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Opening nieuwe vleugel Raadhuis Heemstede

Spektakel rond de geschiedenis
Heemstede - In het kader van
de feestelijke opening van de
nieuwe vleugel van het Raadhuis
van de gemeente Heemstede zal
er op 23 en 24 mei aanstaande
diverse malen een amusant en
leerrijk theaterstuk worden opgevoerd, gebaseerd op de geschiedenis van Heemstede vanaf
1648 (Vrede van Münster, Adriaan Pauw en zijn gemalin Anna
van Ruytenburgh) tot en met het
heden via Carl Linnaeus, Jacob
van Lennep en Nicolaas Beets.
Al deze historische personages,
en nog diverse anderen, zullen weer tot leven worden gebracht. Het theaterstuk heeft de
titel ‘de Sleutel’ geschreven door
Fred Rosenhart en regie Mechteld Gravendeel en wordt uitgevoerd door de Stichting Living

Alcohol in
het verkeer

Heemstede - politie Kennemerland heeft afgelopen week op 40
locaties in Kennemerland ruim
3.400 bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed
van alcohol. Dit gebeurde in het
kader van de landelijke alcoholcontrole. Tijdens de alcoholcontroles in Kennemerland heeft de
politie in totaal 86 drankrijders
aangehouden (65 automobilisten en 21 brom-/snorfietsers).
Eén op de vier drankrijders verkeerde zo ernstig onder invloed,
dat de politie hun rijbewijs direct invorderde: 24 bestuurders raakten hierdoor hun rijbewijs kwijt. Tegen alle drankrijders werd proces verbaal opgemaakt. Vier drankrijders bleken
niet in bezit van een geldig rijbewijs. De politie controleerde
op het rijden onder invloed in
Lijnden, Zwanenburg, NieuwVennep, Beinsdorp, Lisserbroek,
Hoofddorp, Heemskerk, Beverwijk, Velserbroek, Velsen, IJmuiden, Uitgeest, Driehuis, Heemstede, Zandvoort, Bennebroek,
Halfweg en Haarlem.
Wanneer vordert de politie
het rijbewijs in?
Als het alcoholgehalte hoger is
dan 1,3 %o, vordert de politie
het rijbewijs in. Bij beginnende
bestuurders geldt dat het rijbewijs wordt ingevorderd bij een
lager alcoholgehalte, nl: vanaf
0,8 %o. De politie maakt proces
verbaal op en stuurt dit binnen

History Kennemerland in samenwerking met organisatiebureau
Inspire-Me, balletstudio Jolein,
met muzikale begeleiding van
Maria Eldering, Guido van der
Meent, Wendy Danenberg Partonemedia en de hulp van leerlingen van groep 7 van de Voorwegschool (de oudste openbare basisschool van Nederland).
Na afloop van het theaterstuk is
er voor de bezoekers gelegenheid om kennis te maken met
de nieuwe werkomgeving van de
ambtenaren (zgn. flexplekken).
U krijgt dan een ludieke rondleiding door leerlingen van basisscholen.
Vrijdag 23 mei is gereserveerd
voor genodigden, maar zaterdag
24 mei zijn alle inwoners van
Heemstede van harte welkom!

GEEN KRANT?
0251-674433

Boom-

Bij circa 15% van alle verkeersongevallen is er drank in het
spel. Dat betekent dat er ieder
jaar door alcohol zo’n 150 doden
vallen en er 3.000 tot 4.000 mensen in het ziekenhuis belanden
na een verkeersongeval (cijfers
over de afgelopen 5 jaar). Daarom verricht de politie extra alcoholcontroles. Rijden onder invloed is een misdrijf. De sancties
variëren van een rijverbod en
hoge geldboetes tot een gevangenisstraf en ontzegging van de
rijbevoegdheid. Voor meer informatie over de sancties voor het
rijden onder invloed, zie: www.
verkeershandhaving.nl

is eindelijk van start gegaan.
Na wat gesputter met vorst,
sneeuw en koude wind, braken

Oranjekrant
in deze
Heemsteder
Heemstede – Op Koninginnedag is het traditiegetrouw weer één groot
(oranje) feest in Heemstede. Alle festiviteiten
voor deze dag – woensdag 30 april – zijn overzichtelijk gebundeld en
vindt u deze week al in
de Heemsteder. Het zijn
de middenpagina’s dus
u kunt de informatie ‘wat
vindt waar plaats en hoe
laat’ makkelijk uit de
krant halen. Deze ‘Oranjekrant’ is samengesteld
door Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede.

drie dagen met het rijbewijs naar
de Officier van Justitie. Tijdens
de invordering van het rijbewijs
mag de betrokken persoon geen
motorrijtuig besturen.

Tweede
viool?
Heemstede – Het voorjaar

5

stammetjes
4 STUKS

4.

00

vanaf het weekend eindelijk
betere tijden aan! Dat betekent
het terras zomerklaar maken,
de tuinstoelen mogen een sopje en de kussens van zolder of
uit de schuur. Deze viooltjes –
geloof het of niet – hebben de
winter overleefd; ze zijn zomaar
uit de grond geschoten in deze
terraspot die nog vol met onkruid staat. Deze mooie exemplaartjes spelen dus heus niet
de spreekwoordelijke tweede
viool! Ook al voorjaarsperikelen
in uw tuin? Maak een foto en
stuur die naar de Heemsteder:
redactie@heemsteder.nl

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

Feestdagen?!
Oud papierronde
30 april vervalt. Kijk voor
overige vervangende
inzameldagen afval op
uw afvalkalender of op
www.meerlanden.nl.

ZATERDAG
OPEN
Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl
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Langs het tuinpad van Heemstede

Heemstede + Bennebroek
Haarlem-Zuid

Gemeentelijke monumenten in beeld:
Herenweg 135

Advertenties en redactie:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-5285858
Fax 023-5295407
Internet www.heemsteder.nl
Aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst,
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand gekomen door ijverig werk van de Vereniging Oud-HeemstedeBennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven om tot een
gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de gemeente
zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin
informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB.
Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21
voorzien zijn van informatiebordjes. De bewoners van de overige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes.

Herenweg 135

Expositie
Wim Altena

Heemstede - Van 28 april tot 30
juni is in het Theehuis Cruquius
de expositie Landschappen en
bloemen van Wim Altena te zien.
Dit is de tweede solo-expositie
van de Heemstedenaar waarin
hij nu ook schilderijen van o.a.
het Theehuis en het molentje
van Groenendaal laat zien.

Altijd al een liefhebber van tekenen, is Wim Altena in 1989 begonnen met zelfstudie in tekenen van landschappen en bloemen etc. Vanaf 1994 volgde hij
elke jaar een cursus in het tekenen en schilderen gegeven
door verschillende docenten

aan de Volksuniversiteit en Kreater. Naast de vele werkstukken
die Wim in acryl heeft gemaakt,
heeft hij zich de laatste jaren
ook bekwaamd in het aquarelleren.
Sinds november 2005 is Wim
Altena lid van Studio A’rtistiek,
een vereniging van ongeveer
60 amateur kunstschilders. Mede door de inspirerende leiding
van kunstschilder Sjak Janssen
bij Studio A’rtistiek is Altena’s
schilderstijl veel vrijer geworden.
Deze vrije stijl komt vooral tot uiting in zijn acryl schilderstukken.
Hierbij schildert hij met fantasie,
waarbij hij veel aandacht besteedt aan expressie, diepte en
het gebruik van kleuren.

