
bloemendaal - Twee weken geleden 
werd duidelijk dat de eigenaar van 
Villa Meerzicht in Park Brederode 
een stuk gemeentegrond waar hij 
een oogje op had, bij zijn perceel 
wilde betrekken door er alvast een 
hek te plaatsen. Omwonenden had-
den dit ontdekt en trokken aan de bel 
bij de gemeente, waarna media erover 
berichtten en raadsleden vragen stel-
den. De gemeente besloot daarop dat 
deel niet te verkopen en: het hek moet 
weg. Nu blijkt dat de eigenaar aan de 
andere zijde van het perceel mogelijk 
over een stuk grond beschikt, dat niet 
in de koopakte was opgenomen. Het 
gaat om een strook, die voorheen als 
openbaar fietspad was ingepland.

door Marilou den Outer

De genoemde omwonenden ont-
dekten dit toen zij de koopakte 
onder ogen kregen. Die landkaart 
behorend bij de akte, uit 2009, 
bevat twee stukken grond waar-
voor exploitant Park Brederode CV 
belooft zich te zullen inspannen om 
die voor de eigenaar te verwerven. 
Het gaat om het perceel met het ille-
gale hek - dat nu dus van de baan is 
- en de strook met het fietspad.
Wie nu voor de ingang van Villa 
Meerzicht staat, ziet dat er geen 
strook fietspad meer is. In het 
bestemmingsplan komt het ook 
niet meer voor. Rob Smit, een 
omwonende die eerder aan de bel 
trok hierover: "Ik heb grote vraag-
tekens bij deze gang van zaken. 
Hoe kan een stuk fietspad opeens 
verdwijnen? Wanneer is het dan 

verkocht, in elk geval niet bij de 
verkoop van de hele villa, in 2009."
De gemeente, gevraagd om een 
antwoord, laat via de afdeling com-
municatie weten: 'Het (de fietspad-
strook -red.) is geen gemeentegrond. 
Het gebied is in overleg met de ont-
wikkelaar anders ingedeeld. De ont-
wikkelaar heeft het verkocht."

Illegale garage en hek
Smit: "Een schimmige situatie. Het 
blijkt ook dat er in 2012 een kadas-
trale inmeting heeft plaatsgevon-
den over die strook, waar niemand 
van de gemeente bij is geweest. 
En: hoe kan dat nu dat de ontwik-
kelaar gemeentegrond verkoopt? 
Wat mij betreft, geldt die schim-
migheid ook voor de garage, die de 
eigenaar aan de westkant had neer-
gezet en nu moet weghalen. Daar 

was niet alleen geen toestemming 
voor, uit de diverse kaarten blijkt 
dat deze ook voor een groot deel of 
misschien wel geheel op gemeente-
grond staat. Op het stuk, dat hij had 
willen verwerven." Over de gemeen-
te zegt hij: "Ik vind dat de gemeente 
moet weten hoe het hoort. Dingen 
die niet kunnen, kunnen niet, punt. 

Kringloopwinkel
Heemstede zoekt
nieuwe ruimte

Hulptroepen 
onderweg 
naar Groenendaal

Viering van 
60 jaar huwelijk
in Overveen
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Verdwenen fietspad 
naast Villa Meerzicht

Vooraanzicht Duin en Beeklaan, met van links naar rechts Villa Meerzicht op 
nummer 30, de erfafscheiding en het appartementencomplex. Het oorspronke-
lijke fietspad is niet meer te vinden (Foto: Marilou den Outer).

Vervolg zie elders

heemstede - Op donderdag 27 augus-
tus wordt bij Casca een komische 
dramafilm gedraaid, geregisseerd 
door Israel Horovitz, met Maggie 
Smith, Kevin Kline en Kristin Scott 
Thomas. Een man wil het apparte-
ment dat hij van zijn vader heeft 
geërfd verkopen, maar dat lukt 
niet in de staat waarin hij het aan-
treft. Na de film wordt in de foyer 
van De Luifel (Herenweg 96, Heem-
stede) een lunch geserveerd. Het 
gehele programma duurt van 10.30 
tot 13.30 uur. De kosten (inclusief 
lunch) zijn 12,50 euro. In verband 
met de lunch wordt men verzocht 
te reserveren voor dinsdag 25 
augustus. Dit kan telefonisch, tel. 
023-5483828 (kies 1) op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.00 uur. x

Komisch drama 
voor senioren

bennebroek - De Open Dag van de 
volkstuinvereniging in Bennebroek 
wordt dit jaar gehouden op zater-
dag 15 augustus. Tussen 10.00 en 
14.00 uur is men welkom op het 
volkstuincomplex aan de Zandlaan 
in Bennebroek. Het complex ligt 
er in deze tijd van het jaar fraai 
bij en tuinders en bestuursleden 
leiden bezoekers graag rond over 
het complex en geven antwoord op 
vragen. Tijdens de open dag ver-
kopen de tuinders op bescheiden 
schaal en tegen een zacht prijsje 
tuinproducten van dit moment. 
Verder worden er pannenkoeken 
gebakken. x

Open dag 
tuindersclub

bloemendaal - E-books op je tablet? 
Wifi in het buitenland? Een selfie 
maken? Snel wat handige tips en 
trucs leren en je ervaringen delen 
met andere tabletgebruikers? 
Kom dan naar het Zomertabletca-
fé in de Bibliotheek Bloemendaal, 
Korte Kleverlaan 9 in Bloemen-
daal. Enthousiaste en deskundige 
mediacoaches van de bibliotheek 
zijn vrijdag 21 augustus, van 
10.00 tot 12.00 uur, aanwezig om 
te helpen bij vragen. De toegang 
is gratis en je kunt zo binnenlo-
pen. Neem je eigen tablet mee. 
Ook als je overweegt een tablet 
aan te schaffen, ben je van harte 
welkom. x

Zomertabletcafé in 
bieb Bloemendaal

Cursussen, Opleidingen en Trainingen
De komende weken hebben wij een presentatie voor 

Cursussen, Opleidingen en Trainingen.

Voor info: 071-3619323 of verkoop@buijzepers.nl

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
BLOEMENDAALSEWEG 76 BLOEMENDAAL

023-5253123
BINNENWEG 101 HEEMSTEDE 023-7516150

DEALER VAN: 
CORTINA
GAZELLE 
BATAVUS

KOGA 
SPARTA

SPECIALIST IN E-BIKES

Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 14 aug. - do 20 aug.)
Sashimi van zalm met zeewiersalade 

en wasabimayo
Parelhoenfilet met tomaat-thijmsaus

Frambozenijs mousse met lange 
vingers € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 17 aug. - do 20 aug.)
Vers mosselpannetje met diversen 

sauzen, frites en sla 
€ 10,50

Golf & Bridge toernooi
29 augustus - Schrijf snel in!!

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding

Zie elders in
deze krant
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OVERVEEN - Uitvaartverzorgster Jessica 

IJzer heeft de afgelopen jaren al heel veel 

uitvaarten begeleid en zou er genoeg 

over kunnen vertellen. Toch wil zij dit 

interview gebruiken om een andere kant 

van haar vak te belichten.

“Er is altijd veel aandacht voor 

uitvaartverzorgers, maar ik wil graag iets 

vertellen over de mannen, die achter de 

schermen werken. Ik bedoel de verzorgers 

van overledenen, die veel fysiek zwaar 

werk doen en ook altijd beleefd en 

empathisch blijven. Verzorgers staan net als 

uitvaartverzorgers 24 uur per dag en zeven 

per week klaar om daarnaartoe te gaan 

waar het nodig is. Het zijn de mannen, die 

overledenen van het ziekenhuis naar huis 

of het uitvaartcentrum brengen. Maar ze 

worden ook opgeroepen als er bijvoorbeeld 

verkeersslachtoffers zijn. Ik werk veel samen 

met de verzorgers en heb ontzettend veel 

respect voor deze mensen. Verzorgers 

hebben kracht, techniek en vaardigheden 

om problemen op te lossen. Ik verzorg zelf 

ook overledenen, maar voor de verzorgers 

is dit een fulltime baan.

Mensen vragen wel eens aan mij: ‘Is het 

niet eng om overledenen te verzorgen?’, 

maar het tegenovergestelde is waar. Het 

verzorgen van een overledene is heel 

waardevol en een heel bijzonder en mooi 

aspect van mijn werk. Ik vraag altijd of de 

familie wil helpen en zeg erbij dat niets 

hoeft en dat ze alleen dat moeten doen 

wat ze durven en aankunnen.  Dat is 

eerst onwennig, maar ik zie dat het heel 

troostrijk is en dat het kan helpen bij de 

rouwverwerking.”

Uitvaartzorg Jessica IJzer

Bloemendaalseweg 245B

Overveen

Tel. 023-5272272

www.uitvaartzorgijzer.nl

Uitvaartzorg Jessica IJzer: ‘Verzorgen is 

bijzonder en mooi aspect van mijn werk’

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

UITVAARTVERZORGING

BETAALBAAR MAATWERK!

Rijnlaan 7, 
2105 XH 
Heemstede
M 06 395 072 45 

www.uitvaartverzorgingerika.nl

ErikaErika
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overveen/heemstede - Een bijzonder 
uitje op zondagochtend voor mens 
en dier in Heemstede. Een schaaps-
kudde uit de Kennemerduinen werd 
vanaf acht uur in de ochtend begeleid 
vanaf de Mr. H. Enschedeweg in Over-
veen naar Groenendaal in Heemste-
de. Tal van belangstellenden waren 
al vroeg uit de veren gegaan om dit 
schouwspel bij te wonen.

door Marilou den Outer

Een kudde schaapjes op de weg is 
op vakantie in het buitenland een 
maar al te gewone aanblik, maar 

in Heemstede is het allerminst 
alledaags. De grootste horde was 
de oversteek van de Leidsevaart, 
over de brug voor wandelaars en 
fietsers. Er was een emmertje biks 
voor nodig om het spreekwoorde-
lijke eerste schaap op de brug te 
krijgen en toen dat was gelukt, 
volgden de overige 93 gedwee.
Via de Herenweg, de Van Merlen-
laan en de Vrijheidsdreef beland-
den de schaapjes veilig in het 
noordelijk deel van Groenendaal. 
Hun taak is daar vooral lekker te 

grazen en flink met de hoeven 
trappelen. Het is de bedoeling dat 
ze op die manier kleine esdoorns, 
braamstruiken en brandnetels te 
lijf gaan. "Het is hard werken voor 
ze", meldt een woordvoerster van 
de Gemeente Heemstede. "Er is 
heel veel te eten. Het effect is al te 
zien, bijvoorbeeld in het afgeras-
terde deel naast de Adriënnelaan; 
vanaf de ingang bij de kinderboer-
derij, aan de linkerkant van de 
grote laan."
Dinsdag werden de schapen over-
gebracht naar het zuidelijk deel 
van Groenendaal om daar een paar 
dagen verder te grazen.
Morgen, vrijdag 14 augustus, gaan 
de schapen weer terug. De vertrek-
tijd is niet precies vastgesteld, maar 
in elk geval na tien uur. Tussen tien 
en twaalf is dus wat verkeershin-
der te verwachten op de Herenweg, 
Leidsevaart en Zandvoortselaan. x

Schaapjes op straat
Bijzonder uitje voor mens en dier

Een niet alledaags schouwspel (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Florian Fuchs (1991) 
heeft bekendgemaakt naar HC Bloe-
mendaal te komen. De Duitse inter-
national, een van de beste hockeyers 
ter wereld, maakt de overstap na de 
Olympische Spelen van 2016. De aan-
valler tekent voor twee jaar met een 
optie tot verlenging.

