
stens zo belangrijk. Hierdoor is 
badminton een uitermate ge-
schikte sport voor iedereen, 
van jong tot oud, van recrea-
tief tot competitief. Bovendien 
is badminton gewoon een leu-
ke manier om sportief bezig te 
zijn met andere mensen. Het 
kenmerk van GSV-heemste-
de is: gezellig verantwoord en 
ontspannen bewegen in een 
sportieve sfeer!
Ook nu weer heeft GSV Heem-
stede voor haar badminton-
ners op dinsdagavond 3 banen 

gereserveerd in sporthal Groe-
nendaal aan de Sportparklaan  
in Heemstede.
Zowel dames als heren kun-
nen in een ontspannen, recre-
atieve sfeer een heerlijk par-
tijtje te badmintonnen. Na het 
spelen staat de kantine van de 
sporthal open voor een gezel-
lige babbel en eventueel een 
hapje of drankje.
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; dat kan twee maal gra-
tis en pas daarna besluit u of 
u zich wil aansluiten bij deze 
bijzondere sectie van de ver-
eniging. Voor informatie kunt 
u contact opnemen met de 
vereniging via e-mail: cm-
croest@hotmail.com of telefo-
nisch 023-7851531.
Een bezoekje aan de website 
van de vereniging: www.gsv-
heemstede.nl laat u zien dat de 
vereniging heel veel sportieve 
activiteiten heeft te bieden.

Kennismaken met bewegen 
voor 65+ in Heemstede
Heemstede - Heemstedena-
ren van 65 jaar en ouder zijn 
uitgenodigd om (weer) in be-
weging te komen. Wilt u meer 
bewegen, maar eerst eens 
proeven aan een bepaalde 
tak van sport, dan zijn de-
ze sportkennismakingsles-
sen iets voor u. Als u na de-
ze kennismakingslessen lid 
wilt worden van de vereniging 
dan is dat mogelijk, maar ze-
ker niet verplicht. 

Voor een geringe bijdrage van 
7,50 euro kunt u kennismaken 
met diverse beweegactiviteiten. 
Deze maand starten de kennis-
makingsactiviteiten fithockey bij 
Alliance, Lowimpact looptraining 
bij SV Kennemerrand  en aero-

bics, pilates & conditietraining 
bij gymnastiekvereniging GSV.  
Vanwege de grote belangstelling 
staat de golf lessen bij golfver-
eniging Marienweide ook weer 
op het programma.

Daarnaast hebben we de FM+ 
Health club, aan de kerklaan in 
Heemstede, bereid gevonden 
om een aantal fitness lessen te 
verzorgen speciaal voor 65+’ers. 
Voor al deze activiteiten kunt u 
zich aanmelden. 

Benieuwd? Kijk op de websi-
te www.sportserviceheemste-
dezandvoort.nl of neem contact 
op met Steffen van der Pol van 
Sportservice Heemstede-Zand-
voort,  tel 023 573 46 79. 

Honkbal
Twins laat zich niet opnieuw 
verrassen door RCH
Bij puntenverlies tegen RCH 
zouden de Twins al dit week-
end uitgeschakeld zijn voor 
het kampioenschap van de 
Overgangsklasse. Door de 
dubbele zege op de Racing 
blijft het verschil met DSS 3 
punten en staan de Ooster-
houters voor de moeilijke op-
gave het  komende  week-
einde hun concurrenten uit 
Haarlem-Noord 2 x te ver-
slaan.  Voor RCH resteert het 
duel om de 4e plaats tegen 
het Haagse Storks.

Het was zaterdag het oude lied-
je: RCH-Pinguïns komt op voor-
sprong, maar één beroerde in-
ning doet de wedstrijd kante-
len.  Op het werpen van Jurriaan 
Korff opent de Racing al in haar 
1e slagbeurt de score na een in-
field hit van Andy Raaff, een OSS 
van Jessey de Jong en een honk-
slag van Ferd van Stekelenburg. 
De Heemsteedse verdediging 
is toevertrouwd aan Hylke van 
Viersen en na 5 innings heeft hij 
met 2-0-3-0 geen enkele oppo-

nent verder laten komen dan het 
2e honk. Maar dan gaat het in de 
6e mis: na 3 honkslagen, 2 veld-
fouten en een OSv8 leiden de be-
zoekers met 1-2 en draagt Hyl-
ke, bij 1 man uit en het 2e en 3e 
honk bezet, de heuvel over aan 
Marcel Timmer. Maar de Ooster-
houters hebben bloed geroken 
en aan het einde van hun slag-
beurt, waarin in totaal 11 man 
aan slag kwamen, staat het 1-6 
en is de wedstrijd beslist. Pitcher 
Lars Werkman neemt de laatste 
3 innings met 3-0-4-1 voor zijn 
rekening en ziet nog één Twin 
over de thuisplaat komen. Andy 
Raaff bepaalt de eindstand op 
2-7 na honkslagen van hemzelf 
en pinchhitter Reggie Valpoort, 
een wilde worp en een grounder 
van Koen Werkman. 
In Oosterhout moest RCH het 
opnemen tegen werper Daniel 
Schmidt en die had geen kind 
aan de Heemsteedse slagploeg. 
In zijn 7 innings durende optre-
den kwamen alleen Mick van 
Vliet en Mike Ruitenburg tot een 
honkslag zonder dat zij ook maar 

in de buurt van de thuisplaat 
kwamen. Zo konden de Twins op 
het werpen van Dion Steyl rustig 
aan een voorsprong bouwen en 
na 5 innings waren 4 vrije lopen, 
5 honkslagen en een regen aan 
gestolen honken debet aan een 
5-0 Oosterhoutse voorsprong. 
Op reliever Robin van Eis werd 
het in de 6e inning 6-0 en in de 
7e 7-0, waarna RCH op Remco 
Gorisse (de vervanger van Daniel 
Schmidt) eindelijk iets terug kon 
doen. Mick van Vliet na een dou-
ble en Donny Hamelink na een 
veldfout werden over de thuis-
plaat gebracht door grounders 
van Andy Raaff en Raoel Kort-
stam en met 7-2 leek de sco-
re van een dag eerder gekopi-
eerd te worden. Maar het laatste 
woord was aan de thuisploeg. Bij 
RCH verhuisde Mike Ruitenburg 
van het linksveld naar de heu-
vel, maar voordat hij goed en wel 
warm was gedraaid en 2 tegen-
standers met 3 slag uitschakel-
de, was het kwaad al geschied. 
Het werd uiteindelijk 10-2, maar 
de bittere nasmaak van een ver-
knoeide voorsprong bleef de Ra-
cing deze wedstrijd bespaard. 

A.s. zaterdag ontvangt RCH-
Pinguïns in Heemstede Storks. 
De return, zondag in Den Haag, 
vangt aan om 14.30 uur. 

HBC G1 – De Wherevogels G1  1-9, 
Welkom in de 1e klasse!

De slingers zijn opgeborgen, de 
(feest)roes is uitgeslapen en het 
kampioensshirt ligt netjes ge-
streken in de kast. Het nieuwe 
seizoen kan beginnen. Normaal 
is dat je als kampioen van de 3e 
klasse promoveert naar de 2e 
klasse. Zo niet bij de KNVB. Daar 
ga je direct over naar de 1e klas-
se. De vrees dat dat wel een erg 
grote overgang zou zijn bleek te-
recht. Het was natuurlijk wel toe-
vallig dat we direct tegen de top 
van de 1e klasse moesten (de 
coach had het er zelfs over dat 
zij al enige tijd tegen de topklas-
se aanzitten). Dat was niets te-
veel gezegd. Snelheid, ook met 
de bal afhandeling, lag veel ho-
ger dan wij gewend zijn. Tech-
nisch waren zij veel verder. Waar 
HBC-ers wel eens een bal tegen 
het hoofd aan krijgen, en dat een 
kopbal noemen, koppen zij de 
bal uit een doelbewuste voorzet, 
keihard tegen het net. Waar HBC 

INGEZONDEN

in een “een-tweetje” soms niet 
verder komen dan “een” lieten 
De Wherevogels de ene na de 
andere vlotte combinatie zien. 
Het verschil was duidelijk. 

Sebastiaan was met afstand de 
beste man van HBC. Dat het 
met de rust toch al 1-6 was 
had dan ook meer met het 
scorend vermogen van de te-
genstander dan met de kee-
per te maken. De HBC-ers de-
den wel hun best, en er werd 
ook wel gewerkt, maar we 
kwamen gewoon te kort. Wat 
ook niet hielp was dat er nogal 
wat spelers waren die met ver-
schillende pijntjes vaak gewis-
seld moesten worden. FRANK 
had het geluk dat hij met een 
mooie boogbal de keeper (of 
was het keepster) nog wel wist 
te verschalken, maar daar hield 
het dan wel mee op. 
Volgende week is Waterloo de 
tegenstander. Zeker is dat we 
beginnen met 0-0 en dat daar-
na alles mogelijk is. Als HBC 
compleet is en in goede doen 
dan zullen we ook zeker niet in 
elke wedstrijd kansloos zijn. Er 
is dan ook geen enkele reden 
tot paniek. HBC is en blijft dan 
ook welkom in de 1e klasse.

Leo Holdorp
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Heemstede – Het was wel even 
puzzelen voor alle stukjes op de 
juiste plek vielen, maar de broers 
Luykx zijn er in geslaagd om in 
een lagere prijsklasse de he-
le collectie uit te breiden. Van-
uit hun ervaringen in de agen-
turen kennen zij het herenmode-
vak van binnen uit en weten pre-
cies waar ze welke stoffen kun-
nen krijgen en welke kleerma-
kers kunnen werken zoals zij dat 
willen. Hoever dat kan gaan 
wordt duidelijk als Mark een 
overhemd toont dat strijkvrij is én 
stretch is voor een groter com-
fort. Voor nog net geen zeven 
tientjes. Een modehoogstand-
je. Welldressed brengt nu een 

zuiver wollenkostuum voor 300 
euro, slim fit en normal fit. Jas-
sen en jacks van 200 tot 295 eu-
ro in wol, katoen en allweather. 
Wollen truien en gewassen wol-
len truien en vesten vanaf 1340 
euro en machine wasbaar. Ge-
wassen katoen jeans en broeken 
vanaf 100 euro. Wel allemaal met 
de kwaliteitseisen als vanouds, 
want daar wil Welldressed be-
slist geen concessie doen. 