Informatie bij Wim Altena, tel
023-5294239. Voor openingstijden zie de website van het
Theehuis Cruquius. www.theehuiscruquius.nl

De Heemsteder vóór Koninginnedag
Heemstede – In de week van Koninginnedag verschijnt De
Heemsteder een dag eerder. Niet op woensdag – want dat is 30
april – maar op dinsdag 29 april wordt de krant verspreid. U kunt
de Heemsteder diezelfde avond of eventueel woensdagmorgen op
de mat verwachten. Voor het aanleveren van kopij houdt dat in dat
de deadline een dag naar voren opschuift. Persberichten en andere tekst die bestemd is voor de redactie graag aanleveren vóór
maandag 28 april 12.00 uur. Voor advertenties geldt dat zij vrijdag
25 april ‘binnen’ moeten zijn. Maandag wordt dan hard gewerkt
om weer een volle, gezellige Heemsteder voor Koninginnedag en
Hemelvaartsdag (donderdag 1 mei) in uw bus te laten vallen.
Voor de goede orde nog even de mailadressen voor advertenties:
aanlever@heemsteder.nl en redactie-tekst: redactie@heemsteder.nl

van 1930

Op de hoek Willem Klooslaan en de Herenweg staat de schilderachtige en rustieke villa met kenmerken van de neorenaissance en chaletstijl, die we wel meer in Heemstede aantreffen. J.
Loudon ontwierp een villa met een onregelmatig grondplan met
twee bouwlagen onder een samengesteld zadeldak met een versierd patroon van rode kruispannen. Het dak heeft grote overstekken met decoratief gesneden consoles. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen, kruisverband en voorzien van knipvoegen. Het metselwerk wordt doorsneden door geprofileerde waterlijsten, sierbanden, siermetselwerk en muizentanden in verschillende kleuren. De gevelopeningen bezitten segmentbogen
met siermetselwerk en geprofileerde sierblokjes op de hoeken
van de bovendorpels. Het metselwerk rondom de entree is versierd met een natuurstenen, decoratief motief in neogotische
trant. De topgevel boven de entree is bekleed met houten beschot en siersnijwerk.
De villa wordt door een tuin omgeven en in de achtertuin staat
een imposante boom. Aan de voorzijde zit een ijzeren toegangshek tussen twee gemetselde kolommen die bekroond worden
door siervazen. De rest van de erfafscheiding bestaat uit een
gemetseld muurtje waarboven een spijlenhekwerk met heg. De
villa is een gaaf voorbeeld van de ontwikkeling van villabouw
rond 1900 langs de Herenweg. De onmiddellijke nabijheid van
het landgoed Berkenrode, een rijksmonument, versterkt de gezamenlijke waarde. De villa is van belang vanwege het rijke ontwerp in de schilderachtige, rustieke trant. De detaillering, met
namen het rijke metselwerk, het gesneden timmermanswerk en
de versieringen boven de entree en het dakvlak zijn kenmerkend.
De villa is gaaf in hoofdvorm en detaillering.
De huidige eigenaar, een makelaar in tabak, weet dat de villa ooit
is gebouwd door een vermogende bloembollenteler. De benedenverdieping is in gebruik als kantoor met zeven medewerkers.
De bovenverdieping wordt veel gebruikt als gastenverblijf.
Ton van den Brink

Wie verloor deze foto?
Heemstede – Navraag bij Foto Engel en Zoeteman leverde niets
op bij de vinder van het mapje pasfoto’s, waarvan u een afdruk hier
ziet. Wie is deze man en was hij
het die na het laten maken van
pasfoto’s het mapje vervolgens
verloor?
De heer Hermans uit de Lieven
de Keylaan weet het ook niet. Hij
bracht het mapje kiekjes netjes
naar de krant, want eenmaal een
foto plus stukje tekst afgedrukt,
komt de vraag bij 17.000 huishoudens ‘binnen’! De pasfoto’s
zijn gevonden op de Raadhuisstraat, op zaterdagmiddag 19
april. Reacties kunnen naar de
Heemsteder via mail: redactie@
heemsteder.nl of telefonisch:
023-528 58 58.

Acquisitie:
Ingrid Nelis
Tel. 023-5285858
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Mobiel 0650-284402
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Editie 5
Oplage 14.750 + 2.400
Totaal 17.150 ex.
LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en / of tekstmateriaal NIET
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook NIET per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Uitgever!
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Heleen Hooij (VVD): “We blijven investeren
in voorzieningen voor jeugd en sport”
Heemstede - De VVD-fractie
in de gemeenteraad vindt het
belangrijk om de inwoners van
Heemstede te laten weten wat
er de afgelopen twee jaar is bereikt. Zij zochten contact met
de Heemsteder om een en ander toe te lichten. Heleen Hooij
(fractievoorzitter van de VVD),
in het dagelijks leven staffunctionaris bij bloemenveiling Flora
Holland, was bereid het resultaat van hun interne evaluatie
met de Heemsteder te delen.
Deze krant constateerde al eerder, dat er in deze collegeperiode weinig nieuw beleid is geformuleerd, waardoor er nauwelijks nieuwe plannen zijn om
over te beslissen.
Hooij legt uit: “Er is gekozen om
het beleid, ingezet door het vorige college en raad, eerst maar
eens uit te voeren. Grote plannen
zoals het Vogelpark, het Watertorenplan, de bibliotheek en de
bouw van het raadhuis waren al
voorbereid, alleen de uitvoering
loopt door in deze raadsperiode.
Uiteraard zijn de tot nu toe genomen besluiten niet alleen het
werk van de VVD. Wij hebben
niet de meerderheid, dus moeten wij de andere partijen zien

mee te krijgen in onze plannen.
Wij zijn trots op het feit dat wij
veel van ons partijprogramma,
waarmee wij de verkiezingen
zijn ingegaan, hebben kunnen
realiseren. De OZB-belasting is
nauwelijks verhoogd, een punt
waarvoor wij ons strek hebben
gemaakt. Wij houden de vinger
aan de pols waar het de veiligheid betreft, daarnaast willen wij
blijven investeren in voorzieningen voor de jeugd en de sport.
Hier liggen nog mogelijkheden
om in deze raadsperiode iets extra’s te doen.
Met het consultatiebureau voor
jeugd en gezin komt er een extra
voorziening bij in Heemstede.
Casca zit wat ons betreft goed
in haar jas en wij zijn dan ook
niet van plan om daar meer geld
naartoe te sluizen. De veiligheid
rond de scholen was voor ons
een belangrijk punt”, gaat Heleen verder. ”Op ons aandringen is het idee van schoolzones
overgenomen. Ook de veilige
fietsroutes en oversteekplaatsen zijn of worden nog gerealiseerd. Voor de ouderen hebben wij ons beleid gericht op
het zo lang mogelijk laten wonen van ouderen in hun eigen