Florian Fuchs speelde 127 inter-
lands voor het Duitse nationale elf-
tal en maakte daarin 75 doelpunten. 
Hij won Olympisch goud in 2012, 
werd voor de tweede keer Europees 
kampioen in 2013 en veroverde de 
Champions Trophy in 2014. In 2012 
werd Florian Fuchs onderscheiden 
als FIH talent van het jaar.
Hoewel het nog even duurt, ver-
heugt Fuchs zich erop om te spelen 
op 't Kopje: "Het is geweldig om 
voor Bloemendaal uit te komen in 
de Hoofdklasse. Hier spelen zo veel 

topspelers. Ik kijk ernaar uit om 
vaak wedstrijden op topniveau te 
kunnen spelen, dat is iets wat elke 
speler wil. 'Tijdens de EHL heb ik de 
club en de spelers al leren kennen. 
Heren 1 is een van de beste teams 
van Europa; hun inzet, strijdlust en 
teamspirit spreken mij zeer aan."
De Duitse aanvaller gaat voor titels: 
"Natuurlijk wil ik eerste prijzen 
behalen met Bloemendaal. Het 
team is mooie mix van jong talent 
en ervaren spelers. Het heeft alle 
kansen om kampioenschappen te 
pakken, hoewel er natuurlijk meer 
sterke clubs zijn."
Bestuurslid tophockey Pepijn Post: 
"Het is geweldig dat Florian heeft 
gekozen om bij Bloemendaal te 
komen spelen. Als je een van de 
beste spelers ter wereld voor je club 
kunt laten uitkomen, is dat sportief 
gezien een geweldige stimulans." x

Topinternational Fuchs 
komt naar Bloemendaal

Na Spelen in Rio de Janeiro

heemstede - Edith Lambermon expo-
seert met 'Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting' tot 29 augustus 
in de Burgerzaal van het Raad-
huis in Heemstede. Op dinsdag 
11 augustus was de opening van 
de expositie. Wethouder Cultuur 
Christa Kuiper opende deze expo-
sitie. Daarna vertelde Edith Lam-
bermon over haar fotoproject en 
over haar werkwijze. Heleen Smit 
ging in op het leven in de kam-
pen. Aansluitend was er onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
gelegenheid om met de andere 
geportretteerden na te praten en 
de foto's te bekijken. x

Heemstedenaren 
onder bezetting

overveen - Sinds afgelopen vrijdag 
staan de (social) media bol van feiten 
en vooral meningen over een voorval 
in strandtent Parnassia aan Zee in 
Overveen. Het draait om de bejege-
ning door eigenaar Hans Slewe van 
een klant in rolstoel en diens echtge-
note. De klant in kwestie is bovendien 
een bekende Nederlander: literatuur-
criticus Pieter Steinz, die getroffen 
is door de ziekte ALS en afgelopen 
zaterdag zijn laatste bijdrage in NRC 
Handelsblad schreef.

door Marilou den Outer

Steinz' vrouw Claartje doet in een 
'Ikje' in die krant kort verslag van 
haar ervaring in Parnassia. Zij kwa-
men afgelopen maandag samen 
naar de strandtent. Zij om even te 
zwemmen in zee, hij om van het 
uitzicht te genieten. Bij aankomst 
op het terras legt Claartje Steinz uit 
dat haar man niet kan eten en drin-
ken. Volgens de medewerker die zij 
sprak, was dat geen probleem. Toen 
zij tien minuten later uit het water 
kwam, bleek er opeens wel een pro-
bleem; een serveerster vroeg wat 
haar man wil bestellen en mevrouw 
Steinz vertelde haar, dat zij net toe-
stemming had gehad van haar colle-
ga. De serveerster antwoordde met 
een: 'Nee dat mag niet. Daar beslist 
de baas over.' Steinz loopt mee naar 
de baas (Hans Slewe -red.), die tegen 
haar zegt: 'Ja, maar dat kan zomaar 
niet. Roep de jongen, die toestem-
ming heeft gegeven. Uw man kan 

niet eens praten.' Aldus Claartje 
Steinz in NRC Handelsblad.
In diezelfde krant reageert Slewe 
met excuses. 'Zeer betreurenswaar-
dig dat het zo is opgevat.' En: 'Toen 
mevrouw boos bij mij kwam, heb 
ik uiteraard gezegd dat zij beiden 
welkom zijn op het terras.' 'Miscom-
municatie.'
Intussen waren tientallen mensen 
op sociale media al 'los' gegaan, 
mede naar aanleiding van een 
Twitterbericht van het satirische 
stripduo Fokke en Sukke: 'Eigenaar 
Parnassia tegen de echtgenote van 
Pieter: "Hij kan niet eens praten. 
Dat kunnen we hier echt niet heb-
ben."'
De Facebookpagina Parnassia aan 
Zee stond in mum van tijd bol van 
de reacties. Vrijwel uitsluitend 
negatieve richting Slewe en ook 
waren er oproepen de strandtent 
te boycotten.  Pas toen hij een 
suggestie oppikte om een flinke 
donatie te doen aan Stichting ALS 
Nederland, keerde het tij enigszins. 
Slewe besloot de dagopbrengst van 
zondag 9 augustus te storten aan 
de stichting en plotseling viel het 
woord 'respect' op Facebook. Vooral 
toen hij zondagavond de kassabon 
met dagomzet toonde: ruim 16.000 
euro.
'Storm in een glas water. Social 
media is o zo sociaal...', verzuchtte 
een Facebooker in de slotfase.
Pieter Steinz zou de excuses van 
Parnassia-eigenaar Slewe inmiddels 
hebben aanvaard. x

Strandtent Parnassia ligt 
onder vuur op social media

Na incident met ALS-patiënt

Parnassia in Overveen kreeg een stortvloed aan kritiek over zich heen (Foto: 
Marilou den Outer).
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Omgang en verhuizing

Cursussen, Opleidingen en Trainingen

Leden
gezocht!

Bennebroekse BIG BAND 
in oprichting

Samen Jazzy/Populaire muziek spelen
o.l.v. een professionele Bigbandleider?

Kom dan langs op: 
7 september om 20.00 uur.

Waar? Bennebroek, Zandlaan, 
helemaal achterin, rechts 

clubgebouw KNA 
(neem je instrument mee)

Meer informatie:
www.knabennebroek.nl/kna big band

of bel Diana: 06 46235776

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Barrevoetestraat 14a, 2011 WP Haarlem
tel.: 023 - 531 44 16

gediplomeerd tandprotheticus

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

NU GEREDUCEERD

TARIEF VOOR 75+

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl

SEIZOENSOPRUIMING
STEIGERMEUBELEN

tot
50% KORTING

 
Marsmanplein 23, Haarlem

tel. 023- 711 03 92
 

openingstijden do.vr.za
van 10.00 tot 17.00

www.steigermeubels.com

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?

BABY, PEUTER, KLEUTER-
MUZIEK!

Start herfstcursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag vanaf 7 september
Indeling naar leeftijd
vanaf 4 mnd. - 6 jaar.

Marga Nijenhuis 5251502
www.muziekopschoot.info

Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding



heemstede - Kringloopwinkel Dorcas 
uit Heemstede moet eind dit jaar het 
pand aan de Havenstraat verlaten. 
Probleem: er is nog geen alternatieve 
ruimte gevonden voor de winkel in 
tweedehands spullen voor het goede 
doel. De winkel, waar tachtig vrijwil-
ligers werken, zoekt dus op korte ter-
mijn een plek van duizend vierkante 
meter.

door Marilou den Outer

Deze dinsdag is spannend als alle 
dinsdagen voor de vrijwilligers van 
dienst; wat is er de afgelopen dagen 
allemaal binnengebracht? "Enorm 
veel vandaag", zegt Marijke Bos 
opgewekt. Zij werkt nu bijna een 
jaar voor Dorcas. Met tien vrouwen 
wordt hard gewerkt om alle spullen 
van de opslagruimte naar de win-

kel te brengen. De sfeer is gezellig 
en ontspannen. "Kijk nou eens wat 
een mooi boek over de Bavo er is 
binnengekomen!", zegt een vrijwil-
ligster tegen Marijke en samen bla-
deren ze er even doorheen.
Het assortiment in de ruimte van 
de voormalige Suzukidealer aan de 
Havenstraat is breed. Van kleding 
tot lp's, boeken, servies en meubels 
en televisietoestellen. De opbrengst 
van de verkoop gaat naar projecten 
voor de allerarmsten. Dorcas Heem-
stede steunt momenteel vooral een 
project in centraal Tanzania, om 
inwoners daar beter toegang te 
geven tot schoon en veilig drinkwa-
ter. Daarnaast adopteert de winkel 
in Heemstede opa's en oma's, om 

het leven van ouderen in Afrika en 
Oost-Europa te verbeteren, en ook 
een student in Kenia.
"Wat mij destijds zo sterk aantrok 
in Dorcas, was dat zij een van de 
meest transparante goede doe-
lenorganisaties in Nederland is", 
aldus initiatiefneemster Saskia van 
Ooijen. "Er blijft zo min mogelijk 
geld aan de strijkstok hangen en 
dat betekent een zo hoog mogelijk 
bedrag naar het goede doel. In het 
verlengde daarvan zoeken wij uiter-
aard ook een ruimte, die een zo laag 
mogelijke huur heeft."
Van Ooijen geeft aan dat inmiddels 
al uitgebreid gezocht is naar vervan-
gende winkelruimte. Ook met de 
gemeente is gesproken, maar tot nu 
toe zonder resultaat. "Het liefst zou-
den we in Heemstede blijven. Hier 
is de winkel begonnen, hier hebben 
we onze klantenkring. Maar als het 
niet anders kan, is de directe omge-
ving ook prima uiteraard", aldus de 
Heemsteedse.
Dorcas is een internationale hulp-
organisatie, die in 1986 is gestart. 
Momenteel lopen er 166 projecten 
in 17 landen. De kringloopwinkel 
in Heemstede bestaat sinds septem-
ber 2012. x
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Zondag 16 augustus

10.00-15.00 uur | Workshop Hor-

moonyoga

Hormoonyoga vitaliseert op fysiek 
en energetisch niveau en heeft voor 
alle vrouwen voordelen, ook voor de 
vrouw die nog niet in de overgang 
zit en haar gezondheid en vitaliteit 
wil behouden en versterken. Ook 
kan hormoonyoga een positief effect 
hebben bij PMS-klachten of fertili-
teitsproblemen.
Yogastudio Kleverpark, Haarlem.

Maandag 17 augustus

09.15-12.30 uur | Start Maandagoch-

tendyoga

Start je week fit en ontspannen 
met Okido Yoga (09.15-10.45 uur), 
Easy Yoga (11.00-12.30 uur) in het 
centrum van Haarlem. Eerst een uur 
actief, afwisselend, fysiek bezig zijn 
en daarna ruim de tijd voor ontspan-
ning en meditatie. De Easy Yoga is 
iets rustiger.
Diana Aben, Haarlem.

Dinsdag 18 augustus

18.30-20.30 uur | Workhop 'Hug 

yourself'

Hoeveel lijstjes onthoud je in je 
hoofd? Hoeveel dingen die je zou 
moeten doen, ontgaan je? Voor 
wie is deze workshop: voor iedere 
ondernemer, zelfstandige professio-
nal en actieve werknemer, die af wil 
van de drukte en chaos in z'n hoofd.
Jan Mulder, Haarlem.

Woensdag 19 augustus

10.00-11.30 uur | Introductiework-

shop 'Art of Living Happiness'

In deze introductieworkshop van 
anderhalf uur maak je kennis met de 
basisprincipes van Art of Living voor 

een gezond en gelukkig leven. Met 
praktische ademhalingstechnieken, 
die je meteen thuis kunt toepassen.
Art of Living, Haarlem.

Donderdag 20 augustus

09.30-12.00 uur | Yoga en de elemen-

ten aan zee

Stap uit de drukte van alledag en 
begin je dag aan het zomerse strand 
bij de vloedlijn. Te midden van de 
elementen aarde, water, vuur en 
lucht kom je weer helemaal tot 
jezelf.
Helen Kissels, Zandvoort aan Zee.

Zaterdag 22 augustus

11.00-13.00 uur | Stembevrijding met 

levenslied

Stap voor stap op zoek naar jouw 
eigen stem, naar vrijuit zingen. Voe-
len waar je stem het lekkerst klinkt. 
Zingen zoals je bent op dit ene 
moment, met je schroom, ongemak 
en kwetsbaarheid, en met je kracht. 
In het stembevrijdingskoor doen we 
zang-, adem-, en meditatieve oefe-
ningen. We improviseren; één noot 
of klank kan al genoeg zijn. En we 
zingen Nederlandse levensliederen.
Yvonne Wijers, Heemstede.
19.30-23.45 uur | Buddha @ the Beach 

Danceparty bij De Haven van Zand-

voort

De dj's verzorgen een zonnige muzi-
kale mix, afgewisseld met de nodige 
lekkere funk, soul, rock en heden-
daagse dance.
Buddha Events, Zandvoort.

Kijk voor alle informatie over deze en 

veel meer activiteiten op www.bewust-

haarlem.nl. x

Maandagochtend Yoga (Foto: pr).

Jan Mulder (Foto: pr).

Yoga aan Zee (Foto: pr).

Buddha @ the Beach Danceparty 
(Foto: pr).

Ja, ik ben geïnteresseerd in het bezorgen van deze krant. 
(minimum leeftijd: 13 jaar)

VAKANTIEWIJK  VASTE WIJK

Ik ben beschikbaar
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GELD VERDIENEN 
IN JE VAKANTIE 

OF DAARNA!