Canali en Dressler 
Naast die eigen topcollectie 
heeft Welldressed nog de be-
kende merken Canali en Dress-
ler in huis.  Canali, al tachtig jaar 
een familiebedrijf waar je van op 

aan kan. Zij hebben veel aan-
dacht voor details en een per-
fecte stoffen keuze. Betrouwba-
re kwaliteitskleding uit mode-
land  Italië.
Dressler is een gedegen Duits 
bedrijf dat voor Nederland een 
klassieke stijl brengt met spor-
tief comfort. Voor het herfst-en 
winterseizoen 2014 met nieu-
we kleuren in geraffineerde nu-
ances en combinatiemogelijk-
heden.  Passend voor de Neder-
landse man.

Welldressed, nu anderhalf jaar in 
de Jan van Goyenstraat 9, de PC 
van Heemstede.
Ton van den Brink  

www.lijfengezondheid.nl

Win 

mooie 

prijzen!
Welldressed breidt collecties uit

Heemelse modeshow

De keuze voor Heemstede lag 
niet meteen voor de hand. Nieu-
wenhuis had haar pijlen eerst 
gericht op Den Haag en Haar-
lem, maar vond beide beoog-
de plekken te statisch. “Er liepen 
gewoon te weinig mensen langs, 
terwijl het eigenlijk toploca-
ties moesten zijn. In Heemstede 
voelde dat heel anders. Daar is 
dynamiek, daar gebeurt wat. Dat 

viel me meteen op.”Afgelopen 
zaterdag was hun eerste mode-
show. Onder grote belangstel-
ling werd de najaar/wintercol-
lectie van 2014/15 getoond.
Een modeshow verzorgen vergt 
een niet te onderschatten or-
ganisatie, veel modewinkels la-
ten het dus maar zitten. Maar Els 
Nieuwenhuis met een 20-jarige 
ervaring in het modevak deinst 

Heemstede – Heemels is de naam van de modezaak die sinds 
februari dit jaar is gevestigd aan de Binnenweg 180. Eigena-
res Els Nieuwenhuis bedacht de naam door haar voornaam te 
koppelen aan de locatie: Heemstede.

er niet voor terug. “Ik heb ge-
merkt dat het wel degelijk werkt 
om ieder seizoen een modeshow 
te doen. Samen met een vrien-
din met een drankje en een hap-
je de nieuwe mode bekijken is 
echt gezellig.”
Veel van de in de winkel aan-
wezige merken waren te zien 
tijdens de show van zaterdag, 
waaronder de Scandinavische 
labels Graumann, Whiite, Ilse Ja-
cobsen en Won Hundred. Kyra 
& Ko is het modemerk van twee 
Haarlemse vrouwen en in ons ei-
gen Heemstede zit de denktank 
van het label Japan TKY, een to-
taalmerk met broeken, jurken en 
topjes gemaakt van technostof-
fen. “Hun kleding oogt heel sim-
pel, maar je ziet er geweldig in 
uit”, licht Els Nieuwenhuis toe. 
“Deze stoffen lijken in niets meer 
op de vroegere kunststoffen. 
Door technologische ontwikke-
lingen maakt de mode-industrie 
veelvuldig gebruik van het ma-
teriaal. In de sportmode bijvoor-
beeld wordt praktisch geen na-
tuurproduct meer gebruikt, om-
dat de holle vezels ademen en 
vocht afvoeren.”
Van Franse signatuur is de kle-
ding van La Fee Maraboutée, 
frivool, vrouwelijk, maar zeer 
draagbaar. Ana Alcazar is een 

Duits modemerk van wie Hee-
mels met name jurken ver-
koopt en die geschikt zijn voor 
verschillende kleedmomenten: 
werk, vrije tijd en speciale gele-
genheden. De gehele inkoop van 
de collectie van Heemels is daar 
op afgesteld. “Je moet je lekker 
kunnen voelen bij een zakenbe-

spreking én op het sportveld. Ik 
richt me op vrouwen van 35 tot 
65 jaar en iedereen die zich thuis 
voelt in deze categorie. Vrouwen 
die zich goed en modieus wil-
len kleden voor alle omstandig-
heden.”
Website: www.heemelsmode.nl.
Mirjam Goossens

Loomen op de 
knutselclub
Heemstede - Woensdagmid-
dag is knutselmiddag, voor 
meisjes én jongens van 5 tot en 
met 10 jaar. Samen met knutsel-
juf Renate maak je tijdens deze 
middag iets leuks, er wordt ge-
werkt met hout, stof, papier, verf, 
kralen etc. De loomrage is door-
gedrongen tot de Knutselclub en 
op woensdag 24 september kan 
iedereen zijn lol op met de elas-

tiekjes. Heb je zelf al een loom-
kit? Neem die dan gerust mee. 
De Knutselclub (5-10 jaar) is el-
ke woensdag van 13.30 tot 15.15 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer 
zijn: 4 euro, een kaart voor 10 
keer kost 37,50. Kinderen graag 
per keer van te tevoren 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. 
Meer informatie: www.casca.nl.





Afgelopen zaterdag was het 200 jaar geleden dat schrijver, dichter en 
dominee Nicolaas Beets (1814-1903) werd geboren. Hij is vooral be-
kend door de Camera Obscura, die hij schreef in zijn studententijd on-
der het pseudoniem Hildebrand. Daarna schreef hij nog kilometers ge-
dichten.
Van 1840 tot 1854 was Nicolaas Beets dominee in Heemstede. Hij stond 
bekend om zijn goede preken. Uit de wijde omtrek, tot aan Amsterdam 
toe, kwamen mensen om Beets op de kansel te horen. Naar verluidt hing 
op zijn huisdeur een bordje “N. Beets, herder”. In 1854 werd Beets do-
minee in Utrecht en later hoogleraar.

Wat is er over van Beets? En in Heemstede?
De Camera Obscura wordt nog gelezen, Beets’ gedichten en preken nau-
welijks.
De kerk waar Beets preekte staat nog altijd op het Wilhelminaplein, toen 
nog Kerkplein. De pastorie waar hij woonde werd in 1868 gesloopt en 
vervangen door de ‘nieuwe’ aan Achterweg 11.
In de grafstenentuin op de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan 
bevindt een stenen paaltje met daarin de letter H gekapt. Dit komt van 
het graf op locatie H-E, waar het vijfde kind van Nicolaas Beets en echt-
genote Alida van Foreest lag begraven. Dit kind, naar zijn vader Nico-
laas vernoemd, werd geboren in Heemstede op 23 augustus 1848 en 
overleed op 29 mei 1850.

Een school
Toen er een katholieke hoofdonderwijzer werd benoemd op de open-
bare school (nu de Voorwegschool) was Beets betrokken bij de oprich-
ting van een bijzondere (protestantse) school, een van de eerste in Ne-
derland. De bouwkosten van de nieuwe school bedroegen 2000 gulden 
en men begon in 1852 met 62 leerlingen aan de Camplaan, nu num-
mer 14a. 
Later werd de protestantse school in Heemstede vernoemd naar Nico-
laas Beets. De school heeft een aantal verhuizingen meegemaakt en zat 
tot 1901 op de Camplaan, daarna op de Voorweg/Bosboom Toussaint-
laan en sinds 1983 op de Sportparklaan.

Een Beetsmonument
In de Haarlemmer Hout werd (weer) het Hildebrandmonument onthuld, 
maar het monument voor dichter en dominee Nicolaas Beets staat in 
Heemstede. In de jaren twintig van de 20ste eeuw bouwde de woning-
vereniging Heemstede’s Belang een complex van 69 middenstandswo-
ningen aan het Wilhelminaplein, de Nicolaas Beetslaan, Nicolaas Beet-
splein en Bosboom-Toussaintlaan (Truitje Bosboom-Toussaint was tijd-
genote van Beets en schrijfster van historische romans).
In de gevels van deze woningen werden in totaal 12 tegeltableaus ge-

plaatst met dichtregels van Nicolaas Beets. Met wijze spreuken als ‘Veel 
leer ik steeds, dat ik niet wist/ Nog meer waarin ‘k mij had vergist’ 
en ‘Die altijd drinkt, kan nooit iets smaken;/ Die nimmer denkt, roert 
steeds zijn kaken’ sticht en leert deze dominee en dichter ons nog dage-
lijks, tweehonderd jaar na zijn geboortedag.

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek www.hv-hb.nl

1814 - Nicolaas Beets - 2014

HISTORISCH HEEMSTEDE

n Pand Camplaan 14a, de eerste vestiging van de Nicolaas Beetsschool.

n  De voorkant van de (tweede) 
Nicolaas Beetsschool aan de 
Bosboom Toussaintlaan.

n Portret van Nicolaas 
Beets in pastorie Heem-
stede. Staalgravure door 

D.J. Sluyter naar een 
schilderij van A.J. Ehnle. 

Op de achtergrond de 
Hervormde Kerk.

n Huizen aan de Bosboom Toussaintlaan met gevelspreuken Beets.