Excursie op landgoed Leyduin
Heemstede - Donderdag 24 april organiseert het IVN ZuidKennemerland een excursie over het landgoed Leyduin met
als thema ´Voorjaar!` Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats van Leyduin, Manpadslaan, Heemstede.
Het landgoed maakt deel uit van de naast elkaar gelegen landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Woestduin. Genieten van de
laatste stinsenplanten, de broedvogels zijn terug en zingen volop:
Het voorjaar is begonnen!
In dit complex van parken, bossen en speelweiden is het mooi
wandelen. Er zijn open plekken met alleenstaande bomen die bijzonder van sfeer zijn. Men heeft een grote kans om reeën tegen
te komen. Op Woestduin lag begin 1900 de bekendste paardenrenbaan van Nederland, nu een open terrein waar de houtsnip in
het voorjaar al knorrend zijn rondjes vliegt.
Door Leyduin stroomt nog een echte duinbeek. Een grote betekenis hebben deze landgoederen voor vleermuizen. In een oude
ooftkelder overwinteren grootoorvleermuizen, soms ook de zeldzame franjestaart. Vogels die hier voorkomen zijn o.a. de zwarte
en de kleine specht. Wie kennis wil maken met de ´Voorjaars`natuur van Leyduin wordt uitgenodigd om met deze IVN-excursie
mee te gaan. Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Marc van Schie, 023-5351239 of www.ivnzk.nl

woonomgeving. Het instellen
van twee posten met Huisartsen Onder Eén Dak (HOED) is
een ook door de VVD gesteunde
ontwikkeling. In de plannen voor
de Binnenweg zien wij veel terug van onze ideeën. Een motie
van de VVD, om het gebied rond
het Manpad de bestemming natuur met recreatief medegebruik
te bestemmen, is raadsbreed
aangenomen.
Wij zijn pas op de helft van onze zittingsperiode en er valt nog
wel het een en ander te doen. Zo
zal er o.a. een goede oplossing
moeten komen voor het beheer
van de sportparken. Ook de inrichting van de Binnenweg moet
nog verder worden uitgewerkt
en er moet nog twee maal een
begroting worden beoordeeld.
Misschien is er nog financiële
ruimte voor nieuw beleid.”
Eric van Westerloo

Messentrekker
in bos

Heemstede - Een 42-jarige
man uit Heemstede is in het
Groenendaalse Bos door een
man bedreigd met een mes.
Dat meldde hij zondag jl. bij
de politie. De Heemstedenaar liet zijn hond uit en zag
dat het dier werd geschopt
door een man die met twee
hondjes in het bos liep.
Toen de Heemstedenaar de
schoppende man aansprak
dreigde die met een mes.
Op aanwijzing van de bedreigde man konden politiemensen de verdachte in de
buurt aanhouden. Hij bleek
een 29-jarige Haarlemmer.
De man is meegenomen
naar het bureau en daar ingesloten. In zijn kleding troffen de agenten een mes en
een boksbeugel. Die zijn in
beslag genomen. Tegen de
man wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Wandelclub (55+)
naar Leyduin
Heemstede - Samen wandelen:
gezellig én goed voor de conditie! Iedere 2 weken organiseert
Lenn Sanders voor Casca een
wandeling met aandacht voor
de natuur en cultuur.
Dinsdag 6 mei wandelt de Club
door Middenduin. De bomen lopen alweer uit, alles is fris groen.
Eekhoorntjes en kleine vogeltjes
genieten van het voorjaar. Verzamelen: om 11.00 uur bij Kraantje
Lek. Aanmelden graag uiterlijk
vrijdag 2 mei tussen 9 en 12 uur
bij Casca: tel. 023 – 548 38 28.

Politiek onbetrouwbaar?
In 1951 neemt de Nederlandse
Oorlogsgravenstichting het initiatief om de 24 graven over te
brengen naar een erebegraafplaats naar keuze van de nabestaanden. Voorafgaand hieraan
doet het Ministerie van Justitie
onderzoek naar de politieke betrouwbaarheid van de te herbegraven mannen. Alleen “goede”
Nederlanders worden door de
Oorlogsgravenstichting erkend
als oorlogsslachtoffer en alleen
zij komen in aanmerking voor
overplaatsing naar de erevelden.
Van de 24 slachtoffers betitelt
Justitie drie mannen als politiek onbetrouwbaar, onder wie
oom Geer. Hij was, volgens een
rapport van Justitie, lid geweest
van de NSB en had als vrijwilliger voor de Duitse Wehrmacht
gewerkt in Finland, Frankrijk en
Duitsland. Als ik dit verhaal van
Dick Verkijk hoor, is mijn eerste
reactie: “Onmogelijk, dit moet
een vergissing zijn. Als dit waar
zou zijn, had ik dit geweten.”
Dick Verkijk reageert in eerste
instantie enigszins sceptisch;
volgens de oud-journalist komt
het vaker voor dat de familie na
de oorlog liever niet meer over
dit soort zaken wil praten. Maar
ik ben en blijf overtuigd van de
onjuistheid van dit verhaal.
Verder vertelt Dick Verkijk nog
dat van de drie ‘foute’ slachtoffers er twee herbegraven zijn op
een klein Duits soldatenkerkhof in Bienen. Van het graf van
oom Geer ontbreekt echter ieder
spoor. Nadat ik het verhaal eerst
rustig heb laten bezinken, neem
ik me voor de vergissing van
Justitie uit 1951 recht te zetten
en te achterhalen wat er met het
graf van oom Geer is gebeurd.
De hel van Rees
Om te beginnen besluit ik me
te verdiepen in de geschiedenis
van kamp Rees. Ik start mijn naspeuringen op internet, en tik op
Google de naam ‘Rees’ en ‘Arbeitslager Rees’ in. Dat levert
een hele lijst hits op. Zo lees
ik dat al in 1946 een boek, getiteld ‘De hel van Rees’, is verschenen. Het is geschreven door
Jan Krist, zelf een oud-gevangene van het kamp. Ik besluit het
boek, dat nog steeds verkrijgbaar
is, te bestellen. Tijdens het lezen
wordt mij al snel duidelijk hoe
gruwelijk die periode is geweest.
De mannen waren ondergebracht
in oude droogloodsen van een
voormalige dakpannenfabriek,
waar de wind aan alle kanten vrij
spel had. Zij lagen daar mannetje aan mannetje op de lemen
vloer, waarover zeer spaarzaam
wat stro was uitgestrooid. Zonder verlichting, verwarming en
dekens moesten zij daar de koude winternachten doorbrengen,
met nauwelijks voedsel voorhanden. De sanitaire voorzieningen bestonden uit één pomp
voor duizenden gevangenen en
in de grond gegraven latrines.
Overdag moesten de mannen in