Wil je nog iets extra’s verdienen in de vakantie 
of een vaste wijk  voor na de vakantie? 

Meld je dan nu gelijk aan!

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geb. datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel.nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stuur deze bon op (geen postzegel nodig) • 
naar Buijze Bestelnet, Antwoordnummer 
10007, 2200 VB Noordwijk. 
Scan de QR code of ga naar: • 
www.buijzepers.nl/verspreiding/bezorger.asp
Mail naar: secretariaat@buijzebestelnet.nl• 
Bel: 071-364 34 34• 

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

Kringloopwinkel Dorcas in 
Heemstede luidt noodklok

Op zoek naar duizend vierkante meter

In de opslagruimte van de kringloopwinkel, links Marijke en rechts Petra (Foto: 
Marilou den Outer).

heemstede - De zomerkampen van 
Scouting WABO Heemstede zijn 
voorbijgevlogen. De welpen heb-
ben een avontuur beleefd met het 
feestvarken in Heiloo. De Scouts 
zijn naar het internationale kamp 
Haarlem Jamborette geweest en de 
Sherpa's op fietskamp naar Texel. 
Met de zomerkampen nog vers in 
het geheugen, start WABO Heem-
stede op zaterdag 22 augustus het 
nieuwe seizoen met een open dag 
voor meiden tussen de 6,5 en 18 
jaar. Er is een inloop van 10.00 
tot 14.00 uur. Locatie is het Groe-
nendaalse Bos (over de brug bij de 
Ritzema Boskade in Heemstede). 
Voor meer info: www.waboscou-
ting.nl. x

Start nieuw 
seizoen scouting

WABO zorgt voor veel pret gedurende 
het scoutingjaar (Foto: pr).
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Dierenliefhebbers 

opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl

“Die angst, om boodschap-
pen te doen of auto te rijden. 
Het beheerst mijn leven.”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

En als dat wel gebeurt, dan conse-
quent en adequaat optreden."
PvdA-fractievoorzitter Henk Schell, 
die net als D66 en Hart voor Bloe-
mendaal in afgelopen weken vra-
gen stelden aan het college over 
deze kwestie op Park Brederode, 
toont zich, gevraagd om een reac-
tie, "teleurgesteld dat dit kon 
gebeuren nadat we enige tijd gele-
den een nogal verontrustend rap-
port kregen van de waarnemend 
burgemeester over de bestuurlijke 
cultuur in Bloemendaal. Wat ik ver-
der écht onbegrijpelijk vind, is dat 
de wethouder niet onmiddellijk in 
actie kwam toen Rob Smit mede 
namens anderen, bij ons aan de bel 
trok en insprak in de raadscommis-
sie grondgebied. Er zal dus inder-

daad geen formele opdracht door 
het college aan de ambtenaren op 
het gemeentehuis zijn verstrekt, 
maar het is voor mij onbestaanbaar 
dat die geheel en al op eigen houtje 
op hun gemak de aanstaande ver-
koop van die grond zijn gaan voor-
bereiden. Uit eigen initiatief doen 
zij zoiets nooit. Ik vind het dus ook 
uiterst kwalijk dat zij nu door het 
bestuur de zwartepiet krijgen toe-
gespeeld."
Schell vervolgt: "Gezien de acties, 
die door de beide ambtenaren is 
ondernomen, snap ik dat de eige-
naar van de villa ervan uitging dat 
de zaak zo goed als beklonken was. 
Maar er valt wel een té grote mate 
van voortvarendheid te verwijten 
met het plaatsen van dat hek." x

overveen - Ze wonen pas vijf jaar in 
Overveen en hebben toch al de bur-
gemeester op bezoek gehad. Dat 
overkwam het echtpaar Jaap en Trien-
tje Lustig-Haitsma afgelopen week 
op de dag waarop ze 60 jaar waren 
getrouwd. "Het was wel wat vroeg; om 
negen uur 's ochtends vanwege ande-
re afspraken, die zij die dag had. Maar 
burgemeester Emmens is een heel 
spontane vrouw. Toen we op de foto 
gingen, stond ik wat wankel zo zon-
der rollator, en meteen bood ze haar 
arm aan als steun", vertelt mevrouw 
Lustig twee dagen later. Op tafel in 
de woonkamer in Overveen staan kof-
fie, taart en een dik fotoboek, dat de 
oudste dochter, Irma, heeft samenge-
steld voor het 60-jarig huwelijksfeest 
van haar ouders.

door Marilou den Outer

Het echtpaar kwam in Overveen 
terecht na vele jaren in Amster-
dam en als laatste dertig jaar in 
Purmerend te hebben gewoond. 
Nu dus dicht bij hun oudste doch-
ter die vlakbij, in Haarlem, woont. 
In het begin hadden ze bovendien 
vaak aanloop van de kleinkinderen, 
die toen op het Kennemer Lyceum 
zaten, aan de overkant van hun 
straat. Overveen bevalt hen prima. 
"Een heel mooi stekkie hier!", aldus 
de heer Lustig. "Het is een mooi 
huisje en we boffen dat we op de 

begane grond zitten", vult zijn 
vrouw aan.
Jaap en Trientje leerden elkaar op 
heel jonge leeftijd kennen, vlak na 
de oorlog. Jaap Lustig (1930) werd 
zoals zovele stadskinderen in die 
tijd naar het platteland gestuurd 
om 'aan te sterken'. Honger heeft hij 
overigens niet geleden, zo zegt hij. 
Als 8-jarige was hij met zijn vader en 
moeder naar Amsterdam gekomen. 
Vanuit Spakenburg. "Als baby had 
ik een kapje op en een rokje aan, in 
Spakenburgse dracht." Daarna naar 
de grote stad, maar nog altijd wel 
in een beschermende kerkelijke, 
gereformeerde, omgeving. Als heel 
jonge jongen hielp Jaap mee de ver-
zetskrant Trouw te bezorgen, die 
sinds 1943 illegaal verscheen. "Ik 
verstopte de kranten in een heel 
wijde pofbroek."

Vonk
In de naoorlogse aansterkperiode 
kwam hij terecht in Groningen. In 
het dorp Oldekerk, in het Wester-
kwartier, kwam hij spelend met 
andere kinderen in aanraking met 
Trientje (1932). Er was een vonk 
overgeslagen en eenmaal terug 
in Amsterdam, bleven ze elkaar 
opzoeken, zij het per brief.  Trientje 
was een kind uit een familie, die al 

vier generaties lang molenaar was 
en sinds 1899 in Oldekerke. In de 
oorlog werd de molen gevorderd. 
Mevrouw Lustig: "De molen had 
inmiddels al geen wieken meer en 
op de onderkant werd een kantoor 
gebouwd. Daar hebben twaalf Duit-
se soldaten vijf jaar lang gezeten. 
Gelukkig was de sfeer niet vijandig. 
Het waren ook maar jongens, die 
gestuurd waren. Ze hadden schuil-
kelders gemaakt en als er wel eens 
gevaar dreigde, dan riepen ze ons 
om ook in de kelder te komen. Maar 
ik herinner me wel dat mijn oudste 
zuster op gegeven moment al vroeg 
het huis uit werd gestuurd. Uit voor-
zorg, zodat ze geen band met een 
van die soldaten zou kunnen krij-
gen."
Jaap en Trientje verloofden zich in 
1952. Omdat trouwen er nog niet in 
zat, ook vanwege de woningnood, 
ging Trientje eerst inwonen bij een 
tante in Haarlem. Doordeweeks 
werken bij de bakkerij, onder ande-
re Piet van de Nagel, later bij kruide-
nierszaak Pols. En in het weekeind 
op de fiets naar Amsterdam. In 1955 
uiteindelijk konden ze trouwen en 
settelen in Amsterdam.
Het jubilerende echtpaar heeft drie 
kinderen en vier kleinkinderen. x

Diamanten huwelijk
Jubileum voor echtpaar Lustig-Haitsma

Jaap en Trientje Lustig-Haitsma zijn zestig jaar getrouwd (Foto: Marilou den 
Outer).

Vervolg van voorpagina

bennebroek/heemstede - Op zaterdag 
29 augustus vindt de open dag plaats 
van het Creatief Centrum Bennebroek 
(CCB). Het CCB sluit haar dertigjarig 
jubileum af met een expositie waarin 
deze keer eens het werk van eigen 
docenten de volle aandacht krijgt.

De expositie is te bezichtigen tijdens 
de open dag in de hal en gang van de 
sfeervolle Oude Meelfabriek.
Op deze dag zijn er tevens docen-
ten en bestuursleden aanwezig om 
uitleg, demonstraties en informatie 
te geven over de cursussen, die in 
het komend seizoen gehouden wor-
den. Voor alle cursussen die in het 
najaars (aanvang op 14 september) 
gehouden worden, kan men zich 
ter plekke aanmelden.
De open dag wordt gehouden op 29 
augustus van 11.00 tot 14.00 uur in 

de Oude Meelfabriek, Glipperweg 
94 in Heemstede. x

Creatief Centrum houdt open dag

Het werk van de eigen docenten krijgt 
de volle aandacht (Foto: pr).

heemstede/vogelenzang - Casca zoekt 
begeleiders voor de Gezond Natuur 
Wandelingen op regelmatige en vrij-
willige basis (één of twee keer per 
maand).

Men kan een wandelgroep begelei-
den tijdens de Gezond Natuur Wan-
delingen op Landgoed Leyduin op 
woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Elke week wordt - het hele jaar 
door - op dezelfde plaats en tijd ver-
zameld voor een gratis wandeling 
van een uur. De route kan variëren 
en de wandeling gaat altijd door.
Iedere week wandelt de groep een 
uurtje door de natuur van het land-
goed. Onderweg wordt af en toe 
even stil gehouden om te genieten 
van de omgeving. Na de wandeling 
is er koffie of thee.
Per groep zijn er twee vrijwilligers 
nodig. Zij maken deel uit van een 

sportieve, enthousiaste groep vrij-
willigers en krijgen goede onder-
steuning. Voor meer informatie 
over het begeleiden van de wande-
lingen kan men contact opnemen 
met Marja Tol: mtol@casca.nl. Men 
kan ook bellen (dinsdag, woensdag 
of donderdag tussen 09.00 en 13.00 
uur): 023-5483828 (kies 1). x

Casca zoekt begeleiders 
voor natuurwandelingen

Iedere week vinden de Gezond Natuur 
Wandelingen plaats (Foto: pr).

vogelenzang - Men kan de kunstex-
positie in Huis Leyduin in Voge-
lenzang nog steeds bezoeken. De 
openingstijden zijn tot 14 augus-
tus gewijzigd. Men is welkom op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 
uur. 'Afslag Leyduin' is een expo-
sitie van De Vishal op locatie met 
kunstenaars Corrie Swaak (foto-
grafie), Erik de Bree (collages) en 
Helmuth van Galen (schilderijen). 
Thema's in het werk van de kun-
stenaars zijn de landschappen van 
verdwenen werelden, het land-
schap van patronen en imaginai-
re landschappen. De entreeprijs 
bedraagt 2,50 euro. Men vindt 
Huis Leyduin aan de Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51. x

Andere tijden 
expo Leyduin
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

MASSAGE
- Thaise massage

-Ontspanning massage
-Rug,schauder massage

-Olie massage
35, euro(met deze

advertentie meenemen2,50
korting zomeractie)

Generaal Cronje 3zw(naast
de Wibra)geen sex
tel:06-34417034

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

CURSUSMARKT
Tekenen, Hardlopen, Yoga,

Solliciteren en meer...
ZATERDAG 29

Bibliotheek Haarlem
Gasthuisstraat 32

Dank aan
Frater Andreas

Gebed verhoord
---

 

Binnenkort een
PUP IN HUIS?
of hond uit buitenland?
Kom naar de lezing over
het nieuwe socialiseren.

Hillegom:
vrijdag 28 aug 19:30-22:00
Een goede voorbereiding

voor je hond.
info: www.coachjehond.nl

 

BRIDGE
Wij bridgen op

woensdagmiddag vanaf
13.30

in de Laan van Berlijn in
een ontspannen sfeer.

Interesse ? Bel
023-5340660

OPRUIMING!
tot 50% korting

kwaliteits eet-salontafels
eiken-kersen-noten-teak

enkele massief eiken
kasten.Open do vr za

Marsmanplein 23, Haarlem
023-711 03 92

kijk ook op
vanderschaftmeubelen.nl

voor maatwerk

Nieuwe lessen Argentijnse
TANGO

Iedere maandagavond in
Café TapUit op de

Wagenweg
Om 19.00 uur Beginners.