 
14   de Heemsteder  •  17 september 2014

n  Arend Benner, onderwijzer van groep 5A
van de Nicolaas Beetsschool, verkleed als Nicolaas Beets 

in toga en met bakkebaarden, in de hal van de (derde) 
school voor vier gedenkstenen.
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Salonboot uit de jaren 
twintig nieuw in de vaart
Heemstede - Salonboten en 
notarisboten werden gebouwd 
in de jaren 1910 tot 1930. Nico 
Tienpont was altijd al gefasci-
neerd van die salon-  en nota-
risboten en hij heeft ze bestu-
deerd. Al het goede in zich op-
genomen en er Hollandse nuch-
terheid op losgelaten, samen 
met een botenbouwer uit Steen-
wijk. Al het goede en vooral het 
mooie behouden, maar met de 
techniek en mogelijkheden van 
de 21ste eeuw. Dus geen zwa-
re stalen karkas, maar licht alu-
minium. Scheelt even 4000 kilo`s, 
en de nodige verfbeurten. Geen 
motor in het vooronder maar in 
het midden. Dan heb je niet zo`n 
lange as naar achteren nodig. 
Binnen ziet het er uit als in 1920 
met veel mahonie, koper en ro-
de bekleding, glinsterend kris-
tal op het buffet en  plaats voor 
12 personen. De salonboot, De 
Heerlijckheid,  gedoopt, is fluis-
terstil door dubbel glas en kan 
de hele winter varen. Een idea-
le plek om te trouwen of in ieder 
geval een aanzoek te doen. Een 
varende lunch of personeels-

uitje, water inspireert altijd, dat 
maakt het vergaderen makkelij-
ker en meestal korter. Ook een 
wijnavond kan, zelf serveert de 
kapitein een heerlijke rode, wit-
te en rosé. Dat varen met andere 
mensen had Nico niet voor ogen 
toen hij begon aan dit avontuur. 
Een tochtje met familie leek hem 
leuk, een paar vrienden meene-
men naar de Prinsengracht, eerst 
drie uurtjes achteloos varen en 
dan lachen in de grachten. Veel 
meer mensen vinden dat leuk, 
nu vindt hij het ook leuk om met 
andere groepjes te gaan varen. 
Een beetje bijdragen in de kos-
ten en je hebt altijd mensen aan 
boord die iets te vieren hebben. 
Heel positief bij elkaar. Zijn op-
stapplaats is aan de Ringvaart 
achter het Oude Slot. Voor infor-
matie zie www.rederijhaerlem.nl.

Gehandicapten
De Merlenhaven is de thuisha-
ven van De Heerlijckheid  en Bert 
van Schooten van de vereniging 
Van Merlenhaven organiseert al 
vier jaar een boottocht voor ge-
handicapte kinderen. Tachtig 

leerlingen met een verstandelij-
ke beperking van de Voorthuij-
senschool uit Schalkwijk, stap-
ten vrijdagochtend, verdeeld in  
26 sloepen en plezierjachten aan 
het Spaarne in Haarlem waar 
het pontje ligt, in voor een tocht 
door Haarlem. Ze kregen bij Tan-
te Saar een ijsje van Saar. Doet 
ze ieder jaar. Zo`n boottochtje is 
voor deze kinderen een droom 
zoals Nico die had voor zijn sa-
lonboot. Ieder kind mocht even 
sturen, maar als je voor kapitein 
speelt moet je wel zijn pet opzet-
ten, dan voel je je helemaal de 
kapitein op het schip. Die erva-
ring hadden alle 26 echte kapi-
teins ook al. Je hebt die boot niet 
alleen voor jezelf, maar je kan er 
ook iets leuks voor een ander 
mee doen. Volgend jaar weer en 
dan net zo met mooi weer als de-
ze keer. Dan is het mooi op het 
water joh! 
Ton van den Brink 

Fonds verstandelijk gehandicapten 
zoekt collectanten in Heemstede

Heemstede - Fonds verstan-
delijk gehandicapten vraagt fi-
nanciële steun en aandacht 
voor de positie van mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Door toenemende bezuinigin-
gen wordt het voor hen steeds 
moeilijker om mee te doen in de 
samenleving.

Het fonds financiert projec-
ten die het leven van mensen 
met een verstandelijke beper-
king leefbaar maken en verrij-

ken. Projecten die helpen hun 
talenten te ontwikkelen, en die 
de emancipatie en participa-
tie van mensen met een ver-
standelijke beperking stimule-
ren. Om dat mogelijk te maken, 
collecteert het fonds in de week 
van 22 september tot en met 27 
september in het hele land.

Voor haar collecte in Heemste-
de zoekt het Fonds nog vrijwil-
ligers: mensen die in de laat-
ste week van september twee 

of drie uur willen collecteren in 
hun buurt of wijk. 
Aanmelden? Stuur dan svp 
een korte email met uw naam 
en telefoonnummer waarop u 
overdag te bereiken bentmet 
eventueel uw voorkeur voor de 
straat/buurt waarin u wilt col-
lecteren naar jurriaan@stuyt.
net (plaatselijk organisator 
Heemstede). Help mee en ver-
groot de wereld van mensen 
met een verstandelijke beper-
king!

Sheila de Vries naar 
Witteveen in Heemstede
Heemstede - Mode-ont-
werpster Sheila de Vries 
is op donderdag 18 sep-
tember van 12.00 tot 13.00 
uur aanwezig bij Witteveen 
in Heemstede, Binnenweg 
139. Klanten en geïnteres-
seerd winkelend publiek 
zijn in de gelegenheid Shei-
la te ontmoeten en een per-
soonlijk kledingadvies van 
haar te ontvangen.  

Sheila de Vries zit al ruim 40 
jaar in het modevak en zij 
kleedt vele bekende sterren 
en beroemdheden. Sinds 2003 
ontwerpt zij ook voor prinses 
Beatrix. Deze “Grande Dame 
van de Mode”, tekende ook dit 
najaar weer voor een schitte-
rende designcollectie in een 
gelimiteerde oplage bij Wit-
teveen. Het resultaat is een 
prachtige collectie met oog 
voor detail, pasvorm en kwa-
liteit. “Aan de ontwerpen is dit 
seizoen een vleugje oosterse 
mystiek toegevoegd wat terug 
te vinden is in het dessin en 
enkele fluweelachtige stoffen, 
met als belangrijkste kleuren 
fuchsia en donkerpaars”, al-
dus Sheila de Vries.

Filiaalmanager Saskia Nauta: 
“Ons team verheugt zich al-
le klanten te mogen ontvan-
gen en samen te genieten van 
de nieuwe wintercollectie van 
Sheila de Vries. We zijn zeer 
vereerd dat wij Sheila in on-
ze winkel mogen begroeten 
en nodigen iedereen van harte 
uit om zich door Sheila te laten 
adviseren.”

Catwalk slank is uit
Dames willen billen

BEWEGEN

A
ls ik kijk naar de aanvragen die ik 
tot dit jaar op mij af kreeg, waren 
dit vragen als “Hoe krijg ik een six-
pack?” en “Hoe kom ik van mijn kip-
filets af?”, maar sinds de komst van 

social media en een aantal Amerikaanse sterren 
is het mode- of ideaalbeeld naar een ander 
niveau gebracht. De aanvragen die ik steeds 
vaker krijg gaan namelijk over billen. “Hoe krijg 
ik rondere billen?”, “Hoe krijg ik grotere billen?” 
en “Hoe krijg ik hogere billen?” Billen, billen, 
billen dus…! Het begon eigenlijk met Jennifer 
Lopez, natuurlijk Kim Kardashian en op het 
moment is ‘Instagram magneet’ Jen Selter erg 
bekend om haar ‘behind’. De laatste heeft zelfs 
een groot contract met een sportmerk binnen-
gesleept. Ik moet jullie natuurlijk wel de waar-
heid vertellen en dat is dat goede genen een 
hoop helpen. De gemiddelde Surinaamse vrouw 
heeft van nature al een beter gevormde bil 
dan de doorsnee Hollandse vrouw. Je moet de 
bil zien als een spier met vet eromheen. Meer 
spier met vet eromheen (wel strak in het vel, 
hahaha) geeft meer volume. De kunst is om op 
de juiste manier te trainen. De bilspier zit vast 

(hecht aan) de hamstring, die loopt vanuit je 
kuit tot aan de onderkant van je bil. Je onderrug 
is ook belangrijk, want als we praten over ‘cur-
ves’ speelt deze ook een rol. Als je kijkt naar 
dames uit de ballet- en danswereld of zelfs tur-
nen dan zie je dat deze dames een holle onder-
rug hebben. Door deze holling staan de billen 
automatisch naar achteren. Deze dames heb-
ben dus een voordeel qua looks.

Maar wat willen de dames nu eigenlijk…? Slan-
ke benen en dan poeffff zo’n bolletje er boven-
op. Dit is best wel een opgave, omdat we alle-
maal horen: “Dan moet je squatten.” Dat is ge-
deeltelijk waar. Het probleem bij squatten (een 
soort kniebuiging, red.) is dat de beenspieren 
meer belast worden dan de bilspier. De bilspier 
bestaat uit verschillende delen, het is de kunst 
om alle hoeken te trainen. Er is een aantal 
oefeningen waarbij je de benen kunt uitscha-
kelen en meer focus op de bilspier alleen kunt 
leggen. Als je goed kijkt naar de dames met 
goede billen dan zie je dat bij de meeste da-
mes de benen ook iets voller zijn, Dit komt me-
de door het squatten. Wij mannen hebben hier 
geen problemen mee, maar de meeste vrou-
wen willen wél de billen, maar niet de benen 
mee ontwikkeld hebben. Voor deze dames is 
het dus de kunst om geïsoleerde oefeningen te 
doen voor de billen. Er zijn tegenwoordig veel 
sportscholen. Schroom je niet, stap op de fit-

nessinstructeur af en vraag om een goed trai-
ningsschema. Leg uit wat je wilt en wat je niet 
wilt. Belangrijk is dat je niet elke dag je billen 
gaat trainen, want teveel trainen zonder rust 
zorgt ervoor dat je niet herstelt. Je herstel is 
net zo belangrijk als de training. Het lichaam zie 
ik als één spier, balans is super belangrijk. Bij-
voorbeeld, sterke buikspieren omdat je een 
‘sixpack’ wilt en een zwakkere rug zorgt voor 
blessures. Train daarom het lichaam in balans. 
Wees wel altijd reëel en eerlijk voor jezelf, er is 
veel mogelijk maar als je brede heupen hebt en 
aanleg voor zware benen, focus je dan niet op 
smalle heupen want je kunt er moeilijk een paar 
centimeter afzagen. Je kunt wel hard trainen en 
op je voeding letten zodat je strak wordt.