de bittere winterkou (de winter
1944-1945 was een zeer strenge) tankvallen graven, met nauwelijks beschermende kleding.
Hun schoeisel was als gevolg
van het voortdurend in de natte kleigrond staan binnen korte
tijd vergaan. Met lappen om hun
blote voeten gewikkeld stonden
zij de hele dag in de natte tankgrachten. Gevolg: bevroren voeten en infecties. Kortom, de titel
van het boek ‘De hel van Rees’
was niet ver bezijden de waarheid. Na het lezen van het boek
van Jan Krist wil ik meer weten
over de gebeurtenissen in kamp
Rees. Daartoe breng ik een bezoek aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) aan de Herengracht
in Amsterdam. Ik vraag hier de
stukken op die beschikbaar zijn
over Rees en krijg na korte tijd
een stapel dossiers, waarmee ik
me in de studiezaal installeer.
Naast een aantal feitelijke gegevens over kamp Rees tref ik
ook enkele zogenaamde ‘egodocumenten’ aan. Dit zijn de persoonlijke belevenissen van mannen die in kamp Rees hebben
gezeten. Ik moet bekennen dat
ik tijdens het lezen van deze documenten geëmotioneerd raakte.
Hartverscheurende verhalen.
Rehabilitatie als erezaak
Vervolgens breng ik een bezoek
aan het Noord-Hollands Archief
in de Jansstraat in Haarlem. Daar
tref ik een uitgebreid verslag aan
van het Comité Nazorg Slachtoffers Kamp Rees, dat onder leiding stond van de heer Krimp. In
dit verslag wordt onder andere
melding gemaakt van het feit dat
het comité kort na afloop van de
oorlog houten kruizen had laten
plaatsen op de graven van de 24
slachtoffers die in Bienen waren
begraven. Ook staat vermeld dat
de nabestaanden foto’s van deze kruizen toegezonden hadden
gekregen. Ik kan me herinneren dat ik vlak na de oorlog deze foto’s heb gezien. Inmiddels
ben ik aardig wat te weten gekomen over de verschrikkingen die
zich in kamp Rees hebben afgespeeld. Mijn voornemen om rehabilitatie voor oom Geer te bewerkstelligen was in eerste instantie slechts ingegeven door de
wens een historische vergissing
van Justitie recht te zetten. Maar
na alles wat ik over kamp Rees
te weten ben gekomen, wordt
het anders. Als je in de ellendige
omstandigheden van kamp Rees
in alle eenzaamheid sterft aan
uitputting, uithongering, mogelijk mishandeling of aan de combinatie van die drie, als vervolgens je graf ook nog eens spoorloos verdwenen blijkt en je zes
jaar later volkomen ten onrechte beschuldigd wordt van politieke onbetrouwbaarheid, wordt
voor mijn gevoel de rehabilitatie
een erezaak. Maar hoe bewijs je
nu, bijna zestig jaar later, dat het
rapport uit 1951 niet waar kan
zijn?
(vervolg volgende week)
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Symposium Bavo Stichting

Vernieuwing in wonen
en zorg voor ouderen
Heemstede – Een lezing van
prof. Dr. Hans Becker is als het
optreden van een wervelwind,
die ogenschijnlijk leuke dingen
vertelt, maar met zijn werk bewezen heeft de menselijke maat
teruggebracht te hebben in zijn
zorgcentra van Humanitas in
Rotterdam. Waar nu 6000 mensen dagelijks leven in deze zorgcentra zoals ze ongeveer hun leven lang geleefd hebben. Met
alle menselijke geluk aan hun
zijde. Hij heeft er overigens wel
zestien jaar over gedaan om zover te komen. De grote waard
van zijn vernieuwing is dat veel
van zijn denkbeelden direct toepasbaar zijn in veel zorgcentra.
Hij geeft enkele voorbeelden
van geluk. Je kan lopen zeuren
dat mensen niet voldoende mineralen, koolhydraten en vitaminen binnenkrijgen. In een verpleeghuis komt 95 procent van
de bewoners nooit meer thuis.
Als ze een speklapje lekker vinden, geef het dan.
Geef wat ze lekker vinden.

Prachtig is zijn voorbeeld van
altijd “ja” zeggen. Een toekomstige bewoner wil haar vijf katten meenemen. Dieren mogen
bij Humanitas; er zijn er inclusief de vissen ongeveer duizend
op 6000 bewoners. Ga dus niet
zeggen als iedereen vijf katten meeneemt dan zit je met
vijf maal zesduizend katten is
dertigduizend. Het gaat om die
mevrouw die verder niets meer
heeft dan vijf katten. De oudste
is 21 jaar en kan in goed overleg
naar familie waar die een rustige oude dag krijgt. Twee katten wil een mevrouw verderop
graag hebben. Kan de toekomstige bewoner gelijk elke dag
een wandelingetje maken om
haar katten te bezoeken en de
andere mevrouw heeft elke dag
bezoek. Die wandeling is prima
voor haar pijnlijke knie die nooit
meer zal genezen. Daar praat
ze niet meer over, wel over haar

katten. Dus beter een poes op je
knie, dan een spuit erin!
Menselijk geluk
Menselijk geluk heeft twee kanten. Het individuele, baas over
je eigen leven, centen, lijf, huis.
Maar veel mensen zijn ook kuddedieren die bij Ajax willen horen, bij de EO of vul maar in.
Daarom is zijn boodschap: probeer een namaakfamilie te maken met cliënten én de personeelsleden. Zodat net als in een
familie iedereen elkaar op gelijkwaardig niveau ontmoet. De patiënt met 45 jaar reuma is een
ervaringsdeskundige op dit gebied en kan zijn lijfelijke ervaring
delen met de specialist, die alles
uit de boeken heeft. Een herinneringsmuseum in een zorgcentrum voor demente bejaarden
is een prachtig activeringsmiddel dat geluksgevoel geeft. Maar
ook niet demente bejaarden en
zelfs jonge mensen beleven net
zo veel plezier aan voorwerpen
van vroeger. Prompt roept een

cliënt van Overbos dat hij oude strijkijzers van heel vroeger
heeft en veel postzegels. Manager Franka Parée gaat het snel
bekijken hoe dat gerealiseerd
kan worden. Zo zie je maar dat
de “ja-cultuur” al snel zijn volgelingen krijgt.
Dr. Anneke van der Plaats wist
als arts in dezelfde sfeer aan te
sluiten met medische aspecten
als gezondheidsklachten, ziekteverschijnselen en on-welbevinden die mede door de woonomgeving veroorzaakt worden.
Ook hier loont aardig zijn tegen
elkaar, een complimentje op zijn
tijd is beter voor de stress dan
pillen. Dus aardige verzorgenden
hebben…. aardige managers
hebben ook succes! Geert Beke
sloot het symposium af met een
concept voor stadsmensen die
in een stedelijke ambiance actief
oud willen worden. Je moet immers mensen die hun leven lang

in de Jordaan hebben gewoond,
niet in het weidse landschap
neerzetten. Voor de toehoorders als vertegenwoordigers van
wooncorporaties, artsen, welzijnswerkers, sociologen en gelukkig ook ouderen, was de lezing van de Bavo Stichting als
altijd een boeiende middag die
zijn (aardige) nawerking ongetwijfeld op velen zal hebben.
Ton van den Brink