Vanaf 7 september a.s. met
Vitor Costa en Manuela

Rivero.
Opgave en Info via

06-36196798 of
john tango@hotmail com

Heerlijk zingen, dansen,
spelen en muziek maken?
BABYMUZIEK

Start herfstcursussen op
maandag, woens-, vrijdag

zaterdag vanaf 7 september
Indeling kind op leeftijd.

Vanaf 4 maanden.- 5 jaar.
Marga Nijenhuis: 5251502
www.muziekopschoot.info

muziekopschoot@live.nl

PSYCHOLOOG
Zoekt u een psycholoog

vanwege angst, somberheid,
stressklachten of

seksuele problemen?
 

MOVE FOR MOTION
vrijgevestigde praktijk
voor psychotherapie in

Bloemendaal
www.moveformotion.nl

GITAARLES
Jong en oud, evt. thuis.

Gratis proefles.
Speel binnenkort je

favorieten!
www.ploiiiiiink.nl

06-42505049

ANTIEKMARKT
 

HAARLEM , OP DE DREEF
 

zaterdag 15 augustus
 

zaterdag 5 september
 

zaterdag 19 september
 

info 06-10144717
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heemstede - De Raad van State (RvS) houdt vandaag, donderdag 13 augustus, 
een spoedzitting over de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna. De 
Fietsersbond en Wandelnet hadden om een spoedprocedure gevraagd, omdat 
ze vinden dat fietsers en wandelaars de dupe zijn van de afsluiting van de 
overweg door ProRail. Het spoorbedrijf plaatste er afgelopen najaar een hek, 
maar moest dit weghalen op last van een dwangsom na de uitspraak van de 
bestuursrechter dit voorjaar, dat het om een openbare weg gaat. De Gemeente 
Heemstede verleende uitstel, omdat zij vond dat ProRail de uitspraak van de 
RvS mocht afwachten, die zich ook nog over de kwestie buigt.

door Marilou den Outer

Spoedzitting van RvS over 
spoorwegovergang Alverna

'Fietsers en wandelaars nu de dupe van afsluiting'

Volgens de Fietsersbond en Wandel-
net was de plaatsing van het hek ille-
gaal (Foto: Marilou den Outer).

Kraanwater blijkt gewild

bloemendaal - Kraanwater is gewild. Dat bleek vorige week in Bloemendaal aan 
Zee waar PWN drinkwater uitdeelde aan strandbezoekers. Terwijl de zon door-
kwam, hielp wethouder Duurzaamheid Richard Kruijswijk (rechts) mee met het 
aanbieden van bekertjes vers getapt kraanwater. Het water vond gretig aftrek. 
De wethouder: "Zeker op warme stranddagen is beschikbaarheid van drink-
water belangrijk. De strandttenten van Bloemendaal aan Zee hebben genoeg 
aanbod, maar er is altijd behoefte aan water op weg ernaartoe of water los van 
bezoek aan een strandtent. Kraanwater is minstens zo gezond als voorverpakt 
water en meer dorstlessend dan frisdrank. Het kraanwater in Nederland voldoet 
zelfs aan strengere kwaliteitseisen dan bronwater. Een kraanwatertappunt is 
trouwens niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu, want 
hiermee kun je je flesje opnieuw vullen. Weggooien in de afvalbakken is goed, 
maar hergebruik is beter." (Foto: Gemeente Bloemendaal) x

haarlem - Een verrassende nieuwe 
editie van 'Cirque Stiletto' met Karin 
Bloemen is van 28 tot en met 30 
augustus te zien in Stadsschouw-
burg Haarlem. Bloemen combineert 
hierin haar eigen hoge C met Circus, 
Cabaret, Chanson, Comedy en Clow-
nerie.

"Ik sta te trappelen als een circus-
paard om de piste in te gaan", aldus 
Karin Bloemen. "Al mijn hele leven 
heb ik een passie voor het circus! 
Voor de puurheid en de echtheid. 
Bij het circus krijgt fake geen kans. 
Ik heb veel respect voor circusar-
tiesten, die hun hele leven wijden 
aan die zeven of acht minuten in 
de piste!"
In Cirque Stiletto 3 wordt Karin 
Bloemen tot haar grote vreugde 
omringd door de Wëreldbänd. 
Zes muzikale fenomenen, die 
gezamenlijk maar liefst meer dan 
vijftig instrumenten bespelen. Al 
in de voorgaande Cirque Stiletto 
oogstten zij een en al lof. Een 
komische, muzikale fratsengroep 
van wereldformaat. Opmerkelijke 
gast in dit circusspektakel is de 
Italiaanse Lady LaLa McCallan. 
Deze spraakmakende dragqueen 
weet zowel een extravagante ope-
radiva met drie octaven, als een 
charismatische jongeman in één 

persoon te verenigen. Met haar 
spectaculaire act gooide Lady LaLa 
McCallan hoge ogen in 'Italia's Got 
Talent' en sindsdien trekt zij overal 
ter wereld volle zalen. Natuurlijk 
staan er wederom internationaal 
bekroonde circusacts op het pro-
gramma, die garant staan voor 
spanning, schoonheid en sensa-
tie. Hierbij is ook een ludieke rol 
voor de kunsten van Bloemen en 
de Wëreldbänd weggelegd. Voor 
meer informatie en/of kaarten, tel. 
023-5121212. Ook kan men kijken 
op www.theater-haarlem.nl. x

Bloemen met 'Cirque Stiletto' 
in Stadsschouwburg Haarlem

Karin Bloemen is van 28 tot en met 30 
augustus te zien in de Spaarnestad 
(Foto: pr).

'De Alverna-zaak wordt door de 
gemeente en ProRail op de lange 
baan geschoven en omwonende fiet-
sers en wandelaars dreigen de dupe 
te worden', zo schrijven Fietsersbond 
en Wandelnet in een persbericht. Zij 

zijn het niet eens met de medede-
ling van de gemeente, dat het 'goed 
gebruik' is om uitstel te verlenen. 
'Het neerzetten van het hek, in een 
nachtelijke actie, was illegaal', zo 
stellen zij. Bovendien, zeggen zij, 

kan de uitspraak van de RvS nog wel 
een jaar op zich laten wachten, dat 
duurt te lang.
ProRail heeft zich altijd op het stand-
punt gesteld, dat de onbewaakte 
overgang te onveilig is. Bij de over-
gang Alverna stond jarenlang een 
klaphek, dat met de hand bediend 
moest worden.  Zowel langzaam ver-
keer als auto's konden erdoorheen. 
Het bedrijf wil in heel Nederland af 
van dergelijke overgangen. Om die 
reden is ProRail in beroep gegaan 
bij de RvS tegen de uitspraak van 
de bestuursrechter. 27 augustus om 
20.00 uur houdt de bezwarencom-
missie in het gemeentehuis van 
Heemstede een hoorzitting over het 
bezwaarschrift van ProRail tegen de 
opgelegde last onder dwangsom, in 
verband met het ongedaan maken 
van de sluiting van de spoorwegover-
gang. Ook het bezwaar van Wandel-
net en Fietsersbond tegen de verlen-
ging van de begunstigingstermijn 
wordt dan behandeld. x

heemstede - De excursiegroep van 
Casca gaat op dinsdag 15 septem-
ber met de trein naar het Spoor-
wegmuseum. Voor deze excur-
sie geldt dat men goed ter been 
moet zijn. Er wordt om 08.45 uur 
verzameld in de hal van station 
Heemstede-Aerdenhout. De kos-
ten zonder Museumkaart zijn 38 
euro, met Museumkaart bedragen 
deze 22 euro. Inbegrepen zijn: 
koffie met appelgebak, rondlei-
ding en organisatiekosten Casca. 
Niet inbegrepen zijn: lunch, even-
tuele consumpties en reiskosten. 
Opgeven en betalen kan, zolang 
er plaats is, tot en met maandag 
31 augustus. Bij inschrijving bij 
de kassa in De Luifel (Herenweg 
96, Heemstede) dient men gelijk 
de betaling te voldoen. Dit kan via 
een machtiging. Men kan ook de 
kosten contant afrekenen of pin-
nen bij de kassa. Men ontvangt 
dan een deelnamebewijs. x

Excursie naar 
Spoorwegmuseum

haarlem/regio - De Bibliotheek Zuid-
Kennemerland stelt haar vestigingen 
beschikbaar voor het inzamelen van 
plastic PET-flessen, die rondzwerven 
in de natuur en op straat. Hiermee is 
de bibliotheek actief bezig met duur-
zaamheid en toont zij haar betrok-
kenheid met maatschappelijke duur-
zaamheidsprojecten van in dit geval 
Stichting Klean.

"Wij, de mensheid, zijn zo sterk dat 
we de aarde kunnen redden." Dat zei 
astronaut Wubbo Ockels in zijn toe-
spraak voor zijn overlijden. Ook zei 
hij: "Elke bijdrage, hoe klein ook, is 
belangrijk." Met het project 'Plastic 
Madonna' wil Stichting Klean bewij-
zen hoe belangrijk kleine bijdragen 
zijn in de strijd om de plastic soep 
een halt toe te roepen.
Van 10 augustus tot en met 30 sep-
tember staan verzamelbakken in 
bibliotheekvestigingen. Na 30 sep-

tember wordt het plastic gerecycled. 
Met dit gerecyclede plastic worden 
met 3D-printers kleine stukje van 
de Plastic Madonna gemaakt. Geza-
menlijk vormen al die stukjes de 
Plastic Madonna, een beeld van 
een liggende vrouw die haar kind 
de borst geeft, met een lengte van 
circa twaalf meter. Tijdens de Olym-
pische Spelen in 2016 zal het beeld 
onthuld worden op het strand van 
Rio de Janeiro.
Stichting Klean motiveert zoveel 
mogelijk mensen om één keer per 
dag één stuk zwerfvuil (bij voorbaat 
plastic) op te ruimen.
Kijk voor meer informatie op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl, 
www.stichtingklean.nl en op www.
plasticmadonna.nl. x

Vestigingen bieb inzamelpunt 
voor duurzaamheidsproject

Zo moet het er volgend jaar ongeveer 
uitzien op het strand van Rio de Janei-
ro (Foto: pr).
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vogelenzang - Drie jaar nadat de vlakte 
voor Huis Leyduin werd afgeplagd tot 
op het schone zand, bloeien er voor 
het eerst zo'n dertig rietorchissen. 
Voor Kees Planqué, de vrijwilliger 
van Landschap Noord-Holland die de 
plantengroei op de voet volgt, een 
heel leuke verrassing.

De graslanden liggen tussen de 

spoorlijn en het bos van de Bui-
tenplaats. Tot 1900 waren het 
schraallanden, voedselarme gras-
landen waar veel verschillende 
bloemen groeiden. Door het 
gebruik van kunstmest verdwe-
nen de bloemen en ontstond er 
een eentonig productiegrasland. 

Verwijdering van de rijke bouw-
grond in 2012 haalde veel mest-
stoffen weg, waardoor zich op 
het onderliggende zand nieuwe 
planten konden vestigen. Omdat 
er kalkrijk kwelwater naar de 
oppervlakte komt, kan de bodem 
langzaam verder schoon worden. 
De begroeiing met de bloemrijke 
vegetatie komt terug.

Bloemenweelde
Samen met de rietorchissen 
verschenen tot nu toe onder 
meer paddenrus, moerasrolkla-
ver, geelhartje, echte koekoeks-
bloem, waterpunge, blauwe en 
zeegroene zegge. In de nattere 
delen zijn beekpunge, rode water-
ereprijs, sterrekroos, tandzaad en 
smalle waterweegbree gevonden. 
Allemaal soorten die in dit soort 
schraallanden thuishoren en een 
aanwijzing dat dit project van 
Landschap Noord-Holland zich in 
een goede richting ontwikkelt.
De graslanden zijn te bekijken 
onder andere vanaf de Manpad-
slaan in Vogelenzang. x

Eerste orchideeën gevonden op 
geplagde weilanden bij Leyduin

Natuurlijke verrassing in Vogelenzang

Graslanden en Huis Leyduin (Foto: Jaco Diemeer).

In de prachtige omgeving van het 
Sauerland is er volop gelegenheid 
voor activiteiten in de buitenlucht 
én voor ontspanning! Bezoek 
een van de mooie meren, ga naar 
natuurpark Bruchhauser Steine met 
de reusachtige rotsen of wandel in 
het landschap vol mooie dorpjes, 
bossen en dalen? Na een dag in de 
natuur kom je in de wellness van 
het hotel helemaal tot rust.