Dames, teveel bil is een voordeel. Dit kun je na-
melijk aftrainen naar vol en strak of minder vol 
en strak. Heb je totaal geen bil, dan zul je er 
meer moeite voor moeten doen dan wanneer je 
meer vet op je billen hebt zitten. Zie de bilspier 
als elke andere spier en heb geduld…! Voor 
welke trainingsvorm je ook kiest, je moet je wel 
realiseren dat het niet gaat zonder een gezonde 
manier van eten. Rust, training en voeding zijn 
de drie pijlers die in balans horen te zijn voor 
het behalen en behouden van je doelstellingen. 
Dat geldt dus ook voor de billen…!
www.carloslens.nl
twitter@carlos_lens

september 2014

14

Carlos Lens
Fitness specialist

Catwalk slank is uit
Dames willen billen

BEWEGEN

A
ls ik kijk naar de aanvragen die ik 
tot dit jaar op mij af kreeg, waren 
dit vragen als “Hoe krijg ik een six-
pack?” en “Hoe kom ik van mijn kip-
filets af?”, maar sinds de komst van 

social media en een aantal Amerikaanse sterren 
is het mode- of ideaalbeeld naar een ander 
niveau gebracht. De aanvragen die ik steeds 
vaker krijg gaan namelijk over billen. “Hoe krijg 
ik rondere billen?”, “Hoe krijg ik grotere billen?” 
en “Hoe krijg ik hogere billen?” Billen, billen, 
billen dus…! Het begon eigenlijk met Jennifer 
Lopez, natuurlijk Kim Kardashian en op het 
moment is ‘Instagram magneet’ Jen Selter erg 
bekend om haar ‘behind’. De laatste heeft zelfs 
een groot contract met een sportmerk binnen-
gesleept. Ik moet jullie natuurlijk wel de waar-
heid vertellen en dat is dat goede genen een 
hoop helpen. De gemiddelde Surinaamse vrouw 
heeft van nature al een beter gevormde bil 
dan de doorsnee Hollandse vrouw. Je moet de 
bil zien als een spier met vet eromheen. Meer 
spier met vet eromheen (wel strak in het vel, 
hahaha) geeft meer volume. De kunst is om op 
de juiste manier te trainen. De bilspier zit vast 

(hecht aan) de hamstring, die loopt vanuit je 
kuit tot aan de onderkant van je bil. Je onderrug 
is ook belangrijk, want als we praten over ‘cur-
ves’ speelt deze ook een rol. Als je kijkt naar 
dames uit de ballet- en danswereld of zelfs tur-
nen dan zie je dat deze dames een holle onder-
rug hebben. Door deze holling staan de billen 
automatisch naar achteren. Deze dames heb-
ben dus een voordeel qua looks.

Maar wat willen de dames nu eigenlijk…? Slan-
ke benen en dan poeffff zo’n bolletje er boven-
op. Dit is best wel een opgave, omdat we alle-
maal horen: “Dan moet je squatten.” Dat is ge-
deeltelijk waar. Het probleem bij squatten (een 
soort kniebuiging, red.) is dat de beenspieren 
meer belast worden dan de bilspier. De bilspier 
bestaat uit verschillende delen, het is de kunst 
om alle hoeken te trainen. Er is een aantal 
oefeningen waarbij je de benen kunt uitscha-
kelen en meer focus op de bilspier alleen kunt 
leggen. Als je goed kijkt naar de dames met 
goede billen dan zie je dat bij de meeste da-
mes de benen ook iets voller zijn, Dit komt me-
de door het squatten. Wij mannen hebben hier 
geen problemen mee, maar de meeste vrou-
wen willen wél de billen, maar niet de benen 
mee ontwikkeld hebben. Voor deze dames is 
het dus de kunst om geïsoleerde oefeningen te 
doen voor de billen. Er zijn tegenwoordig veel 
sportscholen. Schroom je niet, stap op de fit-

nessinstructeur af en vraag om een goed trai-
ningsschema. Leg uit wat je wilt en wat je niet 
wilt. Belangrijk is dat je niet elke dag je billen 
gaat trainen, want teveel trainen zonder rust 
zorgt ervoor dat je niet herstelt. Je herstel is 
net zo belangrijk als de training. Het lichaam zie 
ik als één spier, balans is super belangrijk. Bij-
voorbeeld, sterke buikspieren omdat je een 
‘sixpack’ wilt en een zwakkere rug zorgt voor 
blessures. Train daarom het lichaam in balans. 
Wees wel altijd reëel en eerlijk voor jezelf, er is 
veel mogelijk maar als je brede heupen hebt en 
aanleg voor zware benen, focus je dan niet op 
smalle heupen want je kunt er moeilijk een paar 
centimeter afzagen. Je kunt wel hard trainen en 
op je voeding letten zodat je strak wordt.

Dames, teveel bil is een voordeel. Dit kun je na-
melijk aftrainen naar vol en strak of minder vol 
en strak. Heb je totaal geen bil, dan zul je er 
meer moeite voor moeten doen dan wanneer je 
meer vet op je billen hebt zitten. Zie de bilspier 
als elke andere spier en heb geduld…! Voor 
welke trainingsvorm je ook kiest, je moet je wel 
realiseren dat het niet gaat zonder een gezonde 
manier van eten. Rust, training en voeding zijn 
de drie pijlers die in balans horen te zijn voor 
het behalen en behouden van je doelstellingen. 
Dat geldt dus ook voor de billen…!
www.carloslens.nl
twitter@carlos_lens

september 2014

14

Carlos Lens
Fitness specialist

www.lijfengezondheid.nl

Billen 
zijn in





 
18   de Heemsteder  •  17 september 2014

Historische reizen
op monumentendag
Heemstede – Een reis langs Heemsteedse monu-
menten begon zaterdag met het ̀ kopen` van een bus-
kaartje bij Louis Goulmy, conducteur der NZH - ver-
voersmaatschappij met drie banden op de mouw als 
teken van enig gezag. Dat gaf recht op een plaats 
in de bus uit 1966, waar 33 personen konden zitten 
en voldoende ruimte voor staande passagiers. Ver-
trek iedere drie kwartier vanaf de tijdelijke halte Gall 
en Gall Binnenweg.  Route: langs 55 monumenten in 
Heemstede en Bennebroek met speciale aandacht 
voor onderstaande monumenten die allemaal iets 
met reizen te maken hadden. Zoals het rijtuigenmu-
seum Van Schagen van 1890 aan de Achterweg, waar 
Jaap van Schagen en Leen Bader hun verzameling 
rijtuigen koesteren. Zoals de Parkwagen waarin da-
mes zich lieten rijden door het park met koetsier of 
soms door de dame zelf. De Wagonette is een rijtuig 
voor uitstapjes met het hele  gezin van zes mensen. 
Victoria is een open rijtuig, gemaakt naar het idee 
van Koningin Victoria die graag met hoepelrok ge-
makkelijk wilde in –en uitstappen. In de Jachtwagen 
zit je dos á dos, dus ruggen tegen elkaar met ruim-
te voor jachthonden en buit. Daarnaast heeft het mu-
seum een groot aantal spantuigen , die veel door ge-
renommeerde musea als van Loon uitgeleend wor-
den. Foto`s van de omgeving van het Wilhelminaplein 
geven een goed idee van het leven rondom 1900 tot 
1955. 

Water van Leiduin 
Het waterpompstation ‘Leiduin’ werd in 
1851-’53 aangelegd voor de drinkwa-
tervoorziening van Amsterdam. Als eer-
ste verrees in 1853 een neoclassicisti-
sche stoompompstation, later verbouwd 
tot laboratorium, met regulateurgebouwtje, 
Leidsevaartweg 73. Er werden verschillende 
dienstwoningen gebouwd, zoals in 1855 het 
blok Leidsevaartweg 57-67, met smederij en 
timmerwerkplaats, verbouwd tot woon-
huizen in 1926. Meneer van Soest gaf er 
een duidelijke uitleg over de zuivering 
van ons water nu. 

Bakkershuisje 
Aan de Blekersvaartweg ontving de ruim-
tachtigjarige Jan Beelen de reiziger in 
zijn bakkershuisje, waar een documentai-
re over de wasserijen een duidelijk beeld 
gaf van vroegere bedrijvigheid en de func-
tie van het bakkershuisje voor twee wit en 
een bruin! 

Uyt den Bosch
Deze villa, nu precies honderd jaar gewor-

den, is zelden geopend en dus de-
ze zaterdag voor de reiziger een 
kans die te bezichtigen. Span-
jaardslaan waar vanaf 1958 ruim 
elfduizend kinderen het levens-
licht zagen. Het gebouw was de 
kraamkliniek van de Mariastich-
ting. In 1986 trok de Beijer Ad-
viesgroep in het pand. In 2009 
werd het pand overgedragen aan 
Bolhuis en Davids die het pand 
restaureerden en aanpasten aan 
de moderne tijd, maar wel met  
respect voor de oorspronkelijke 
keuzes van Baron van Harden-
broek van Ammerstol, die Uyt de 
Bosch bouwde op grond die ve-
le bewoners en bestemmingen 
had. Ook het  hoofdgebouw van 

de Hartekamp met als hoogtepunt de 
Gouden Zaal, was enkele uren te 
bezichtigen. 

Molentje Groenendaal 
Molenaar Rob Hinze verwelkom-
de de reiziger met muziek uit zijn 
trekorgel, waar hij lang vergeten 
tonen uit de Middeleeuwen, en 
later,  liet klinken. Met een mooi 
uitzicht op de hertenkamp en het 
groen van Groenendaal.  Binnen 
in de molen legde Rob de wer-
king uit van de molen. 

Reizigers in de historische bus 
zagen 55 monumenten aan zich 
voorbijgaan, door de reisleiders in de 
bus attent gemaakt op simpele 
bouwwerkjes, waar men achte-
loos bijna dagelijks aan voorbij 
fi etst of wandelt. Een tramhuis-
je bij de Lage Kadijk is zo`n voor-
beeld. Reisleiders met humor en 
kennis als wapen die de reis in 
de tijd in Heemstede- Benne-
broek tot een evenement maak-
ten, waarvan de indrukken nog 
lang na-ijlen. Zoals bij elk leuk 
reisje!
Ton van den Brink  
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Weekend vol leuke activiteiten op diverse plaatsen
Ringbiënnale weekend 2 in Haarlemmermeer

De Ringbiënnale is een twee-
jaarlijks cultureel evenement 
door heel Haarlemmermeer. Het 
weekend van 13 en 14 septem-
ber is het eerste Ringbiënnale 
weekend. Hier werken Museum 
De Cruquius, Historisch Muse-
um Haarlemmermeer, Kunstfort 
bij Vijfhuizen en Podium voor 
Architectuur aan mee. Wandel, 
fiets of pak de auto en geniet 
aankomende zaterdag en zon-
dag!