Schrijfster op
Haemstede Barger

Heemstede - Ze lezen wat af,
de leerlingen van de Haemstede-Barger mavo in Heemstede. Voor afdelingsleider onderbouw J. Bultena een reden om
de leesaanpak van de school
eens op te sturen naar de
Stichting Lezen. Onlangs kreeg
hij te horen dat de Haemstede-Barger daarmee de tweede prijs gewonnen had: het bezoek van een schrijfster aan de
school. Door de goede samenwerking tussen de school en
boekhandel Blokker uit Heemstede is er een ontmoeting met
kinderboekenschrijfster
Eva
Raaff tot stand gekomen. Vorige week was ze aan de Koediefslaan, tijdens welk bezoek
de leerlingen uit het tweede
leerjaar haar vragen konden
stellen. Eva Raaff is woonachtig op Mallorca en was in Nederland vanwege de dag van
de Jonge Jury. Haar eerste
boek Het Groene Vuur was een
kerntitel voor dit jaar. Raaff is
auteur van De Taragon Trilogie, waarvan Het groene vuur
en Het vergeten volk al uit zijn.
Deel drie, De pijl en het bloed,
verschijnt deze zomer.
Boekhandel Blokker was aanwezig op school om de leerlingen in de gelegenheid te
stellen boeken van Eva Raaff
door haar te laten signeren.
Een aantal leerlingen heeft
daardoor voortaan een uniek
boekwerk in huis. Volgende
maand komt jeugdboekenschrijfster Ellen Tijsinger naar
de Haemstede-Barger. Zij zal
een ontmoeting hebben met
de leerlingen uit het eerste
leerjaar.

Zoon mishandelt vader
Heemstede – De politie heeft
zaterdag 19 april een 42-jarige
Heemstedenaar aangehouden.
De man wordt ervan verdacht
zijn 73-jarige vader te hebben
mishandeld. De man is voor nader onderzoek ingesloten in het
politiebureau.

Tijdig ingrijpen kan veel leed voorkomen

Heemstede krijgt
geïntegreerde jeugdzorg
Heemstede - Het is spijtig te constateren dat, zodra er door een politieke partij een thema avond wordt georganiseerd inwoners massaal verstek laten gaan. Het CDA organiseerde een avond in het teken van jeugd en gezin. De zaal was met 40 aanwezigen vooral gevuld met leden van het CDA en politiek en maatschappelijk betrokkenen. Minister Rouvoet tracht alle instanties die zich nu op jeugd
en gezinszorg toeleggen te bundelen en samen te voegen tot één
organisatie met één loket. Heemstede ontvangt 1,2 miljoen euro om
hier een fysiek en organisatorisch centrum te starten. Als locatie
wordt gedacht aan het al bestaande gezondheidshuis aan de Lieven de Keylaan.
Misschien onbedoeld gaf een van de sprekers, Annemarie Tozgöl Broekhoven, juriste bij de Raad voor de kinderbescherming, een inkijk in de huidige gang van zaken. Wat duidelijk werd was dat het
aantal betrokken partijen en procedures bij de hulpverlening garant
staat voor een stroef proces. In Nederland worden jaarlijks 160.000
meldingen gedaan van kindermishandeling. Achtduizend kinderen
eindigen als blijvende probleemgevallen. Zij belanden aan de onderkant van onze maatschappij en kosten de gemeenschap tientallen
miljoenen. Door tijdig ingrijpen kan veel leed worden voorkomen.
Laagdrempelig centrum
De nieuwe centra moeten laagdrempelig worden en openstaan voor
alle vormen van hulpvragen bij de opvoeding en begeleiding van
onze jeugd. Het onderwijs speelt een belangrijk rol in het signaleren
van problemen en ook huisartsen hebben hierin een taak. De verantwoordelijkheid wordt wel in alle gevallen bij de ouders gelegd.
Het CDA Tweede Kamerlid Cō̧skūn Coruz verwoordde dit als volgt:
“Als ik een verkeersovertreding maak kan ik mijn rijschoolleraar, jaren later, niet de schuld geven.” Hij is ook voorstander van het elektronische kinddossier waarin alle gegevens van het kind, vanaf het
eerste bezoek aan het consultatiebureau, worden opgeslagen. Of
het politiek haalbaar is moet nog blijken. “Wij hebben te lang ‘gepolderd’ waar het de hulpverlening aan kinderen betreft.”
Victor Bruis Slot (CDA-wethouder in Bloemendaal) kwam met een
opmerkelijk verklaring. “Het aantal kindermishandelingen in de gemeente Bloemendaal ligt ver boven het landelijk gemiddelde.”
Aan het einde van de bijeenkomst werd de aanwezigen hun mening
gevraagd over drie stellingen. Moet er een wettelijke meldplicht komen bij kindermishandeling? Voor en tegenstanders hielden elkaar
in evenwicht. Moeten kinderen die wangedrag vertonen strenger
gestraft worden? Van de aanwezigen was 95 % het hier mee eens.
Moet er een avondklok komen voor kinderen beneden de 12 jaar?
75 % Van de aanwezigen waren voor. Wethouder Kuiper gaat de
plannen voor Heemstede nu uitwerken en verwacht nog dit jaar met
een planvoorstel naar de raad te komen.
Eric van Westerloo

Nog kramen beschikbaar
voor Vrijmarkt

Heemstede – Voor de Vrijmarkt op Koninginnedag zijn nog een
kleine 50 kramen beschikbaar. Kraambonnen kunnen tot 29 april
worden gekocht à 11 euro per halve kraam bij de receptie van het
Raadhuis te Heemstede. Niet voor commerciële handelaren.
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Afscheid Ton Vinken van De Meerlanden

“Werken op de werf
was altijd feest”
Heemstede – Vanaf 1985 heeft
Ton Vinken met alle plezier gewerkt bij de gemeente als chauffeur, op de containerwagen, de
veegmachine, de kolkenzuiger
die de riolen reinigde en op de
huisvuilwagen. Tot hij twaalf jaar
geleden door de hoofd reiniging
werd gevraagd om te beginnen
met het ophalen van gescheiden glas en papier in de bekende groene en blauwe kratjes. Nu brengen we dat naar
zogenaamde wegbrengparkjes,
maar de kratjes doen nog overal dienst op de meest inventieve

manieren, tot zitbankje of tafeltje in de tuin. Maar niemand kon
je toen vertellen hoe je papier en
glas moest ophalen.
De eerste twee maanden waren ze tot `s avonds negen uur
in touw, terwijl de stapels glas
en papier bij alle goedwillende
burgers alsmaar groter werden.
De speciale wagen kwam twee
maanden te laat. In 2001 ging
de werf over naar de Meerlanden en Vinken werd toezichthouder in Haarlemmermeer
onder leiding van de heer van
Lierop. Controleur op het rei-