Je logeert in Hotel Niedersfeld in 
het gezellige plaatsje Winterberg in 
het Sauerland. Het hotel staat
onder leiding van de Nederlandse 
familie Schepers en heeft een res-
taurant, grote buitentuin, bierstube, 
speelhoek, speelweide, kegelbaan, 
zwembad en wellness.

Heerlijk genieten 
in het Sauerland

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 80258.

euro p.p.
119

Inbegrepen
• 4x overnachting met ontbijt
• 1x fl es mineraalwater per kamer
• dagelijks gebruik van verwarmd 
 binnenzwembad, Finse sauna en
 infraroodcabine
• gratis wifi 
• gratis parkeren
• fi ets-en wandelinformatiepakket
• gratis met de bus en trein door heel 
 Sauerland (met de Sauerland Card), 
 ter plaatse te ontvangen

Prijzen 5-d type 5-d type  
‘standaard’ ‘comfort’

11/08- 31/10 119 139

Prijzen in € p.p. o.b.v. tweepersoonskamer 
type ‘standaard’ of type ‘comfort’.
Niet inbegrepen: 
reserveringskosten 
(€20,-) en kosten 
Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 80258

heemstede - Sinds afgelopen maan-
dag kan men voor een driegangen-
maaltijd weer terecht bij Casca in 
Eethuis de Luifel, aan de Heren-
weg 96 in Heemstede. Van maan-
dag tot en met donderdag kookt 
de kok met verse producten. Men 
kan voor het diner kiezen of men 
één, twee of drie gangen wil. 
Reserveren kan tot op de dag zelf 
tot 10.00 uur bij de receptie van 
Casca, tel. 023-5483828 (optie 1). 
Men kan aan tafel vanaf 17.15 uur. 
Om 17.45 uur kunnen bezoekers, 
die alleen komen maar wel graag 
samen willen eten, aanschuiven 
aan de stamtafel. Eén paar keer 
per maand is er een themamaal-
tijd. De eerste themamaaltijd is op 
maandag 31 augustus. Er is dan 
een Italiaans buffet. De kosten 
voor een driegangendiner of the-
mamaaltijd zijn 9,95 euro. Voor 
meer info: www.casca.nl. x

De Luifel 
als eethuis

Hoe durft de woordvoerster van de gemeente Bloemendaal tegen de jour-
nalist van Het Weekblad te beweren dat het stuk land bij Meerzicht 'snip-
pergroen' is? (30 juli) Wie heeft dat haar ingefluisterd? Snippergroen is 
inderdaad een term die de gemeente gebruikt. Sinds 26 maart 2010 zijn 
de Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloe-
mendaal 2010 - 1 van kracht. Onder 'snippergroen' wordt in deze Beleidsre-
gels verstaan: in beginsel onbebouwde kavels gemeentegrond (waaronder 
water is begrepen) met een maximale grootte van 150 m2 per verzoeker, 
direct aansluitend op eigendom van verzoeker. Maximaal 150 m2. Bij Meer-
zicht gaat het om een kavel van 770 m2, ruim vijf keer zo veel.
Even vreemd is dat kennelijk in een maandelijks overleg van gemeente 
en Park Brederode CV dit stukje 'snippergroen' ter sprake is gebracht en 
dat Park Brederode CV daar meldde dat misschien wel goed zou zijn als 
de eigenaar van Meerzicht dit stukje erbij zou kunnen kopen. Volgens de 
woordvoerster heeft de gemeente dat stuk toen "...meteen opnieuw laten 
inmeten." Bizar. Dit "opnieuw"? Het was helemaal nog nooit ingemeten. En 
dat "meteen"? Dat doet denken dat het feitelijk inmeten in augustus 2014 
zeer kort volgde op dat gesprek van de gemeente met de projectontwik-
kelaar. Maar de juridische, kadastrale afsplitsing was al in mei 2014.
En dan een laatste punt. Eind 2014/begin 2015 doet Park Brederode CV 
aan een beleidsmedewerker van de gemeente mondeling een verzoek 
om A11906 te verkopen. Uit de reacties van diverse wethouders blijkt dat 
het verzoek bij deze beleidsmedewerker is bijven steken. Maar waarom 
kwam dit verzoek van Park Brederode CV? Die is geen eigenaar van A11906. 
Dat weet iedere ambtenaar, iedere wethouder. Als deze informatie over 
de datum van het verzoek die de gemeente aan de journalist gaf, correct 
was, werd er derhalve afgesplitst en ingemeten voordat er een verzoek tot 
verkoop was. Opnieuw: bizar. Zonder enige reden kosten maken? Onge-
loofwaardig. Of maakte de gemeente geen kosten? Betaalde Park Brede-
rode CV deze kosten? Dat hebben de betrokken ambtenaren ons overigens 
verteld.
Het gaat hier dus om twee leugens, althans halve waarheden en grove 
slordigheden van de kant van de gemeente, en één duister een-tweetje van 
de projectontwikkelaar en een ambtenaar of ambtenaren. Dat is vreemd, 
zeker bij zo'n beladen onderwerp.

Niels van Manen

Rob Smit

Doctor J. van Deventerlaan 3

Bloemendaal x

Landjepik Bloemendaal: 
geen snippergroen

HEEMSTEDE - Wetenschappers voor-

spelden een slecht jaar voor de 

wespen. Een maand geleden vertelde 

imker Pim Lemmers echter voor de 

microfoon van RTV N-H, dat het juist 

een goed jaar voor de wespen zou 

gaan worden. Intussen ziet Neder-

land, en ook de regio Kennemerland, 

ze massaal vliegen.

En nu de vakanties bijna weer 
voorbij zijn, kunnen terugkerende 
vakantiegangers thuis mogelijk op 
vliegende insecten stuiten. "De laat-
ste dagen komen veel meldingen 
van bijen en wespen in spouwmu-
ren, onder dakpannen en vogelhuis-
jes binnen", zegt de Heemsteedse 
imker. Volgens Lemmers zijn de 
wespen vroeger dan voorgaande 
jaren en veroorzaken ze hierdoor nu 
al volop overlast: "Zolang er larven 
in het nest zijn, is er nog niets aan 
de hand. De larven geven de werk-
sters een zoetstof. Wanneer er geen 
larven meer zijn, en dus ook geen 
zoetstof meer is, gaan de wespen 
buiten het nest op zoek naar zoetig-

heid. En vanaf dat moment zorgen 
de wespen dus voor overlast."
Lemmers: "Drink daarom dan ook 
nooit frisdrank of bier uit een blikje. 
Er kan namelijk een wesp in zitten. 
Gebruik een rietje. En pas op wan-
neer je buiten eet. Van de week zijn 
al diverse mensen in Heemstede 
door wespen in de lip en tong gesto-
ken."
Hommels en bijen zijn onschuldig; 
hommels zijn eenjarig en overlijden 
binnenkort weer. Alleen de jonge 
koninginnen overwinteren en begin-
nen in het voorjaar van 2016 een 
nieuw nest. Een bijenzwerm zoekt 
een spouwmuur, schoorsteen of 
holte van een boom op. "Verwijder 
een zwerm bijen of een nest hom-
mels en/of wespen niet zelf. Want 
voor alle gevallen geldt: bijen, hom-
mels en wespen kunnen steken", 
aldus Lemmers.
Voor meer informatie over het ver-
wijderen van bijen, hommels en 
wespen kan men bellen met Pim 
Lemmers, tel. 06-51493310. x

Heemstede ziet ze vliegen
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De redactie van Het Weekblad van uitgeverij Buijze Pers is op zoek naar een freelancer die wekelijks wil 
bijdragen aan de Heemsteedse berichtgeving in deze krant.

Verslaggever m/v
Onze redactie zoekt iemand met journalistieke ervaring en / of talent die de Heemsteedse politiek 
volgt (of wil gaan volgen) en daarbij dan ook met eigen ideeën komt om wekelijks aan de inhoud van 
Het Weekblad bij te dragen. 
De gezochte kandidaat beschikt in ieder geval over de spreekwoordelijke vlotte pen.
Het is mooi meegenomen als hij of zij ook in staat is goede foto’s te maken.
De geschikte man of vrouw is gezond kritisch en heeft oog voor wat in de Heemsteedse samenleving 
leeft. De kandidaat vindt het leuk om door zijn of haar journalistieke werk voor de gemeenschap wat 
positiefs te betekenen. 

Werken voor de redactie van Buijze Pers levert je het nodige op: bekendheid, contacten, ervaringen én 
ook een aardige bijverdienste.

Interesse? Mail dan nu je c.v. met je motivatie aan onze eindredacteur: peter.dofferhoff@buijzepers.nl 
en je krijgt van hem de nodige nadere informatie.

SCHILDE
Ook het voorn

na de zome
schilde

Neem dan nu a
vrijblijvende

bij Atelier Ba
071-36155

atelierbannin

KAMER
te huur in rustige

omgeving in Valkenburg.

€ 500,- per maand

inclusief.
757003

Te huur3-KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer t

Voor

SCHOONMAAK

Jonge vrouw met veel

ervaring.

Voor zowel prive

ls zakelijk.

KAMERAPPARcentrum Noordwijkerhoutberging entree,halwoonkamer 2 slaapkamersopenkeuken badkamer metwasmachineaansluiting ruimterras zonnige ligging€ 850,00 ex. per maand06-43558554 Woonmax.nlzie website voor meer info

De Wending.
Een fijne vakantie voor uw

HOND.
pups en kleine honden zijn

onze specialiteit.
grotere honden ook

welkom t/m maat Labrador.

023-5847009 Zwaanshoek

Met spoed gevraagdVOORMAN / VMin. 2 dagen p.w.aring in de schoonmaakGemotiveerdNed/Eng. sprekendandplaats: Noordwijkoll.: info@sparkles.nlSPARKLESHOONMAAKBEDRIJFTel.: 071-4033690
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berging enwoonkamer 2 sopenkeuken bawasmachineaanterras zonnig€ 850,00 ex. p06-43558554 Wzie website vooHONDENO
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TE HUUR
Noordwijkerhout

luxe gemeubileerde
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euken . Info 0252-375179
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Paperclips
kleine kosten, groot bereik

www.buijzeperspaperclips.nl
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SNUFFEL-
MARKT

23 augustus 
van 10.00-16.00 uur.

Roemer Vischerstraat, 
Haarlem-Noord. Info: 

023-5390287/5373526.

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

INKOOP
POSTZEGELS

MUNTEN
GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte 
sieraden

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en 
Muntenhandel

Do 3-9 om 18.00u 

start de 

beginnersgroep 

voor de 

Russische taal.
Haarlem centrum. 

Voor info:

0614800316 of 

ivzlobina@gmail.com

- Gediplomeerd -
PEDICURE

 
Behandeling (45 min)
Bij u thuis of in mijn

Praktijk
 

ook in de avond tot 20:00
Vrijb. inl: 06-8 23456 67

 

Leer de nieuwe vorm van
heling op 21, 22 en 23

augustus in Lisse en wordt
AQUARIUS

Angels Healer.
Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl.