Gemaal Cruquius
In Museum De Cruquius kun je 
zowel genieten van een inter-
actief theaterstuk als van mu-

ziek of gewoon een persoonlij-
ke rondleiding door het muse-
um. Zeker zijn van een plekje? 
Reserveer dan via www.ringbi-
ennale.nl. =Op het terrein rond-
om het gemaal en in het muse-
um wordt de poldergeschiedenis 
in de interactieve theatervoor-
stelling ‘FLY ME HOME’ gepre-
senteerd als een vliegreis , zon-
der op te stijgen. Aanvang: 11.00 
uur, 13.30 uur en 16.00 uur. Toe-
gang: 7.50 euro inclusief muse-
umtoegang.

Historisch Museum
In het Historisch Museum zijn er 
‘doe-dingen’ voor alle leeftijden 

Regio - Een weekend vol met activiteiten van de Ringbiënnale 
– van proeverijen tot interactief theater, dat vindt plaats aan-
komende zaterdag 20 en zondag 21 september in Haarlem-
mermeer. U kunt onder meer terecht bij Museum De Cruquius 
en Historisch Museum Haarlemmermeer om te zien en te be-
leven tegen een speciale prijs. Met een enerverend en succes-
vol eerste Ringbiënnale weekend achter de rug wordt er aan-
geraden tijdig tickets te bestellen voor de verschillende voor-
stellingen en activiteiten. Tijdens het komend kost een kaart-
je bij de musea voor volwassenen 3,50 euro, voor jeugd (12-
18 jaar) 1,50 euro en voor kinderen (0-12 jaar) is het gratis. 
Met dit kaartje kan je bij beide musea én bij het Kunstfort in 
Vijfhuizen naar binnen. Heb je nog een kaartje van 13 en 14 
september? Ook dat is nog geldig. Sommige voorstellingen of 
programma onderdelen dienen apart gereserveerd en betaald 
te worden. Zie hiervoor de informatie per programma onder-
deel of op www.ringbiennale.nl.

van workshops tot kinderrond-
leidingen. Bekijk de tentoonstel-
ling ‘IN STELLING GEBRACHT’, 
over de stelling van Amsterdam, 
de soldaten en hun leven in de 
forten. Kom deze expositie be-
kijken en een tinnen soldaatje 
(of boerderijmodelletje) schilde-
ren. Je bent welkom op zaterdag 
20 september van 13-16.30 uur. 
De toegang is de algemene toe-
gangsprijs en per soldaatje be-
taal je 2,00 euro.
Kinderen leiden kinderen rond, 
speciaal voor kinderen tussen 6 
en 12 jaar. Ze vertellen over de 
geschiedenis van Haarlemmer-
meer ze laten ook veel zien van 
hoe vroeger iets in zijn werk ging 
of wat ze vroeger anders deden. 
Zondag 21 september om 14 en 
15 uur. Toegang: museumentree 
van 1,50 euro.
Op vrijdag 19 september kun je 
van 18.00 tot 20.00 uur genieten 
van een Bieten & Sagen. Het is 
een avond vol vertellingen, erva-
ringen, liedjes en terugblikken 
in de geschiedenis van de pol-
der. Onderwijl worden lokale ge-
rechten geserveerd met produc-
ten uit Haarlemmermeer. Reser-
veren via www.ringbiennale.nl. 
Toegang: 7.50 euro pp inclusief 
museumtoegang.

Kom kijken naar de tentoonstel-
ling met foto’s van historische 
bomen in Haarlemmermeer. Ie-
dere boom is getuige geweest 
van wat er zich in de omgeving 
afspeelde en vertelt een verhaal 
over de historie van de plek, zo-
als de Es in de eendekooi Sto-
man op het schiereiland aan de 
Vijfhuizerhoek. Deze en andere 
bomen nodigen u uit om de ko-
men kijken en te dromen bij de 
bomen. Toegang is de museu-
mentree van 3,50 euro.

Info
Museum De Cruquius en Histo-
risch Museum Haarlemmermeer 
via www.museumdecruquius.nl 
en via www.historisch-museum-
haarlemmermeer.nl. Ook op Fa-
cebook en Twitter.

Rosenhart Theaterproducties en Avon(d)tuur 
nodigen je uit voor een mooie toneelavond!
Regio - Maria Goos schreef 
knappe levensechte teksten, 
waardoor herkenbare situaties 
ontstaan.
Vóór de pauze, in ‘Nu even niet’, 
ontmoet het publiek vier mannen 
van rond de middelbare leeftijd, 
die al vanaf hun studententijd 
eenmaal per maand samen uit 
eten gaan. U bent getuige van 
gesprekken vol humor, melan-
choliek en ontroering. De dood 
van één van de vier vrienden, die 
aan kanker overlijdt, drukt een 
onuitwisbaar stempel op de an-
dere drie…

Ná de pauze, in ‘Nu even wel’, 

ontmoet de kijker vier vrouwen. 
De weduwe, haar zus en haar 
beste vriendin komen samen 
in hetzelfde restaurant waar de 
mannen nog steeds maandelijks 
eten. Het is een jaar na de dood 
van Michiel. De vrouwen wach-
ten als ‘wraakgodinnen’ op de 
minnares van Michiel, die ook 
uitgenodigd is. Het belooft een 
stevige confrontatie te worden, 
maar de avond pakt anders uit.
De voorstelling wordt driemaal 
opgevoerd, op vrijdag 3, zater-
dag 4 en zondag 5 oktober. Vrij-
dag en zaterdag beginnen de 
avonden om 20.00 uur; zon-
dag betreft het een ‘borrelvoor-

stelling’, die om 16.30 uur aan-
vangt. Locatie is Theater Vreden-
hof, Van Oldenbarneveltlaan 17, 
Haarlem. 
De spelers van ‘Nu even niet’ 
zijn Fred Rosenhart, Rinus Krom, 
Norbert Smol en Tom Arens.
‘Nu even wel’ wordt vertolkt door 
Ineke van Dam, Mary van der 
Peet, Corien van Welt en Eline 
Wielinga. Als gastvrouwen tre-
den op Ada Vinken en Mady van 
den Bergh Eldering.
Kaarten voor deze voorstelling  
kosten 13,50 euro en kun je be-
stellen door een mail te sturen 
naar inekevandam@online.nl of 
via telefoon 06-11485689.

Sluit het hek achter u,
voordat er doden vallen

Vanmiddag (maandag 15 september ) fietste ik op de Leidsevaart-
weg en passeerde om drie uur de onbewaakte overweg bij het 
Laantje van Alverna.  In mijn ooghoek zag ik het zgn. autohek wijd 
openstaan, vond dat vreemd en fietste door, ervan uitgaande dat  
iemand die net was overgestoken het nog zou sluiten. Toch voel-
de het niet goed.

Toen ik om vijf uur terugkwam, stond het hek nog steeds open... 
Al die uren heeft er een levensgevaarlijke situatie bestaan, want 
vanaf de Leidsevaart kan je zo de rails oprijden zonder deze te 
zien, omdat bij het openstaande hek de waarschuwingsborden zijn 
weggedraaid en er dus niets meer naar de spoorbaan verwijst!

Als wij deze spoorovergang willen behouden, sluit dan het hek 
achter u, voordat er doden vallen.

Corry Kuipers, Heemstede.

INGEZONDEN

Vacature Top 3 
Vrijwilligerswerk

Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
één van de medewerkers van 
het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heemstede. Bereikbaar 
dinsdag t/m donderdag tussen 
9-12 uur via 023 – 5483824. 
Kijk ook op www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl.

Begeleiders voor gezonde
natuurwandelingen
Wandelt u graag? Zou u het 
enthousiasme voor wandelen 
in de natuur willen overbren-
gen op andere mensen, die om 
wat voor reden dan ook min-
der bewegen? Zou u op re-
gelmatige en vrijwillige ba-
sis, eens per week tot eens 
per maand, een wandelgroep 
willen begeleiden in de na-
tuur of vanuit de wijk de na-
tuur in? Vanaf 1 oktober willen 
wandelbond KNBLO-NL regio 
Noord-Holland en welzijnsor-
ganisatie Casca aantrekke-
lijke, laagdrempelige wande-
lingen in de natuur van land-
goed Leyduin aanbieden. Het 
idee is om wekelijks een wan-
deling van max. 1 uur te orga-
niseren voor mensen die door 
een aandoening, leefstijl of an-
dere reden, minder bewegen. 

Per groep gaan er twee vrijwil-
ligers mee.

Bestuurslid PR voor kinder-
en generatietuinen
Facebook kent weinig gehei-
men, een enthousiaste tekst 
over onze tuin kost geen moei-
te en meehelpen tijdens groe-
ne markten is vooral leuk! Drie 
keer ‘ja’ ? Dan bent u de PR-
man of -vrouw die we zoeken! 
We willen graag ons bestuur 
uitbreiden met een bestuurs-
lid PR. U schrijft berichten voor 
de lokale kranten, houdt Fa-
cebook bij, verwelkomt be-
zoekers tijdens onze zondag 
openstellingen in juni t/m sep-
tember, helpt waar nodig en 
promoot Stichting Kom in Mijn 
Tuin op verschillende markten.

Gastheer/gastvrouw
in de Duinen
Wij zijn op zoek naar enthou-
siaste mensen die de bezoe-
kers van de Amsterdamse Wa-
terleiding Duinen gaan infor-
meren. Samen met een collega 
vrijwilliger staat u op de druk-
kere punten in de duinen (niet 
in het bezoekerscentrum). U 
geeft daar informatie over bij-
voorbeeld de waterwinning, de 
natuur, de recreatiemogelijk-
heden en georganiseerde ac-
tiviteiten.

Mix-It Disco
Heemstede - De Mix-it Disco 
komt er weer aan!
Mix-it is dé Dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix tus-
sen mensen mét en mensen 
zonder verstandelijke beperking. 