Lentekriebels in de Wereldwinkel
Heemstede - De voorjaarsfolder van Wereldwinkel Heemstede is
uit. Vanaf deze week kan iedereen bij de Wereldwinkel terecht voor
prachtige lente-cadeaus. Cadeaus met een persoonlijk verhaal dat
het geven ervan tot iets bijzonders maakt. Zoals een medaillon met
Madonna en minuscuul kleine bloemetjes uit Mexico. Of een kleurrijk fotoboek van India en een beeldje dat onderweg geluk brengt.
En niet te vergeten heerlijke Sandwich Sensation, een nieuwe spread
voor op brood of bij de borrel. Daar krijg je toch de kriebels van?
En eerlijk is eerlijk
In Wereldwinkels en Fair Trade Shops vind je de mooiste cadeaus.
Zoals de medaillon met Madonna uit Mexico. Op het dakterras van
een atelier in Taxco kweekt een tuinman miniscule bloemetjes. Speciaal voor de familie Gonzales. Zij runnen een bijzonder familiebedrijf. De vrouwen knippen de bloemetjes om te drogen terwijl de
mannen in het atelier de zilveren medaillons smeden. Daar komt een
laagje hars in, waarin de vrouwen steeds een andere compositie leggen van bloemetjes en een Madonna. Het resultaat? Een uniek sieraad. Maar ook meer inkomen en een beter bestaan voor de makers.
Een extra cadeautje dus!
Fairtrade
Wereldwinkels en Fair Trade Shops verkopen producten verkregen
uit handel onder fairtrade criteria. Door deze vorm van handel vinden de producten van onze handelspartners, boeren en ambachtslieden, hun weg naar de exportmarkt. Dit schept werkgelegenheid
waardoor de welvaart van de mensen stijgt. Fairtrade helpt daarnaast de handelspartners in Afrika, Azië en Zuid-Amerika een sterke speler te worden op de exportmarkt. Handelspartners krijgen
training in productontwikkeling en organisatieversterking, en advies hoe te kunnen voldoen aan de internationale standaarden van
duurzaam ondernemen. Met politieke lobby komt de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, waar alle Wereldwinkels lid van zijn, op
voor de belangen van de handelspartners in ontwikkelingslanden.
De Wereldwinkel heet u van harte welkom, Raadhuisstraat 29. Tel.
023-524 69 56.

nigingswerk. In 2004 werd hij
benoemd tot teamleider Heemstede en Bennebroek met als
taak het indelen van het personeel van de reiniging en inzameling. In zijn vroegere leven is
hij zandrijder geweest bij Jansen
aan de Zandvoortselaan en later bij HPS Houthandel bestellingen rijden. Maar werken op
de werf was altijd feest. Hard
werken is niet erg als je dat met
plezier doet. Met 62 vindt hij het
genoeg en krijgt hij tijd om een
cursus foto en filmbewerking te
gaan volgen bij Casca.
Hij heeft veel films van Scandinavië, Rusland, Baltische Staten
en Zuid-Afrika. Deze zomer komt
daar nog Groenland bij en daar
wil hij DVD`s van maken, maar er
gaat nog teveel fout bij het monteren. Je kan niet alles uit een
boekje leren. HBC is zijn kluppie en daar is hij leider van Zondag 4 . Mannen tussen de 30 en
40. bij die club kunnen ze best
een extra hulp gebruiken. Maar
eerst even wennen aan vrije tijd.
Zal best lukken met een voorjaar
en zomer in het vooruitzicht. Zijn
leukste klussen? De vrijmarkt
opruimen op Koninginnedag met
een man of acht, drie huisvuilwagens en een veegmachine. Ziet
eruit alsof er je een oorlog moet
opruimen. Donderdag 24 april
neemt hij om half vier afscheid
in de kantine van de Meerlanden
op de gemeentewerf.
Ton van den Brink

Cursus
Acrylschilderen
voor kinderen
Heemstede - Met een papier
zo groot als zijzelf voor zich,
staan de jongens en meisjes voor een schildersezel.
Met een dikke kwast roeren
ze in de acrylverf. Alle kleuren mengen ze door elkaar en
dan maar smeren. Daarmee
leren kinderen het plezier van
verf op papier. Samen met
Docente Dominica Dogge
kijken de kinderen naar schilderijen van andere kunstenaars dan van henzelf. En natuurlijk kijken ze de kunst bij
elkaar af. Deze speelse cursus voor open kleine mensen
wordt gegeven bij Casca vanaf dinsdag 13 mei van 16.0017.30 uur.
De 6 lessen zijn in het Honk,
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten: inclusief materiaal, 30,00 euro.
Aanmelden kan bij Casca
in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede van maandag t/
m vrijdag van 9-12 uur of
telefonisch: 023-548 38 28 –
kies 1.

Koen Siegrest, medewerker van de gemeente achterste rij derde van
links, bewondert het fraaie schilderij van de Valkenburgschool.

Woogie-Boogie schilderproject

Valkenburg en De Ark zijn
bijna klaar met kunstwerk
Heemstede – En weer meldden zich twee van de tien deelnemende basisscholen met de
mededeling dat het door de
achtjarigen van de groep vier
vervaardigde schilderij bijna
klaar was. Tijd voor het bekijken en fotograferen van de ruime 1,5 bij 1,5 meter grote kunstwerken. Met enorme geestdrift
is het kunstzinnige project door
de basisscholen opgepakt en de
vrees dat er in het druk bezette
schoolprogramma van de kleine
kunstenaars geen tijd zou zijn
bleek ongegrond.
Ver voor de afgesproken datum
zijn er al een tweetal schilderijen klaar en loopt de expositie in
het Raadhuis van de kunstwerken, vanaf 24 mei, geen enkel
gevaar. Nu was het tijd voor de
De Ark in de Geleerdenwijk om
te laten zien wat de kunstenaars
in de dop er van gebakken hadden. En het moet gezegd worden het zag er fraai en kleurrijk
uit. De assistentie van ouders en
docenten zal daar wel niet helemaal vreemd aan zijn, maar het
zijn de ideeën en artistieke aspiraties van de achtjarigen die via
12 tekeningen op A3 formaat
uitmonden in een kleurrijk bijna
abstract schilderwerk.

Valkenburgschool
De Valkenburgschool bleek afgelopen woensdag al helemaal
klaar te zijn. Trots lieten de kinderen zien wat ze met het thema
‘dieren’ hadden gedaan. En ook
hier verbazing over de enorme
fantasie en het kleurgebruik van
de kleintjes. Trots werd er door
de leerlingen gewezen op hun
invulling van het schilderij. Want
dat is het leuke aan dit kunstproject, het is een gezamenlijk opdracht waar ieder kind
bij betrokken is. Op latere leeftijd kunnen de leerlingen heel
trots tegen hun dan kleinkinderen zeggen: “Ik heb nog in het
Raadhuis geëxposeerd.” Henk
Koelemeijer die het project op
zijn eigen en deskundige manier begeleidt toont zich bij elke
bezichtiging verbaasd over het
niveau van de minischilders “Dit
had ik zeker niet verwacht. Mijn
verwachtingen waren behoorlijk
hoog, maar die worden bij tot ik
wat op heden gezien heb nog
overtroffen”, is regelmatig uit zijn
mond te horen om hierna een
applausje voor de kunstenaartjes te vragen. Twaalf kunstwerken van de groepen vier van de
tien basisscholen te zien vanaf
24 mei in de Burgerzaal van het
het verbouwde Raadhuis.