Heereweg 466
2161 DH Lisse
06-41572161

Nieuwe leden gezocht voor
BIG BAND

op 7 september, 20.00 uur
is er een introductieavond

Waar? Bennebroek,
Zandlaan

clubgebouw KNA
Meer informatie:

www.knabennebroek.nl
/kna big band

of bel Diana: 06 4623 5776

Op zoek naar scooter?
Kom dan nu naar onze
SHOWROOM
wij zijn dagelijks open

dag van 9.00 tot 17.30:
Van der Ham Trading,

Grevelingstraat 71 Lisse
www.vanderham-trading.

com tel. 0252-421516
 

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW



Nieuws donderdag 13 augustus 2015 15

Op 25 juli was het 150 jaar geleden 
dat Jacobus Pieter Thijsse geboren 
werd. We weten nu wat voor grote 
invloed hij gedurende zijn leven 
heeft gehad om de natuur dichter 
bij de mens te brengen. In Thijsse's 
Hof (Mollaan 4, Bloemendaal) gaan 
wij nog steeds door met het uitdra-
gen van zijn ideaal. Zie voor meer 
informatie www.thijsseshof.nl.
Momenteel is er veel te zien in 
onze Hof en de Kennermerlandse 
natuur. Er staat heel veel in bloei 
en diverse bessen en vruchten 
beginnen te kleuren.
Het is volop in de zomer, dus de 
zomerfijnstraal (Erigeron annuus) 
doet het nu goed. Ze staan op diver-
se plaatsen in de Hof. Een goede 
plek om ze te zien, is langs het pad 
tussen de graanakker en het perk 
achter het Pannenkoekenhuisje. 
Het is een eenjarige plant. Daarom 
hangt haar aanwezigheid elk jaar 
af van het zaad, dat in het vorige 
jaar is geproduceerd. De mooie 
witte bloempjes, een geel hartje 
met straalsgewijs eromheen witte 
bloemblaadjes ter grootte van en 
lijkend op het bekende madelief-
je, staan met meer exemplaren 
op een ongeveer zestig centime-
ter lange steel. In België wordt de 
plant dan ook wel 'madelieffijn-
straal' genoemd.
Van oorsprong komt de plant uit 
Noord-Amerika, maar deze is hier 
al heel lang ingeburgerd. Net als de 
teunisbloem.
In augustus krijgen we weer last 
van de wespen. Wespen komen 
over de hele wereld voor. Ze zijn te 
verdelen in tien families en er zijn 
wel 24.000 soorten onderzocht en 
beschreven. En er komen er nog 
steeds meer bij. 'Onze' wespen - 
ik bedoel die nu op al uw zoetig-
heden afkomen - zijn de gewone 
wesp (Vespula vulgaris)  en de 
Duitse wesp (Vespula germanica). 
Ze lijken sprekend op elkaar, maar 
voor kenners: het verschil zit in de 
tekening op hun kop. Beide wes-
pen behoren tot de zogenoemde 
papierwespen. Ze maken hun nes-
ten, ter grootte van een voetbal, van 

hout dat ze kauwen tot een papier-
achtige massa. Die nesten bouwen 
ze in de grond, maar vaak ook in 
spouwmuren, tussen dakbeschot-
ten of gewoon op een zolder. Elk 
nest wordt in het voorjaar begon-
nen door een koningin, die ergens 
op een veilig plekje overwinterd 
heeft en dan eerst paart met een 
gevleugeld mannetje, dat even-
eens goed door de winter is geko-
men. Uit de eitjes van de koningin 
komen jonge wespen en zo wordt 
een heel volk opgebouwd. Wespen 
zijn nuttig. Ze leven van insecten. 
In de loop van augustus gaan ze 
over tot het eten van zoetigheden. 
Voor ons mensen heel vervelend. 
Gelukkig nemen ze in de herfst in 
aantal af en blijven alleen nog de 
koninginnen en gevleugelde man-
netjes over om in het voorjaar 
weer opnieuw te beginnen.
Tot slot even aandacht voor de 
wijngaardslak. Ekke maakte een 
mooie foto van een parend stel. 
Wijngaardslakken zijn in ons land 
vrij zeldzaam. Ze komen voor in 
Limburg en op de landgoederen 
in Groningen en Friesland en de 
kalkrijke Hollandse duinen, en 
ze zijn vrijwel zeker ingevoerd 
door de Romeinen. In Engeland 
heten ze dan ook 'Roman snail'. 
Ze zijn beschermd. Afblijven dus. 
Het bijzondere van wijngaard-
slakken is dat ze noch mannetje, 
noch vrouwtje zijn. Als ze elkaar 
tegenkomen, omhelzen ze elkaar 
en bepalen dan pas wie de man 
en wie de vrouw is. Dan schiet de 
man zijn liefdespijl, een verkakte 
pijlachtige structuur van ongeveer 
een centimeter lang, in de voet van 
het vrouwtje. Vervolgens draaien 
ze hun lichamen tegen elkaar en 
vindt de overdracht van het sper-
ma plaats. Als ze klaar zijn, draaien 
ze de rollen om.
Dat onze natuur hartstikke mooi 
en bijzonder is, vinden nog steeds

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in augustus

Parende wijngaardslakken (Foto: pr).

heemstede - De bloembedden zijn een 
en al kleur, de sperziebonen, sla en 
courgettes - sommige zo groot als 
stootkussens van een bootje - klaar 
voor de pluk. Het draait goed, deze 
zomer in Kom in mijn Tuin in Groe-
nendaal in Heemstede. Het project is 
in het derde seizoen en de ontwikke-
lingen staan niet stil. Op 30 augustus 
wordt een nieuwe kapschuur fees-
telijk in gebruik genomen. Met die 
schuur, waarin ook een toilet, hoopt 
initiatiefneemster Mik van der Bor 
nog meer ouderen en mindervaliden 
naar de tuin te kunnen halen. Want 
dat was destijds haar droom: zoveel 
mogelijk groepen uit de omgeving te 
kunnen laten genieten van tuinieren 
en het samenzijn met anderen.

door Marilou den Outer

Het tuingebied ligt beschut, aan de 
rand van het Groenendaalse Bos, 

met de ingang tegenover de Man-
padslaan. Tot nu toe maken vooral 
kinderen gebruik van de tuinen, 
na schooltijd. Ook zijn er genera-
tietuinen waarin ouders of groot-
ouders samen met (klein)kinderen 
kunnen werken. Voor ouderen en 
mindervaliden zijn er ook tuintjes 
in bakken op poten, zodat vanuit 
een rolstoel kan worden gewerkt. 
Tot nu toe maken alleen bewoners 
van verpleeghuis De Houttuinen er 
gebruik van. Mik van der Bor hoopt 
dat het er meer worden als de kap-
schuur klaar is. "Dan is er een toi-
let en is er ook schuilgelegenheid, 
mocht het eens regenen."

Verkiezing
Van der Bor tuinierde al meer dan 
twintig jaar in een volkstuin in 

Heemstede, werd ook secretaris 
van de vereniging. Na een vraag van 
iemand of er ook speciale kinderac-
tiviteiten waren, besloot ze kinder-
tuinen te organiseren. "Dat was aan 
de Leidsevaart langs het spoor. Erg 
leuk, maar daar moesten we op een 
gegeven moment weg. Intussen was 
ik in 2011 vrijwilliger van het jaar 
geworden in Heemstede, vanwege 
het kindertuinenproject. Ik mocht 
daarom ook meedoen aan een lan-
delijke verkiezing, in Amsterdam. 
Daar won ik niet, maar het project 
trok daar wel aandacht van staats-
secretaris Veldhuijzen van Zanten 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Zij wilde wel ambassadeur 
van de kindertuinen worden. Ik 
bedacht dat het leuk zou zijn nog 
meer groepen bij de tuin te betrek-
ken zoals ouderen en mindervali-
den. Daarvoor bleek de locatie aan 
de Leidsevaart te klein. Na een tijdje 
hoorde ik dat de gemeente af wilde 
van een terrein in het Groenen-
daalse Bos, dat in gebruik was als 
opslag", aldus Van der Bor.
Het terrein kreeg ze uiteindelijk 
aangeboden, nadat ze had aange-
toond voldoende financiering te 
kunnen vinden voor het project. 
Tal van fondsen steunen stichting 
Kom in mijn Tuin en er zijn ook 
sponsoren en donateurs. Daardoor 
is in betrekkelijk korte tijd heel 
wat neergezet: een fraaie tuin met 
professioneel aangelegde perken, 
in 2014 een kas en deze zomer dus 
een kapschuur, toch een investe-
ring van 50.000 euro.
Op zondag 30 augustus wordt de 
kapschuur geopend en is iedereen 
welkom een kijkje te nemen, van 
14.00 tot 17.00 uur. Voor meer info: 
kominmijntuin.com. x

Feestelijke opening van 
kapschuur in Groenendaal

Open dag Kom in mijn Tuin op 30 augustus

Mik van der Bor is initiatiefneemster van Kom in mijn Tuin (Foto: Marilou den 
Outer).

BENNEBROEK - Onlangs vroeg raads-

lid Henk Schell (PvdA) aandacht voor 

het 18e-eeuwse gobelin wandkleed 

met daarop een afbeelding van een 

pauw. Het wandkleed stond niet ver-

meld op een inventarislijst van het 

gemeentehuis waardoor de suggestie 

werd gewekt, dat het verdwenen zou 

zijn. Uit antwoorden van het college 

van Burgemeester en Wethouders 

afgelopen week blijkt echter, dat 

het gobelin toch aanwezig is. Schell 

pleit ervoor dat dit wandkleed een 

prominente plek krijgt in het nieuwe 

gemeentehuis in Overveen.

Dit vanwege de symboliek; de pauw 
refereert aan Adriaan Pauw, die in 
de 17e eeuw Heer van Bennebroek 
werd. Bennebroek als dorpskern 
moet goed zichtbaar zijn in het 
gemeentehuis, zo stelt Schell. Het 
kleed zou een goed symbool zijn en: 
"Er is plek genoeg aan de wand."
Het raadslid dook deze week het 
archief in om meer te weten te 
komen over de oorsprong van het 
gobelin. Twee vermoedens die hij 

had, bleken niet te kloppen: het 
bleek niet verworven bij de inboe-
delveiling van Huis te Bennebroek, 
eind 1950. En het is ook niet cadeau 
gedaan door de Gemeente Heem-
stede, bij de ingebruikname van het 
nieuwe Bennebroekse raadhuis in 
1972. Schell: "Het kan niet anders 
zijn dan dat het gobelin al eerder 
dan 1950 in het bezit was van de 
Gemeente Bennebroek. Het is 
best mogelijk dat die verworven is 
bij gelegenheid van een of ander 
jubileum, gezien de symbolische 
link naar de verre geschiedenis van 
de Bennebroek. En niet voor niets 
kreeg dit een plaats in de openbare 
ruimte, iets wat ik in Bloemendaal 
ook wil bereiken."
Een projectgroep gaat de komende 
maanden inventariseren welke voor-
werpen worden herplaatst in het 
nieuwe gemeentehuis. Henk Schell 
probeert ook de historische stichting 
Ons Bloemendaal en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
te interesseren voor deze project-
groep. x

Historisch wandkleed 
toch niet verdwenen

bloemendaal - VET kindercabaret speelt zondag 16 augustus met live band 
bij Caprera in Bloemendaal. Met de nieuwste voorstelling 'VETter dan 
VET!', over het telefoongebruik van je ouders. Over opschieten in de 
ochtend terwijl je je gymtas kwijt bent. Over kattenkwaad van schapen 
op de kinderboerderij. VET onderzoekt hoeveel stickers je per jaar ver-
dient en geeft iedereen, die de weg naar het theater heeft gevonden, na 
afloop een VETte sticker. Aanvang is om 14.30 uur. Voor meer informa-
tie: www.openluchttheaterbloemendaal.nl. x

VET kindercabaret bij CapreraKrant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071 3643434
of bezoek

buijzepers.nl/verspreiding
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Amorn Thai Massage 
Als u op zoek bent, naar 

een traditionele Thaise 

massage dan bent u hier 

op het juiste adres.

Rijksstraatweg 6 

2022 DA Haarlem 

amornmassage-wellness@kpnmail.nl 

www.amornthaimassage.com 

Tel: 023-5746801 

Mob: 06-16831880 

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 10:00 - 21:00 

Zaterdag 10:00 - 18:00 

Zondag Gesloten
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overveen - Kunstevenement 'Verwon-
derd Duin' vindt plaats op zaterdag 
29 en zondag 30 augustus in de Ken-
nemerduinen, rondom recreatieplas 't 
Wed in Overveen, met werk van beel-
dend kunstenaars, dichters, filosofen 
en theatermakers. Het evenement is 
grotendeels vrij toegankelijk, voor 
een aantal activiteiten is reserveren 
noodzakelijk. Verwonderd Duin is een 
cadeau van PWN, Gemeente Haarlem 
en het Duinenfonds aan het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, dat dit jaar 
zijn twintigjarig jubileum viert en aan 
zijn bezoekers.