Het is alweer het 8e seizoen voor 
deze dansavond!
Kom jij op zaterdag 20 septem-
ber ook lekker dansen of wat 
drinken en praten met vrienden 
en vriendinnen? Iedereen is van 
harte welkom van 19.30 tot 22.00 
uur. De entree, inclusief  twee 
frisdrankjes is 6,50 euro. 
Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via: www.casca.nl.
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Woensdag 17 september
t/m resp. 21 en 26 september

Thema ‘Op Reis‘ bij Open 
Monumentendagen in 
Waag en Kloostergangen 
te Haarlem. Meer info: www.
kzod.nl, www.haarlem.nl  en 
www.openmonumentendag.nl.  

Woensdag 17 september
t/m 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius. Informatie: www.
museumdecruquius.nl.

Woensdag 17 september
t/m 14 oktober

Expositie José van den 
Hout met collages van di-
verse materialen.  Gemeen-
tehuis Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5. De opening is 
donderdag 4 september om 
20 uur. Bezoektijden zijn ma 
t/m vr van 8.30 tot 12.30 en wo 
mi. van 13.30 tot 16.30.

Woensdag 17 september
t/m 16 oktober
Expositie werk Winnie van 
Soest bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaave-
gebouw, terrein KG loca-
tie Zuid, Haarlem. 3e verdie-
ping. Bomen, bossen met veel 
kleur. Open ma-di-do avond 
van 20.15-21.00 uur. Of in de 
ochtend, dan tussen di en vr 
11.15-12.00 uur.

Woensdag 17 september
t/m vr 24 oktober
Oranje en het water.
Nieuwe tentoonstelling in het 
provinciehuis in het kader van 
200 jaar Koninkrijk. Prenten, 
(technische) tekeningen en 
foto’s uit de Provinciale At-
las, aangevuld met objecten 
van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. De  

expositie is te bezichtigen op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 
uur en tijdens het Open Mo-
numentenweekend, 13 en 14 
september. Locatie: Paviljoen 
Welgelegen, Dreef 3 Haarlem.

Woensdag 17 september
t/m zo 26 oktober

Expositie Jan-Willem Wou-
ters in de foyer van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren.

Woensdag 17 september
tot 7 november

Astri Smits exposeert met 
‘Wondere Waterwereld’ in 
Inloophuis-Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord. www.inloop-
huiskennemerland.nl.
                                                      
Woensdag 17 september
t/m 14 november
Foto-expositie in Huis Ley-
duin. Open Monumentenda-
gen, 13 + 14 september te zien 
van 10.00-17.00 uur. Op ande-
re (werk-)dagen van 11.00-
15.00 uur. Gratis te bezoe-
ken. Buitenplaatsen in beeld. 
Leidsevaartweg tussen 49-51. 
De parkeerplaats na 200 me-
ter rechts. Let op: bij Huis Ley-
duin mag u niet parkeren.

Woensdag 17 september
t/m 26 oktober 2014

Tentoonstelling  Joke Ael-
berts: ‘ Ik zal jullie eens wat 
laten zien’. ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem, Groot 
Heiligland 47, Haarlem. Toe-

AgendA gang gratis, geopend: di-za 
12.00-17.00/ zo 13.00-17.00. 
Meer informatie op www.ar-
chitectuurhaarlem.nl.

Donderdag 18 september
Open repetitie koor Enco-
re Heemstede om 19.45 uur. 
Plaats: Basisschool de Ark, 
Van der Waalslaan 37 Heem-
stede. Zie ook www.kooren-
core.nl.

Vrijdag 19 september
Viering 200 jaar Koninkrijk 
op het provinciehuis Haar-
lem. Drie voorstellingen, om 
21.00 uur, 22.00 uur en om 
23.00 uur.
Gratis toegang, aanmelden 
verplicht, dit kan tot 12 sep-
tember via www.noord-hol-
land.nl/1909.

Zaterdag 20 september
Duo Spinoza bij GGZ in-
Geest Bennebroek. Samuel 
Tamarit Otero - viool, en Nick 
Scholten - harp, brengen een 
gevarieerd klassiek program-
ma. 14.30 – 15.30 uur (zon-
der pauze) plaatshebbend in 
de kerk, Rijksstraatweg 113 te 
Bennebroek.

Rouwcafé met optreden 
van Tenedle, componist en 
songwriter. Locatie: de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
10.00-12.00 uur.
Aanmelden: info@hetrouw-
cafe.nl of bellen naar Ria van 
Kleef 06-52306969.

Zaterdag 20 september
en 21 september
Spirituele beurs Haarlem, 
van 12.00–17.00 uur. Toegang 
een dag: 6,-, twee dagen 9,-. 
Consulten max. 10 euro. Par-
keren zaterdag gratis op het 
parkeerveld van Albert Heijn, 
Westergracht 72, in Haarlem 
is parkeren op zondag gra-
tis. www.nickysplace.nl of 06-
41041509: Nicole van Olderen. 
Locatie: Steunpunt voor ou-
deren, van Oosten de Bruyn-
straat 60,  Haarlem. hoek
Westergracht achter de Bavo 
Basiliek.

Zondag 21 september
Jaarlijkse Oogstfeest kin-
derboerderij ’t Molentje, 
Heemstede, nabij bos Groe-
nendaal. 11.00-15.00 uur. o.a. 
biologische producten, actvi-
teiten voor kinderen en een 
hobbymarkt. Wilt u er ook 
staan? Mail: kinderboerderij@
heemstede.nl.

Uniek voorproefje van de 
gezamenlijke podia in 
Heemstede tijdens de open 
dag. In de Oude Kerk tre-
den Nikitov, Gwyneth Wentink 

(Canto Ostinato!) en Quatro 
Ventos op, terwijl ‘s middags 
in Theater de Luifel Maarten 
Ebbers, Tango Extremo, Ellen 
Dikker en Ryan Panday acte 
de présence geven.
Entree is gratis. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein 11.00-13.00 
uur. Theater de Luifel, Heren-
weg 14.00-17.00 uur.

Openingsconcert Wings 
Ensemble. Met werken van 
Bach, Beethoven en Van Beur-
den.  Janskerk (NH-Archief)
Jansstraat 40, Haarlem, 11.30 
en 15.00 uur. Toegang: 19,50 
euro; in de voorverkoop 17,50 
euro; Vrienden van het Wings 
Ensemble 15,- euro.
Reserveren  via www.wingsen-
semble.nl of per e-mail: in-
fo@wingsensemble.nl. Tele-
fonisch:  06-811 95 217 (ant-
woordapparaat).

Eerste in de serie Theecon-
certen Oude Kerk Wilhel-
minaplein Heemstede. Om 
15.00 uur. Deze keer: DuoDya-
de,  Modern en klassiek op de 
twee harpen. Toegang vrij, met 
deurcollecte.

Dinsdag 23 september
Inloop over computervra-
gen en cursussen op com-
putergebied, Casca, Heren-

weg 96, Heemstede. Georga-
niseerd door Seniorweb Haar-
lem. 9.30-11.30 uur.
Info: Cora Hertle of Emmie 
Buisman, 06 - 22 09 28 95. 
Zie www.seniorwebhaarlem.
nl/index.php/cursuslocaties/
heemstede-casca.

Indringende voorstelling 
‘Is dat uw moeder?’ door
Marijke Kots  in het Tref-
punt, Akonietenplein 1, Ben-
nebroek. Aanvang 20.00 uur.
Toegang acht euro.

Donderdag 25 september
TV-opnames EO Nederland 
zingt. Grote of St. Bavokerk in 
Haarlem. Aanvang 19.45, aan-
wezigheid voor 19.30 uur.
Gratis kaarten zijn te reserve-
ren via eo.nl/nederlandzingt 
of op 0900-3002130 (0,25 eu-
ro p.m.) 

Groei & Bloei afdeling Lisse 
e.o. organiseert een boei-
ende en interessante avond 
in De Hoeksteen, Karel Door-
manplein 2 in Hillegom, aan-
vang 20.00 uur.
U krijgt deze avond uitleg over 
de geschiedenis van gereed-
schap, er zijn diverse soorten 
te zien ook deze avond. Entree 
leden: gratis. Anderen betalen 
2,50 euro.

OPEN DAG
PODIA HEEMSTEDE
ZONDAG 21 SEPTEMBER

ENTREE GRATIS

KOM CULTUREELVOOR-PROEVEN !

11:00 - 13:00  

OUDE KERK, WILHELMINAPLEIN

14:00 - 17:00 
THEATER DE LUIFEL, HERENWEG

WWW.PODIAHEEMSTEDE.NL



Supersnuffelmarkt in Nieuw-Vennep
Regio - Op zondag 28 septem-
ber zal in de Van Zantenhal in 
Nieuw-Vennep een supersnuf-
felmarkt worden gehouden. Er 
zullen ruim 200 kramen wor-
den opgesteld waar duizenden 
2e hands spullen en ook mooie 
verzamelspulletjes te vinden zijn. 
Sinds 2010 is deze markt in de 
Van Zantenhal een succes met 
veel bezoekers uit Haarlemmer-
meer en ver daarbuiten. Steeds 
meer mensen ontdekken de 
snuffelmarkt. Hier kun je ten-
slotte nog heel goed te gebrui-
ken spullen kopen voor een mooi 
prijsje. Het is elke keer weer een 
verrassing wat er wordt aange-
boden. Oude kleding, porselein, 
meubels, tuingereedschap, pla-
ten van in vergetelheid   geraak-
te sterren...  Kortom, een com-
pleet huis kan worden ingericht 

met de spullen die hier worden 
aangeboden.  

De markt is geopend van 09.00 
uur tot 16.30 uur. De toegang 
bedraagt 4,-euro voor volwas-
senen, kinderen onder geleide 

t/m 12 jaar zijn gratis, Parkeren 
is gratis.

De van Zantenhal is gelegen aan 
de IJweg 1415 te Nieuw-Vennep.
Voor meer info:
www.vanaerlebv.nl.