De laatste hand wordt gelegd aan het kunstwerk van basisschool
De Ark.
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Feestelijke opening Vitalert
Heemstede – Sinds januari van dit jaar is de kliniek van Vitalert gevestigd in het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede. De
feestelijke opening vond echter op donderdag 17 april plaats.
Vitalert is een dienstverlenende organisatie in zorgpreventie.
Door het meten en het in kaart brengen van risicofactoren in
het lichaam krijgt de cliënt een goed beeld hoe het gesteld
is met de gezondheid. Bovendien kan met bijvoorbeeld een
IMT plus-onderzoek een betrouwbare en persoonlijke risicoanalyse worden gemaakt van de gezondheidsproblemen in de
toekomst, ook als er nu nog geen klachten zijn. De lifestyle
kliniek in Heemstede op de derde etage van het Spaarne ziekenhuis is thans de belangrijkste vestiging van Vitalert in Nederland naast de vestiging in Hoofddorp.

Het was het komische duo van
‘de Nachtzusters’ dat het officiële openingsprogramma inluidde. Met een vette knipoog naar
de geneeskunde wisten de dames op hilarische wijze de juiste
toon te vinden die past bij zo’n
feestje. De provinciaalse zussen
zagen een meting van de binnen en de buitenkant van hun
lichaam wel zitten. Ook enige
cosmetische
verbouwingenvooral van elkaar- stond op hun
verlanglijstje, aangezien de kli-

niek van het Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne in hetzelfde gebouw gehuisvest is.
Een welkome vrolijke noot in de
anderszins serieuze materie van
aderverkalking.
IMT is de afkorting van het Engelse Intima-Media Thickness.
Hiermee wordt bedoeld de dikte van de binnenste twee lagen
(intima en media) van de wand
van een slagader. Door de dikte
van de slagaderwand te meten

in de halsslagader kan de mate van aderverkalking op andere
plaatsen in het lichaam, met name rond het hart mede bepaald
worden. Voordeel van deze methode is dat het onderzoek geheel pijnloos is en de uitslag direct bekend wordt. Bovendien
kan met deze preventieve echo
de cliënt de kleding aanhouden.
Hoewel aderverkalking een normaal verouderingsproces is, kan
die worden versneld door factoren als cholesterol, gewicht
en bloeddruk Aderverkalking
is een belangrijke risicofactor in
het ontstaan van hart -en vaatziekten zoals een hart -of herseninfarct. De voorspellende
waarde van het onderzoek leidt
in de praktijk vaak tot levensstijladviezen. Je kunt tenslotte maar
beter tijdig gewaarschuwd zijn.
Medisch directeur Jacques
D.Barth van Vitalert is een internationaal erkende leider op het
gebied van preventieve cardiologie. Tevens is hij gespecialiseerd in de endocrinologie. Verdere specialisatie deed hij in het
laboratorium van de NASA in
de Verenigde Staten op beeldverwerkingstechnieken. Barth
speelde een belangrijke rol in
de ontwikkeling van echo technologie. Hij is de verantwoordelijke man voor de cardiologische
expertise en beoordeling van
IMT plus-scans.
Vooralsnog werden tijdens de
feestelijke opening de gedachten aan een meer sobere lifestyle naar de achtergrond geschoven en werd geproost met
een glaasje champagne op een
succesvolle toekomst voor de
nieuwe ultra- moderne kliniek.
Mirjam Goossens

Begraven in Lisse kost meeste geld

Grote verschillen tussen duurste
en goedkoopste begraafplaats
Regio – Er blijkt meer dan 6.000 euro verschil te zijn tussen
de duurste en goedkoopste begraafplaatsen in ons land. Dat
blijkt uit onderzoek naar begraaftarieven.
Het kiezen van een graf is het
maken van keuzes. Uitvaartbedrijf Monuta presenteert het onderzoek dat werd gedaan naar
de tarieven van meer dan 700
begraafplaatsen. Monuta biedt
daarmee een actueel en betrouwbaar overzicht van de belangrijkste tarieven op zoveel
mogelijk begraafplaatsen in Nederland; gemeentelijk, kerkelijk
en particulier. Dit overzicht is te
vinden op www.monuta.nl/grafkosten. Consumenten kunnen
een goede afweging maken als
er een overzicht is van de tarieven van álle begraafplaatsen.
Het kiezen van een graf houdt
in dat u keuzes dient te maken: wordt het een gemeentelijke begraafplaats, een kerke-

lijke of een particuliere? Een algemeen graf of eeneigen graf?
Een begraafplaats in een monumentaal park of een historisch
dorpskerkhof dat door vrijwilligers wordt onderhouden? Deze
verschillen in begraafplaatsen
zijn prijsbepalend, maar maken
het tegelijkertijd moeilijk om begraafplaatsen onderling goed te
vergelijken.
Bij een eigen graf heeft men de
keuze wie er in het graf komt te
liggen en hoe lang men het graf
in stand wil houden. Het graf
wordt uitgegeven voor minimaal
20 jaar. Eigen graven bieden
meestal plaats aan twee of drie
personen. De tien goedkoopste
begraafplaatsen zijn kerkelijke
begraafplaatsen. Vaak hanteren

deze begraafplaatsen beperkende voorwaarden.De goedkoopste begraafplaatsen liggen
in Menaldumadeel (130 euro/10
jaar) en Veendam (236 euro/20
jaar).Het meeste geld betalen
nabestaanden aan de begraafplaatsen in Lisse (6.665 euro/20
jaar), Naarden (6.139 euro/20
jaar) en Papendrecht (5.640 euro/40 jaar). Monuta heeft 85 jaar
ervaring in het regelen en verzorgen van uitvaarten volgens
de meest uiteenlopende, persoonlijke wensen. Dankzij een
landelijk netwerk van uitvaartcentra en betrokken medewerkers die ruimte geven voor eigen
ideeën rondom de uitvaart is elke uitvaart bij Monuta in vertrouwde handen. Monuta uitvaartverzekeringen worden verkocht via bijna 3.000 onafhankelijke tussenpersonen.
Meer informatie: 023-584 16 82.

Bent u klaar
voor de zomer?
Heemstede- De eerste zonnestralen van hopelijk een mooie
zomer waren de afgelopen dagen volop aanwezig. De zomerse
kleren weer tevoorschijn gehaald, een ijsje halen en gezellige
terrasjes... Maar in ons achterhoofd luidt de vraag ‘ben ik fit en
klaar voor de zomer?’
FM HealthClub op de Kerklaan biedt de mogelijkheid om iedereen gezond en fit te krijgen voor de zomer. Naast een persoonlijk trainingsschema worden er extra zomerworkouts gegeven in
de maand mei.
“De accenten van de workouts liggen op de billen, benen en armen. Na iedere workout houden we een extra training voor de
buikspieren”, vertelt clubmanager Michel Weijers.
De openingstijden worden aangepast aan de zomer. De club
gaat vroeger open zodat de leden kunnen genieten van het zonnetje met een fit en voldaan gevoel. De club is vanaf 3 mei elke
zaterdag open om 8.00 uur en iedere woensdag om 7.30 uur.
De zomer workouts van FM HealthClub starten vanaf maandag
5 mei. FM HealthClub biedt iedereen bij inschrijving de maand
mei aan.
FM HealthClub, Kerklaan 113achter, Heemstede, Tel. 023
5478171.