Verwonderd Duin is gestart vanuit 
een ontmoeting tussen kunstenaars 

en boswachters. Boswachters leren 
de kunstenaars naar de natuur te 
kijken. Waarom staan daar dode 
bomen? Zie je schoonheid van dit 
bladskelet?
Kunstenaars leren boswachters 
kijken. Naar het spoor van pluk-
jes schapenwol. Naar een patroon, 
dat takjes op de grond vormen, 
alsof iemand er mee getekend 
heeft. Alles met elkaar leidt dat tot 
verwondering. Verwonderd Duin 
neemt ook het publiek mee in die 
verwondering, die ontstaat als je je 
mee laat voeren en gaat kijken met 

je eigen ogen, maar met een andere 
bril op.
Van oudsher heeft de mens een 
relatie met de natuur. Variërend 
van een harmonieus samenzijn tot 
een waar gevecht waarbij er één 
de overwinnaar lijkt. De natuur 
die met een zware storm bomen 
ontworteld of de mens die met 
bulldozers natuur laat verdwijnen. 
In Verwonderd Duin onderzoeken 
kunstenaars ieder op eigen wijze 
dat spanningsveld tussen mens en 
natuur.
De rechte lijn staat in Verwonderd 
Duin symbool voor het spoor, dat 
de mens trekt door de organische 
natuur, is een symbool voor de 
tijdslijn en de cultuurgeschiedenis, 
die zichtbaar wordt in de duinen. 
Welke sporen van de mens zijn er 
in de natuur te vinden?
Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten, de tijden en de prijzen 
op: http://www.np-zuidkennemer-
land.nl/6354/evenementen-2015/
verwonderd-duin. x

Kunst en verwondering 
in Kennemerduinen

Rondom 't Wed zal er werk te zien zijn van beeldend kunstenaars, dichters, filo-
sofen en theatermakers (Foto: Ida van der Lee).

haarlem - Bijna twee weken geleden 
werd Nederland getroffen door de 
zwaarste zomerstorm sinds 1901. In 
het noordwesten waren de rukwin-
den het heftigst met metingen van 
over de 120 kilometer per uur. Ook 
in Haarlem is de schade aanzienlijk. 
415 bomen zijn omgewaaid en daar-
naast zijn er zo'n duizend bomen 
waar schade aan is in de vorm van 
afgebroken takken. 330 bomen 
staan scheef. Onderzocht wordt of 
deze nog veilig genoeg zijn voor de 
omgeving.
Meteen na de storm is begonnen 
met het opruimen van de omverge-
waaide bomen en afgebroken tak-
ken. Met name Spaarnelanden heeft 
veel werk verzet om de Haarlemse 
straten weer begaanbaar te maken 
en het hout af te voeren. Dagelijks 
zijn er nog zo'n 17 medewerkers 
van Spaarnelanden en vijf bomen-
ploegen (onderaannemers) bezig 
met opruimwerkzaamheden. Er zijn 
vier (tijdelijke) stortplekken in de 
stad waar takken en boomstam-
men worden gestort: Korte Span-
jaardslaan, Boerhaavelaan, Hoek 
Zuid Schalkwijkerweg, Kennemer 
Sporthal. Kleine takken worden zo 
spoedig mogelijk afgevoerd en grote 
takken en boomstammen gaan uit-
eindelijk naar het depot bij Spaar-
nelanden, waar wordt bekeken of ze 
geschikt zijn voor verdere duurzame 
verwerking.
Spaarnelanden laat weten dat ze 
dagelijks nog met vijf vrachtwa-
gens in de weer zijn om alles af te 
voeren. "Alles wordt afgevoerd per 
stadsdeel. We zijn nu druk bezig 

in Haarlem Noord met afvoeren. 
Het kan dus zijn dat inwoners van 
andere wijken de stapels takken nog 
een tijdje zien liggen in hun wijk, 
maar dit komen we echt ophalen en 
afvoeren. Het streven is nog steeds 
dat alles eind augustus is opge-
ruimd."
Ook andere schade aan de open-
bare ruimte, zoals bijvoorbeeld 
bestrating, lichtmasten, sportvel-
den, beschoeiingen en verkeersbor-
den, wordt op dit moment in beeld 
gebracht. Naar verwachting kosten 
de opruimwerkzaamheden en het 
schadeherstel enkele tonnen. Voor 
de gesneuvelde bomen vindt zoveel 
mogelijk herplant plaats.
De stichting Nederlands Hout 
gebruikt hout van Nederlandse 
bomen om planken en producten 
te maken. Spaarnelanden en de 
gemeente bekijken samen met 
Nederlands Hout welke boomstam-
men en (grote) takken geschikt zijn 
voor duurzame verwerking. Bijvoor-
beeld voor straatmeubilair. Meer 
informatie is te vinden op www.
nederlands-hout.nl.
Er komen nog steeds meldingen bin-
nen van hout, dat wordt meegeno-
men voor eigen gebruik. Dit is niet 
toegestaan, onder andere omdat 
hiermee het risico van het versprei-
den van de iepziekte onder gezonde 
bomen aanzienlijk toeneemt.
Als Spaarnelanden nog niet is langs 
geweest om takken op te ruimen, 
kan men deze op de verzamelplek 
bij de andere takken leggen. Voor 
meer informatie: 023-7517200 of 
www.spaarnelanden.nl. x

Ruim vierhonderd bomen 
gesneuveld in Haarlem

HEEMSTEDE - Om tot een inrichtings-

plan voor de Haven van Heemstede te 

komen, heeft de gemeente een oproep 

gedaan om wensen en ideeën in te stu-

ren. Hierop is massaal gereageerd. 

De ruim 700 reacties hebben een schat 

aan creatieve ideeën opgeleverd. Van-

wege dit enthousiasme onder de deel-

nemers - en hun wens om betrokken 

te blijven - gaat het roer om. Tijdens 

een bijeenkomst op 25 augustus kan 

iedereen die hart heeft voor de Haven 

van Heemstede, zich aanmelden voor 

het 'Havenlab'; in een ontwerpteam 

zullen zij zelf het inrichtingsplan 

voor de Haven gaan opstellen.

Dinsdag 25 augustus wordt er om 
20.00 uur een bijeenkomst gehou-
den in de voormalige garage aan de 
Industrieweg 6 (voorheen: Martin 
Schilder). Met uitzicht op de Haven 
presenteert de gemeente op deze 
avond de vele ideeën, die zijn inge-
zonden.

Van iedereen

Nu blijkt dat zo veel mensen betrok-
ken zijn en ideeën hebben, kiezen 
de gemeenteraad en het college van 
B en W voor een andere aanpak. 
Tijdens de bijeenkomst roept de 
gemeente de deelnemers op mee 
te doen aan het ontwerpteam, dat 
zelf het inrichtingsplan gaat maken. 
We noemen dit het 'Havenlab'. Een 
laboratorium waar ideeën worden 
omgesmeed tot een havenplan. Ook 
wordt dan besproken wat nodig is 

om samen een aantrekkelijk en uit-
voerbaar ontwerpplan te maken. De 
gemeente wil zo optimaal gebruik-
maken van het ondernemerschap, 
de creativiteit en expertise van alle 
betrokkenen. Zo wordt de Haven van 
iedereen.

Meedoen

Onder de ruim 700 meedenkers zit-
ten veel getalenteerde en betrokken 
mensen, die samen een sterk team 
kunnen gaan vormen. Mensen die 
nu al enthousiast zijn om deel te 
nemen aan het Havenlab of nog vra-
gen hebben, kunnen contact opne-
men met de afdeling Communicatie 
via haven@heemstede.nl of via tel.
nr. 023-5485670.
Iedereen die ideeën heeft inge-
bracht, wordt persoonlijk uitgeno-
digd voor de bijeenkomst. Maar ook 
degenen die nog niet gereageerd 
hebben, zijn welkom en kunnen 
deelnemen aan het Havenlab.

Tipje van de sluier

De reacties die via de website zijn 
ingestuurd, kunnen nu al bekeken 
worden op www.heemstede.nl/
haven. Degenen die de resultaten 
liever 'live' zien, zijn welkom in het 
Raadhuis. In de publiekshal is een 
informatiezuil met in het oog sprin-
gende ideeën samengesteld. Daar 
kan men ook nog nieuwe ideeën 
achterlaten en vragen stellen aan 
medewerkers van de gemeente. x

Presentatie ideeën en start 
'Havenlab' in Heemstede

haarlem - Na de succesvolle shows 'I 
love 84', 'I love X-mas', 'I love Pink' en 
'I Love Malle Babbe' presenteert The-
atergroep Eglentier, in samenwerking 
met de band Als De Brandweer, een 
nieuw spektakel in Patronaat. 'I Love 
Toppop' is een muzikale en theatrale 
hommage aan legendarische televi-
sieprogramma's uit de tijd van Toppop 
met de memorabele optredens uit die 
tijd, live neergezet op het grote podi-
um. De kaartverkoop voor dit feest der 
herkenning op 10, 11 en 12 december is 
gestart via het Patronaat.

Toppop is in gevaar: MTV gaat van 
start in 1981 en zorgt er voor dat elke 
artiest een videoclip maakt. Geen 
playbackoptredens meer voor de 
artiesten op tv. Of, als de artiest niet 
langs kan komen, geen dans meer 
door de balletgroep van Penney. 
Om hun toekomst veilig te stellen, 
trekken Ad en Penney op pad langs 
andere muziektelevisieprogramma's 
uit die tijd. Ze vragen hulp aan Chiel 

Montagne van Op Volle Toeren, ze 
bezoeken Sjef van Oekel en komen 
uiteindelijk via Musicladen bij Count-
down terecht. Weet Adam Curry Ad 
en Penney gerust te stellen?
I Love TopPop belooft een krankzin-
nige reis te worden door het col-
lectieve geheugen met veel theater, 
zang en dans. Hits van Donna Sum-
mer, Iggy Pop en vele anderen in 
een vrolijke 'roadtrip down memory 
lane' met Ad en Penney.
I Love Toppop op 10, 11 en 12 decem-
ber in Patronaat, Zijlsingel 2 in 
Haarlem. De voorstelling is geschre-
ven door Jos Ahlers en geregisseerd 
door Marcel Kragt. De hits worden 
gespeeld door Als De Brandweer, 
aangevuld met acteurs van de thea-
tergroep. Aanvang is om 20.45 uur. 
Voor kaarten: www.patronaat.nl of 
www.eglentier.nl. x

Patronaat toneel 
van 'I Love Toppop'

Op 10, 11 en 12 december wordt het 
een feest van herkenning in het Patro-
naat (Foto: pr).

heemstede - Family Fit! is een 
programma voor jongeren met 
overgewicht tussen de 12 en 
18 jaar. Het programma Family 
Fit! is een gezamenlijk initiatief 
van FM HealthClub, De Opvoed-
poli, Voedingsadviesbureau De 
Winter,Sportservice Haarlem-
mermeer en Sportservice Heem-
stede-Zandvoort. Het programma 
duurt drie maanden en omvat 
naast een uitgebreid sport- en 
beweegaanbod, coaching op het 
gebied van voeding, bewegen en 
gedrag. In september start een 
nieuwe groep. Aanmelden kan 
nu. Voor meer informatie en/of 
aanmelding: jmohringer@sport-
servicehaarlemmermeer.nl. x

Programma voor 
zware jongeren

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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haarlem - Haarlem Jazz & More, het 
grootste gratis jazzfestival van Euro-
pa, wordt gehouden van 19 tot en met 
22 augustus. Woensdag 19 augustus 
wordt het festival op de Grote Markt 
om 17.00 uur geopend door burge-
meester Bernt Schneiders en voorzit-
ter van Haarlem Jazz & More, Martijn 
Bevelander. Vier dagen lang bruist de 
Grote Markt van muziek en spektakel. 
Vanaf donderdag 20 augustus sluiten 
twee andere buitenpodia zich hier-
bij aan. Die op het Klokhuisplein en 
de Oude Groenmarkt. Op het vierde 
podium, Proveniersplein, start men 
vrijdag met het programma. Naast de 
podia is er livemuziek in verschillende 
cafés in het centrum.

Voorzitter Martijn Bevelander is bij-
zonder enthousiast over deze vier-
de editie. "Eigenlijk is dit de derde 
editie, die ik samen met mijn team 
organiseer." Want het eerste festival 
in 2012 onder de naam Haarlem Jazz 
& More, noemt hij de 'nuleditie'. "In 
2012 zijn we er drie maanden van 
tevoren ingesprongen. Toen bleek 
dat de vorige stichting, Haarlem 

Jazz, het niet meer kon organiseren 
vanwege een flink begrotingstekort. 
Van dat jaar hebben we veel geleerd, 
voor ons was het een proef." Na dat 
succes - meteen al 130.000 bezoe-
kers - is het festival doorgegroeid. 
"We zijn enorm gegroeid en heb-
ben een grote professionaliserings-
slag gemaakt, in alle opzichten. We 
zijn nu een écht bedrijf geworden. 
Daarom noem ik deze derde editie 
ook de gouden. En dat zien de bezoe-
kers terug in onze programmering, 
aankleding, folders, affiches en de 
extra effecten tijdens optredens op 
de Grote Markt."