Nog vrije cursussen bij de Pauwehof
Open dag met veel inschrijvingen
Heemstede – De Pauwehof, een 
plek om cursussen voor ouderen 
te volgen, een plek om leeftijd-
genoten te ontmoeten in een ge-
zellige en gemoedelijke sfeer. 
Officieel heet het een sociaal 
cultureel centrum voor senioren. 
Een kleine 25 vrijwilligers zorgen 
voor die gezelligheid en gemoe-
delijkheid. Zij maken het moge-
lijk om de cursussen te geven te-
gen zeer redelijke prijzen die nog 
eens door Diaconie van de Pro-
testante Gemeente Heemste-
de ondersteund wordt. Zaterdag 
hielden de docenten een open 
dag en kon Heemstede kennis 
maken met het grote aanbod 
van diverse, meestal educatieve, 
leergangen. Veel van die cursus-
sen zaten na de open dag al vol. 
Zij noteerden nog enkele leer-
gangen, waar nog enkele plaat-
sen open waren. Veel creativi-
teit kunt u ontdekken bij Mona 
Meier die van lege glazen pot-
jes leuke cadeautjes weet te ma-
ken, vogels met een mooie vet-
bolhouder in de tuin verwent of 
met strandschelpen een spie-
gel mooi maakt. In de herfst 
en met de kerst wordt er een 
mooi bloemstuk gemaakt. Bij 
het patchwork/ quilten was de 
toeloop zo groot dat een twee-
de cursus gestart wordt. Ludie-

ke vazen maak je van papier ma-
ché, Remco de Reus weet u pa-
pier maché op een andere ma-
nier te bereiden en te combine-
ren met andere materialen waar-
mee je buiten de traditionele vor-
men kan werken. Lilette de Bruin 
leert je dikke vrouwenbeeldjes te 
maken van papier maché en de-
ze Nana`s te beschilderen in fel-
le kleuren. Beelden boetseren 
daar vertelt Sylvia van Beest al-
les over en laat u vanuit een op-
dracht een beeld boetseren en 
op zoek te gaan naar een eigen 
stijl en vorm. Digitale fotografie 

lijkt tegenwoordig zo gemakke-
lijk, maar de basisprincipes blij-
ven hetzelfde en die moet je echt 
leren. Die leer je bij Harrie Nij-
land in de Pauwehof. Filosoferen 
scherpt de geest. Kritisch vragen 
naar het `waarom en hoezo`. Een 
cursus met een actieve inbreng 
van alle deelnemers met als cur-
susleider mr. drs.Paul Langen-
dorff. Voor alle informatie kunt u 
terecht op www.welzijnouderen-
heemstede.nl of in de Pauwehof 
aan de Achterweg 19 in Heem-
stede.
Ton van den Brink  

Regio - De dag van de loop-
baan (DVDL) vindt plaats op za-
terdag 27 september. Tijdens de-
ze dag is er een ‘Open huis’ bij 
de ‘Noloc erkende loopbaanpro-
fessional’. Noloc is de beroeps-
vereniging voor loopbaanadvi-
seurs. Geïnteresseerden kunnen 
zich voor die dag via de websi-
te www.dagvandeloopbaan.nl 
inschrijven voor een individueel 

gesprek of workshop. Binnen 6 
thema’s worden gesprekken en 
workshops aangeboden, tussen 
10.00 en 17.00 uur. Werkgevers 
maar ook particulieren kunnen 
een loopbaangerelateerde vraag 
stellen aan een loopbaanprofes-
sional, of een workshop bijwo-
nen in hun directe omgeving. 
In Haarlem hebben de Noloc er-
kende coaches de handen in-

een geslagen om mee te doen 
aan de DVDL. Zij vormen die 
dag een ‘loopbaanpad’ door de 
binnenstad van Haarlem. Op di-
verse plekken zijn loopbaanad-
viseurs actief deze dag, bijvoor-
beeld in de Stadsbibliotheek, in 
de Hagestraat 14 tegenover het 
Rosenstock Huessy en de Plette-
rij aan de Herenvest.

Je kunt ook in je eigen woon-
plaats terecht. Ga hiervoor naar 
WWW.dagvandeloopbaan, zoek 
een loopbaanadviseur in de 
buurt of op thema, en meld je 
aan.

‘Loopbaanpad’ in Haarlem 
tijdens Dag van de loopbaan

Rouwcafé zaterdag
in de Luifel

Tenedle, pseudoniem van Dimi-
tri Niccolai, is geboren in 1969 
in Florence. Sinds 2008 woont 
en werkt hij in Nederland (Haar-
lem). Al vanaf de jaren ’80 is hij 
actief als componist, songwriter, 
producer en performer.

Daarnaast experimenteert hij 
met diverse andere artistieke 
disciplines zoals visual-arts en 
theater. Zijn Italiaanse achter-
grond samen met Nederland-
se invloeden maken van Tenedle 

een grensoverschrijdend artiest. 
Hij levert een heel nieuw, fris en 
eigen geluid aan pop-elektroni-
sche muziek, met aandacht en 
gevoel voor traditionele chan-
sons. 
Op www.hetrouwcafe.nl is ver-
meld waar en wanneer Het 
Rouwcafé nog meer locatie 
houdt.

Voor meer informatie: bel Ria van 
Kleef 06-52306969 of mail naar 
info@hetrouwcafe.nl.

Heemstede - De volgende editie van Het Rouwcafé is op 
zaterdag 20 september van 10.00 tot 12.00 uur in Foyer van 
de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. Speciale gast de-
ze morgen ‘Tenedle’. Ook zijn de ‘Westfriese trôstkoekies’ 
weer te verkrijgen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden 
via info@hetrouwcafe.nl of bellen naar Ria van Kleef 06-
52306969.

Inloop computervragen
Heemstede - Ouderen helpen 
ouderen wegwijs te worden op 
de computer. SeniorWeb Haar-
lem organiseert in dit kader 
een inloop over computervra-
gen. U kunt hiervoor op dins-
dag 23 september terecht bij 
Casca, Herenweg 96 te Heem-
stede, tussen 9.30 en 11.30 
uur. Vragen over uw computer, 

tablet of computercursussen? 
Kom dan langs. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met 
Cora Hertle of Emmie Buis-
man, 06 - 22 09 28 95.

Meer informatie is ook te vin-
den op http://www.seniorwe-
bhaarlem.nl/index.php/cur-
suslocaties/heemstede-casca.

Razendsnelle Dolf Jansen 
in de Luifel

Heemstede - Dolf Jansen, de 
zelfverklaard ´Nederlandsch 
Recordhouder Oudejaars-
voorstellingen´, trekt momen-
teel door het land met zijn 
programma De Nieuwsjager. 
Zaterdag 27 september doet 
de razendsnelle cabaretier 
annex marathonloper Heem-
stede aan. Theater de Luifel 
om precies te zijn.

Uit serieus en nauwelijks geco-
pypaste wetenschappelijk on-
derzoek blijkt: 2014 wordt een 
jaar als geen ander.  Sterker nog, 
IS een jaar als geen ander… 
Uniek.  Verbluffend.  Goudom-
rand.  Liefdevol.  Onwaarschijn-
lijk. Afgeluisterd. Bizar. Prachtig. 
Vreselijk. En hilarisch. 
Dat is althans wat Dolf Jansen 
voor ogen staat. Als de Nieuws-
jager gaat hij door dit unie-
ke verbluffende goudomran-
de jaar heen, om het aanslui-
tend in handzame brokken en 
hoog tempo aan u over te bren-
gen, in zijn opmaat naar Oude-
jaars 2014. 
Jansen (25 juni 1963) is cabare-
tier, schrijver, muzikant, presen-
tator en marathonloper. Hij start-
te zijn cabaretcarrière met Hans 
Sibbel (Lebbis) in 1989 met suc-
ces tijdens het Leids Cabaret 

Festival. Daarna volgden vele uit-
verkochte cabaretprogramma’s 
voor het duo Lebbis en Jansen, 
waaronder ook oudejaar pro-
gramma’s. De laatste jaren gaan 
de heren steeds meer hun eigen 
weg. Nieuwsjager Dolf Jansen 
doet zijn try-outvoorstelling op 
27 september in Theater de Lui-
fel aan de Herenweg in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. En-
tree: 18,50 euro. Kijk op: www.
podiaheemstede.nl of mail: pr@
podiaheemstede.nl.
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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

Vergadering 
gemeenteraad
25 september

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsactie
- Nieuwe regelgeving

Nieuwe inwonersdag 2014
Burgemeester Marianne Heeremans heette 
afgelopen zaterdag zo’n 120 nieuwe inwoners van 
harte welkom in ‘hun’ nieuwe woongemeente. Op 
verschillende manieren konden zij kennismaken 

met Heemstede: op reis met bus of trein, 
deelnemen aan workshops of een rondleiding 
volgen door het raadhuis. Wij wensen alle nieuwe 
inwoners veel woonplezier toe!

Gezocht: ogen en oren in de wijk
Hondenbezitters kennen de wijk en wandelen 
hier dagelijks. Zij herkennen snel wat 
‘gewoon’, ‘ongewoon’ of ‘verdacht’ is. Daarom 
zoekt de politie de samenwerking op met 
hondenbezitters in de gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort. Met dit project 
wil de politie de veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk vergroten. Dit wil zij doen door de 
samenwerking tussen bewoners, gemeenten 
en politie te verbeteren.

Heeft u een hond en wilt u graag meedoen aan 
het project ‘Ogen en Oren’ dan bent u hierbij van 
harte uitgenodigd tijdens de bijeenkomst op 
woensdagavond 24 september om 20.00 uur 
in de burgerzaal van het raadhuis in Heemstede. De 
politie geeft dan een presentatie over dit project. 

De rekenkamercommissie Heemstede 
is opgericht om de gemeenteraad te 
versterken in zijn controlerende functie. De 
rekenkamercommissie bestaat uit een externe 
voorzitter, een externe secretaris en drie 
raadsleden. De rekenkamercommissie heeft de 
bevoegdheden, de middelen en het budget om 

onderzoek te laten doen naar onderwerpen die 
zij zelf kiest. Zij verricht één tot twee onderzoeken 
per jaar. De externe leden worden benoemd door 
de gemeenteraad voor een periode van 3 jaar. 
Kijk voor alle informatie over deze vacature op 
www.werkenbijheemstede.nl en solliciteer 
direct.

Gezocht: secretaris / plaatsvervangend 
voorzitter rekenkamercommissie

Meld u aan door een e-mail te sturen naar 
postbusveiligheid@heemstede.nl. Vermeld uw 
naam, telefoonnummer, woonplaats, aantal 
deelnemers en voor welke bijeenkomst u komt. 
Kijk voor alle info op www.heemstede.nl bij Nieuws.