Grote namen
De gouden editie zal uitblinken in 
een andere programmaverloop. "We 
hebben de programmering drastisch 
omgebouwd. We gaan nu van puris-
tische jazz naar pop en ook house." 
Volgens hem is alles live. "Alles 
moét live zijn. Dus ook een viool, 

klarinet of trompet." Het is Bevelan-
der weer gelukt grote namen naar 
het festival te halen: "We hebben 
onder anderen Benjamin Herman 
& Robin Nolan Trio, Giovanca, Bo 
Saris, Kraak & Smaak, Douwe Bob 
en Bade. Om maar wat te noemen. 
Ook de andere buitenpodia hebben 
een gedurfde programmering met 
grote namen."

Niche jazz
Helaas is er geen apart podium 
met louter 'niche jazz' (voor een 
kleinere doelgroep) op het Nieuwe 
Kerksplein. "Ja, dat is heel jammer. 
In 2013 draaide we hier een ver-
lies van 30.000 euro. Het jaar erop 
40.000 euro. Voor deze editie heb-
ben we gezocht naar partners voor 
deze locatie als Bimhuis en Philhar-
monie. Die dorsten het allebei niet 
aan vanwege het risico. Er is dus wel 
degelijk onderzocht of het haalbaar 
was."

Oleta Adams
De buurt klaagde vorig jaar over 
Haarlem Jazz & More vanwege de 
overlast. "Ja, er zijn fouten gemaakt", 
geeft Bevelander onmiddellijk toe. 
"Met het optreden van Oleta Adams 
barstte het plein zowat uit z'n voe-
gen. Ook wij hadden die grote toe-
loop niet verwacht." Er zijn zeker 
verbeterpunten. "Na afloop heb ik 
de wijkraad een nette mail gestuurd 
waarin ik haar onder meer bedank-
te voor de gastvrijheid en de mede-
werking, die uitstekend waren. En 
na deze editie ga ik met ze om de 
tafel."

Samenwerking
Tot slot is Martijn Bevelander bij-
zonder te spreken over de samen-
werking met de Gemeente Haar-
lem, Haarlem Marketing, politie, 
brandweer afdeling veiligheid en de 
lokale horeca. "Die is dit jaar echt 
super! Iedereen draagt financieel 
bij en ze hebben een mooi, lokaal 
programma in elkaar gezet. Ze zijn 
allemaal enthousiast. Dat is ook wat 
me erdoorheen trekt; dat iedereen 
ermee bezig is. En de Grote Markt 
voelt als een warm bad."
Voor een uitgebreid programma en 
meer informatie: www.haarlemjaz-
zandmore.nl. x

"Iedereen is ermee bezig, 
dat trekt me erdoorheen"

Haarlem Jazz & More: de gouden editie

Bij de gouden editie van Haarlem Jazz & More zijn er weer extra showelemen-
ten zoals crowd balloons, stage flames en vuurwerk op de slotavond (Foto: Edo 
Landwehr ©2014).

haarlem - Vandaag, donderdag 13 
augustus, vieren de bewoners van de 
flat aan de Briandlaan, samen met 
aannemer Hemubo en opdrachtgever 
Ymere, dat de onderhoudswerkzaam-
heden en verbeteringen aan hun flat 
zijn afgerond. Wethouder Wonen 
Joyce Langenacker komt langs voor 
een korte rondleiding in de flat in 
Haarlem.

Ymere en Hemubo bieden de bewo-
ners een gezellige barbeque aan 
voor het begrip en de samenwer-
king van het afgelopen jaar. Want 
het is niet niets; negentig apparte-
menten van binnen en van buiten 
verbeteren in bewoonde staat. Maar 
het resultaat mag er zijn. De entree, 
de dakkroon en de algemene ruim-
ten zijn aangepakt. De gevels, het 
dak en de vloer van de eerste woon-
laag zijn geïsoleerd. Verder zijn de 
ramen en kozijnen vervangen met 
hoogwaardige dubbele beglazing. 
En binnenkort worden het par-
keerterrein en de directe groen-
voorziening eromheen vernieuwd. 
Schalkwijk is dan weer een stukje 
mooier geworden.
De bewonerscommissie heeft veel 
invloed gehad op de verbeteraan-
pak. Op verzoek zijn de hoekra-
men vergroot waardoor de woning 
lichter is geworden en ook zittend 
genoten kan worden van het uit-
zicht. De collectieve ketels zijn ver-
vangen door HR-ketels, maar er is 
nog wel een collectieve installatie. 

Tevens is een mechanische ventila-
tie met CO2-meter geplaatst. Deze 
installatie gaat alleen aan als het 
CO2-gehalte in de woning omhoog-
gaat. Bijvoorbeeld als er veel men-
sen in huis zijn. Als gevolg van de 
ingreep zijn de appartementen van 
energielabel E/F naar B/C gegaan en 
daarmee comfortabeler en zuiniger. 
Bovendien kunnen de appartemen-
ten nu weer 25 tot 30 jaar mee.
Ymere is fors aan het investeren 
in Schalkwijk. Binnenkort start de 
verbetering van drie flats aan de 
Gaasterland-Waddenstraat en voor 
de aanpak van de torenflat aan de 
Engelandlaan worden concrete 
plannen gemaakt. x

Flat aan Briandlaan klaar 
voor komende dertig jaar

Het flatgebouw aan de Haarlemse 
Briandlaan heeft een opknapbeurt 
gekregen (Foto: pr).

Automobiliste eindigt 
in hekwerk en bosjes

heemstede - Een automobiliste is donderdagochtend met haar wagen door een 
hekwerk gereden in Heemstede. De vrouw wilde op de Herenweg afslaan bij 
het bedrijf waar ze moest werken, toen een automobiliste die daarachter reed, 
dat te laat opmerkte. Ze werd vervolgens van achteren aangereden waarna ze 
door een hekwerk en plantsoen schoot om in de bosjes tot stilstand te komen. 
Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te bieden. Beide 
bestuursters zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar ze hoefden niet 
mee naar het ziekenhuis. De schade aan het hek en voertuigen was groot (Foto: 
Michel van Bergen). x

haarlem - Vanaf 1 september geeft 
de Stichting StudieMax elke week 
bijles aan leerlingen van de basis-
school en het voortgezet onder-
wijs in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2 
in Haarlem. StudieMax heeft veel 
ervaring en geeft ook huiswerkbe-
geleiding in alle bibliotheken in 
Amsterdam. Voor veel kinderen 
is de bibliotheek een vertrouwde 
omgeving met lees- en studieboe-
ken en directe toegang tot infor-
matie.
Tijdens een intakegesprek wordt 
gekeken waar hulp nodig is. Er is 
extra aandacht voor leesvaardig-
heid en bij leerlingen van het voort-
gezet onderwijs is extra aandacht 

voor de kernvakken wiskunde, 
Nederlands en Engels. De huis-
werkbegeleiding is gericht op het 
wegwerken van leerachterstanden 
en het kind te leren zo goed moge-
lijk het huiswerk te maken. Zo kan 
het kind zelfvertrouwen ontwik-
kelen en (weer) met plezier naar 
school gaan.
Op www.studiemax.nl leest men 
meer over de huiswerkbegeleiding 
en hoe men het kind kan inschrij-
ven. Of kom even langs in de Biblio-
theek Haarlem Schalkwijk.
Voor informatie kan men contact 
opnemen met Aureen Harthoorn of 
Anja de Groot, tel. 023-5115300 of 
een e-mail sturen: educatie@biblio-
theekzuidkennemerland.nl. x

Huiswerkbegeleiding in 
bibliotheek Schalkwijk

bloemendaal - Egelopvang zoekt 
collectanten voor de collecte in 
gemeente Bloemendaal. Egelop-
vang Haarlem en omstreken vangt 
in Haarlem en de regio jaarlijks 
tussen de 250 en 300 hulpbehoe-
vende egels op. De egelopvang is 
hiervoor helemaal afhankelijk 
van donaties. Eén van de midde-
len om aan het broodnodige geld 
te komen, is het houden van een 
collecte. Collecteren kan in Voge-

lenzang, Overveen, Bloemendaal, 
Aerdenhout of Bennebroek. De 
collecte in Bloemendaal wordt 
gehouden van 24 tot en met 29 
augustus. Voor meer informatie 
en/of aanmelding: egelopvang-
haarlem@gmail.com. Ook kan 
men bellen, tel. 06-81172378. x

Egelopvang zoekt collectanten

De Egelopvang vangt in Haarlem en 
omstreken jaarlijks zo'n 250 tot 300 
egels op (Foto: pr).
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Kaashuis Tromp: ‘De boer levert de 

producten bij ons in de winkel zelf af’

Asian Delights
Chinees specialiteiten restaurant 

Roemer Visscherplein 25 Heemstede
www.asiandelights-heemstede.nl

Onze specialiteiten:
Oosters - Chinees - Indonesisch
Vegetarisch

023-5242379

HEEMSTEDE - Kaashuis Tromp in 

Heemstede verkoopt sinds enkele 

weken Groene Hart-streekproducten. 

“Dat zijn producten van boeren uit 

het Groene Hart, die de koeien buiten 

laten lopen. De smaak van deze melk-

producten is echt anders en onze klan-

ten waarderen dat. Ze komen vaak 

speciaal hiervoor naar onze winkel”, 

legt de eigenaar van Kaashuis Tromp, 

Frank Captein, uit. “Laatst zei een 

klant tegen mij: ‘Ik heb in jaren niet 

zulke lekkere melk en karnemelk ge-

dronken.’”

door Christa Warmerdam

Het echtpaar Frank en Petra Captein heeft 

met de streekproducten van het Groene 

Hart een mooi en eerlijk product in huis. 

Frank: “Ik heb laatst een documentaire 

gezien over koeien, die nooit meer bui-

ten komen. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik 

ben zelf boer geweest en snap niet dat 

je dat kunt doen. Daarnaast proef je ook 

echt het verschil. De melk van een koe 

die buiten staat, is veel lekkerder en ro-

miger.” Petra vult hem aan: “We vinden 

dierenwelzijn belangrijk, maar minstens 

zo belangrijk is dat de boeren een eerlijke 

prijs krijgen voor hun producten. Groene 

Hart-streekproducten is een coöperatie 

van een groep boeren, die gezamenlijk 

ambachtelijk geproduceerde streekpro-

ducten verkopen aan winkels en bedrij-

ven. De boer levert zijn producten dus 

zelf bij ons in de winkel af.”

Naast Groene Hart-streekproducten heeft 

Kaashuis Tromp ook Noord-Hollandse 

kaas van het huismerk B.O.B.. Ook deze 

kaas is gemaakt van melk van koeien, die 

minimaal 120 dagen per jaar zes dagen 

per week buiten lopen en vers poldergras 

eten.

Sinds vorig jaar is Kaashuis Tromp ook op 

zondag open. Frank: “Dat past in deze 

tijd. Het is natuurlijk heel fi jn als je op zon-

dagochtend in de buurt verse croissants 

en kaas kunt halen voor het zondagoch-

tendontbijt.”

Kaashuis Tromp

Zandvoortselaan 175

Heemstede

Tel. 023-5244383

Zandvoortselaan 161,  2106 AM Heemstede
T: 023-5242158 

E: info@slagerijbood.nl

W: www.slagerijbood.nl

Winkelcentrum

Zandvoortselaan 163 2106 AM Heemstede

023-5442992 www. huizevanwely.nl

Voor mooie bonbons , div zoete en zoute koekjes, 

speciale taarten en gebak.

Albert Heijn
Zandvoortselaan 169
023-5240527

Like ons op Facebook!

 Bij elke 75 likes verloten wij een

boodschappenpakket 

t.w.v. 30,- euro.

“Albert Heijn Zandvoortselaan 1348”

NORMALE PRIJS:
 2,85

NU GRATIS
250 GRAM NOORDHOLLANDSE KAAS 

VAN JONG TOT OUD 
BIJ AANKOOP VAN 500 GRAM

P.S.   WIJ ZIJN ELKE ZONDAG OPEN VAN 9.00 TOT 18.00 uur

Zandvoortselaan 175 Heemstede.
023 - 524 43 83 www.kaashuistromp.nl

HEEMSTEDE

Het huis van de goede wijnen

Nu ook Jopenbier verkrijgbaar!

www.wijnhuisheemstede.nl

2TASTY 
Heemstede

www.2tastyheemstede.nl

Tel.: 023 - 544 12 12

ZANDVOORTSELAAN 173 • HEEMSTEDE
023-5241203

DROGISTERIJ BART PARFUMERIE
“SPECIAALZAAK IN GEZONDHEID EN VERZORGING” 

De ZOMERSALE is weer begonnen.

Kortingen van 10 tot 50% op de
huidverzorging, make-up, geuren, shawls, 

toilettassen, sieraden en boeken.

Graag tot ziens bij ons in de winkel
Het Bart team.
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