24 september Bijeenkomst voor hondenbezitters 
 over project ‘ogen en oren’
26 september Informatiebijeenkomst voor 
 aanbieders jeugdzorg
29 september Informatiebijeenkomst voor 
 ouderen over criminaliteit

1 oktober Bijeenkomst voor en door ZZP-ers
1 oktober Workshop ‘communiceren met 
 je (ongeboren) baby’
3 oktober Inloopochtend burgemeester
Kijk voor uitgebreide informatie op 
www.heemstede.nl

Activiteiten binnenkort



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Hendrik de Keyserlaan 20 het kappen van 
 2 bomen wabonummer 14854, 
 ontvangen 29 augustus 2014. 
- Bachlaan 26 het kappen van 1 boom 

wabonummer 14858, 
 ontvangen 31 augustus 2014. 
- Herenweg 15 het kappen van 1 boom 

wabonummer 14864, 

 ontvangen 31 augustus 2014. 
- Rijnlaan 95 het kappen van 3 bomen 

wabonummer 14902, 
 ontvangen 2 september 2014. 
- W. Denijslaan 33 het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 14946,  

 ontvangen 2 september 2014. 
- Binnenweg 103 het plaatsen van reclame wabo-
 nummer 12218, ontvangen 3 september 2014. 

- Romeinlaan 34 optrekken achtergevel en 
verhogen dak wabonummer 14996, 

 ontvangen 4 september 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Kemphaanlaan 22 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 14789, 
 verzonden 12 september 2014. 
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 15 juli 2014 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- O. Çakir, geboren: 15-09-1981, 
 Heemsteedse Dreef 32F

- L.F. Edwards, geboren: 01-10-1991, 
 Heemsteedse Dreef 32F

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 

bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 25 
september 2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 25 september 2014

- Vragenuur
Bespreekpunten
- Benoeming intern lid rekenkamercommissie 

Heemstede

Hamerpunten
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6

Overige punten
- Wat verder ter tafel komt 
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 25 

september 2014
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. 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.

Nieuwe regelgeving: Nota reserves en voorzieningen 
Op 26 juni 2014 heeft de raad de Nota reserves 
en voorzieningen – Weerstandsvermogen 2014 

vastgesteld. Hiermee is de Nota reserves en 
voorzieningen – Weerstandsvermogen 2010 vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Vergadering gemeenteraad 

Bekendmaking verlenen opdracht voor het verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen
Het College van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heemstede heeft op basis van een 
gevestigd alleenrecht opdracht verleend voor het 
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen aan het 
Afval Energie Bedrijf Exploitatie B.V.

Omschrijving en type werk
Het verwerken van huishoudelijk restafval van de 

gemeente Heemstede.
Diensten, categorie 27, CPV code 90510000-5

Omvang werk
Circa 5600 ton per jaar.

Looptijd van de overeenkomst
De overeenkomst is afgesloten voor een periode van 

10 jaar en loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2023.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over het verlenen van de 
opdracht kunt u contact opnemen met:
Gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, via telefoonnummer 
(023) 5485784 of rvanschaik@heemstede.nl.

Verwijdering boottrailer
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een rood/bruine boottrailer, in verwaarloosde 

toestand, aan de Kanaalstraat in Heemstede.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 

toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde boottrailer 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de boottrailer 
weer in goede rijtechnische staat verkeert. Als de 
betreffende boottrailer binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 

onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt 
de boottrailer in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar de boottrailer 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



PKN Heemstede organiseert indringende 
kleinkunstvoorstelling over dementie
Regio - In de wachtkamer van 
een huisarts wachten een moe-
der, haar dochter en een onbe-
kende vrouw. De moeder heeft 
de ziekte van Alzheimer in een 
ver gevorderd stadium. De onbe-
kende vrouw wordt vergeetach-
tig. Daarom gaat zij naar de dok-
ter. Door haar angst stelt zij im-
pertinente vragen, zo erg … dat 
de dochter in cynisme, onmacht 
en boosheid reageert. Waarom 
deze reactie? Schaamt zij zich, of 
doet zij dat omdat zij haar moe-
der kwijtraakt?

De voorstelling ‘Is dat uw moe-
der?’ verbeeldt de totale ontluis-
tering van de mens en de effec-
ten die dit demasqué heeft op de 
omgeving van de dementerende. 
Dementie is een kwaal die zich 
niets aantrekt van rangen en 

standen. Iedereen kan last krij-
gen van geheugenverlies en uit-
eindelijk volstrekt onbereikbaar 
worden voor de naasten.
‘Is dat uw moeder?’ is de keihar-
de realiteit van een confrontatie 
met wat ieder mens kan over-
komen. De voorstelling op dins-
dag 23 september vangt aan om 
20.00 uur en is te zien in het Tref-
punt Bennebroek, aan het Ako-
nietenplein 1. Toegang bedraagt 
8 euro. 

Marijke Kots (1948) studeerde in 
1992 af als dramadocent aan de 
faculteit Theater van de Amster-
damse hogeschool voor de Kun-
sten. Voor die tijd heeft zij 23 jaar 
een eigen poppentheater gehad. 
Nu regisseert zij, speelt, schrijft 
en maakt prachtige en ontroe-
rende voorstellingen.

Vergeet mij niet…
Als Uitvaartondernemer de-
len we soms verhalen over 
ons werk. Enerzijds om begrip 
te kweken voor de uitvaart-
branche, anderzijds om aan 
te tonen dat iedere uitvaart 
weer uniek en bijzonder is.
 
Onlangs kreeg ik een overlij-
densmelding van een vrouw 
op hoge leeftijd. Haar echt-
genoot heeft haar gevonden 
en hij is behoorlijk overstuur. 
Hij is slechthorend, dus com-
municeren gaat met zeer lui-
de stem. Hij kijkt me aan met 
betraande ogen en zegt: “U 
bent dus de enige die ik nu 
om steun kan vragen”.
 
De man is zo getroffen dat 
het hem heel zwaar valt de 
uitvaart te bespreken, hij was 
67 jaar met haar  getrouwd. 
Er zijn geen kinderen en met 
de overige familie is al jaren 
geen contact. Na drie inten-
sieve  uren bespreking, heb-
ben we alles op een rijtje voor 
de crematie. Ik beloof hem 
iedere dag te bellen, maar 
het duurt niet lang voordat 
hij zelf al weer contact zoekt. 
Hij heeft spijt van zijn beslis-
singen. Of ik alsjeblieft wil 
terugkomen om alsnog een 
begrafenis, in plaats van een 
crematie, te verzorgen.
 
Enige tijd later zit ik weer met 
hem rond de tafel en kan ge-
lukkig de details van de uit-
vaart aanpassen. “Dom van 
me hè, ik wil dat we samen 
begraven worden, want ik ga 
gauw achter haar aan hoor!”; 
zegt hij met zijn luide stem.

Als we een aantal dagen la-
ter aan haar graf staan, houd 
hij mij stevig vast. De plech-
tigheid was zeer intiem, we 
waren met zijn tweeën. Maar 
ondanks dit hebben we een 
waardige dienst gehouden 
en een respectvolle grafgang. 
Als ik zijn vrouw aan de aar-
de toevertrouw, houdt hij mij 
nog steviger vast. De tranen 
biggelen over zijn wangen. 
Na 67 jaar is hij voor het eerst 
weer alleen.
 
Ik blijf contact met hem hou-
den, totdat na vijf maanden 
het telefoontje komt van zijn 
notaris. Hij heeft zijn vrouw 
niet lang laten wachten. Als 
ik aan zijn graf sta, ditmaal 
helemaal alleen, denk ik aan 
de woorden waarmee hij ie-
der gesprek steevast afsloot: 
“Je vergeet me niet hè?”
 
Patty-Lou Leenheer- Brok-
king & Bokslag uitvaartbege-
leiding

Tai Chi/Chi Kung
Heemstede - Deze cursus start 
op vrijdag 3 oktober van 19.30 
tot 21.00 uur bij Casca in de 

Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan via www.casca.
nl. Of belt u op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur: tel. (023) 
548 38 28 kies 1.

Regio - Zondag 21 september is door de Ver-
enigde Naties uitgeroepen tot Dag van de We-
reldvrede. Over de hele wereld zullen mensen te-
gelijk mediteren of twintig minuten stil zijn en 
zich daarbij gezamenlijk inzetten als tegenwicht 
tegen de agressie die – 100 jaar na de eerste we-
reldoorlog – nog steeds de kop opsteekt. De ge-
schatte opkomst in de verschillende landen en 
steden, is  500 miljoen mensen die allemaal op 
dezelfde tijd, om 15.00 uur Europese tijd, in ge-
dachten samen zijn. Op locaties en via apps.

Humanitaire vrijwilligers stichting Art of Living 
organiseert in 156 landen - en nu ook in Haar-
lem - met partners Bewust Haarlem en Cultu-
reel Centrum Selimiye en met publicitaire onder-
steuning van Yoga Festival Haarlem een medita-
tie/stilte bijeenkomst in de Haarlemmerhout voor 
het Provincie huis. Doet u mee? Neem zelf een 
matje of stoeltje mee. De samenkomst is gratis.
Na afloop deelt iedereen een zelf meegebracht 
koekje of zoet hapje, thee en/of sapje met een 
onbekende voor een spontane nieuwe kennis-
making.

Het programma zaterdag begint om 14.00 uur.
Mantra zingen door iedereen en harp optreden 
van Femke Bloem                                                            
14.30 uur
Gedicht door Erol Sayar, voorzitter van het Cultu-
reel Centrum Selimiye                                    
14.45 uur
Introductie van de Dag van de Wereldvrede
15.00 uur
Opening van meditatie/stilte moment door stichter 
Sri  Sri Ravi Shankar                    
15.30 uur 
Delen en kennismaken met iets lekkers en een 
drankje 

Een bijdrage voor de app (als u daar gebruik van 
wilt maken) is 1 euro ter ondersteuning van de 
wereldwijde vredesprojecten van International 
Associationfor Human Values (IAHV), zuster van  
Art of Living. 
                                                       
Wilt u meer weten over Stichting Art of Living? 
Mail naar noor.francken@aofl.nl of bel:
06-15 113 321.

Dag van de Wereldvrede, 21 september, doe mee!
“Peaceful people make peaceful nations”

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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