Musicalgroep Lef! trekt
opnieuw Musicaltopper aan
Heemstede - Musicalvereniging Lef! uit Heemstede, maakt
dit jaar alweer haar zevende productie. Sinds de oprichting in 2002 heeft deze levendige musicalvereniging jaarlijks
prachtige musicalproducties op
de planken gebracht. Met 25
enthousiaste leden en een creatieve en professionele artistieke
leiding wordt momenteel hard
gewerkt aan de musical ‘Ik heb
een droom’. Een musical met de
mooiste liedjes van Abba. Deze zal worden opgevoerd op 31
mei en 1 juni in theater De Luifel
in Heemstede. Kaarten hiervoor
zijn nog te bestellen via www.
leftroep.nl
Echter, de ene voorstelling is
nog niet af of er wordt alweer
nagedacht over de volgende.
En dat gaat voor volgend jaar
de musical ‘Heerlijk duurt het
langst’ worden. Een heerlijke
komische musical van originele Nederlandse bodem. De audities hiervoor zijn gepland op
12 en 26 juni en wederom is het
vereniging Lef! gelukt om Joost
de Jong als 1 van de artistiek
leiders te strikken.
Joost de Jong staat al jaren zelf
op de planken als musicalacteur
en verwierf grote Nederland-

se bekendheid met zijn rol als
Tony Manero (John Travolta) in
de swingende musical Saturday
Night Fever. Vervolgens speelde hij als understudy van Bastiaan Ragas de hoofdrol in de
musical 3 Musketiers en leerde vooral het jonge publiek hem
kennen als Prins Barend in De
Kleine Zeemeermin. Momenteel
tourt Joost samen met theatercoryfee Simone Kleinsma door
Nederland met de show: Simone songs from the heart. Hoe
vindt hij dan nog tijd om theaterproducties met amateurs
te maken? “Met de oprichting
van Stichting NoNonsense bieden wij gedreven en ambitieuze amateurs een platform om op
hoog niveau theater te maken,
dat is voor mij een droom die
uitkomt”. Aldus Joost de Jong.
Een nieuw samenwerkingsverband met Lef! kon dan ook niet
uitblijven. Volgens Joost de Jong
is het een gemotiveerde en getalenteerde club en hij kan dan
ook niet wachten tot het zover
is dat ‘Ik heb een droom’ op de
planken staat. Aanmelden voor
de audities voor de nieuwe productie kan nog steeds via leffertjes@gmail.com of kijk voor
meer informatie op www.leftroep.nl
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Voetbaltalent uit Heemstede
tekent contract bij Ajax
Heemstede - In de jaren 60 ging Johan Neeskens hem voor,
vervolgens werd de HBC speler John Goossens ingelijfd bij
Ajax en nu is het de beurt aan Jeffrey Dekker om zijn handtekening te zetten onder een heus profcontract.
Net als John Neeskens komt ook
Jeffrey Dekker van de Heemsteedse vereniging RCH, waar
hij in de F pupillen zijn eerste
balletje trapte. Na tweejaar RCH
hadden de scouts van Ajax hem
al in de gaten en verhuisde hij
als voetballer naar Amsterdam.
Een aardige overeenkomst is
dat de families Neeskens, Goossens en Dekker allen in de Iepenlaan wonen of hebben gewoond. Kennelijk de juiste omgeving voor het ontwikkelen van
voetbaltalent.
Jeffrey doorliep bij Ajax alle
jeugdteams en behoorde steevast tot de selectie. Ook in Zeist,
bij de KNVB, bleven zijn capaciteiten niet onopgemerkt, waardoor hij uitnodigingen ontving
voor de selecties onder 15 jaar
en tegenwoordig voor de selectie onder 17 jaar.
Je ziet nog eens wat van de wereld als je met de Ajax jeugd of
het Nederlands jeugdelftal verre
reizen maakt. Jeffrey hoopt mee
te mogen naar de EK in Turkije
aanstaande maand mei. “Ik heb
nu een lange tijd met blessures
te kampen gehad en ben bijna
weer helemaal fit. Het zou voor
mij fantastisch zijn als ik mee
kan naar Turkije. Samenspelen
met de beste voetballers van
Nederland onder de 17 jaar en
wedstrijden op het scherp van
de snede zijn een de krenten in
de pap.
Wat mij nog goed is bijgebleven was een trip met de Ajax C1
naar Rusland. In Novosibirsk, in
het westen van Siberië, troffen
wij uitstekende locale tegenstanders. Het evenement was
georganiseerd door de grote
geldschieter Roman Abramovitsch (eigenaar van o.a. Chelsea in Engeland) en het ontbrak ons aan niets. Wij reikten
helaas niet verder dan de derdeplaats in het toernooi”. Jeffrey tekende een contract dat

hem tot 2011 bindt aan Ajax.
Het geeft hem zekerheid over
zijn nabije toekomst als voetballer. De kans dat hij ooit tot het
eerste elftal reikt neem alleen
maar toe. Eerst moet hij nog een
of twee jaar doorbrengen bij de
A1 jeugd, maar de kans dat hij
wordt opgeroepen voor de selectie is aanwezig en hij zal niet
de eerste zijn die op jonge leeftijd zijn debuut maakt in het
keurteam van de club.
Bijzonder dagindeling
Hoe ziet je dagindeling er uit
willen wij graag weten. “Ik doe
dit jaar eindexamen HAVO en
ga gewoon om half negen naar
school. Ik wordt in de middag
opgehaald door de schoolbus
van Ajax en vertrek dan naar
Amsterdam. Wij trainen dagelijks, behalve op woensdag dan
ben ik vrij, tussen drie en vijfuur.
Vervolgens maken wij huiswerk
en worden begeleid door docenten die bij Ajax aanwezig zijn.
Ook verzorgt de club voor ons
een maaltijd. Rond een uur of
acht word ik weer thuisgebracht
door het Ajax busje. Dinsdag
is het extra zwaar dan trainen
wij eerst in het krachthonk en
dan, na het eten, trainen wij ook
nog kort op het veld. Naast de
groepstraining wordt er ook individueel veel aandacht aan ons
besteed. Ex profvoetballers als
De Boer en Tahamata oefenen
dan met kleine groepjes de verschillende onderdelen van het
spel. Je merkt dat je daar heel
veel van opsteekt en naderhand
weer kan gebruiken in de wedstrijden. In het weekend spelen
wij uiteraard onze competitiewedstrijden. Merken jullie als
jeugdspelers iets van de commotie die er de laatste tijd is geweest bij Ajax? “Nee in het geheel niet. Het is volkomen rustig
bij ons en het is ook geen onderwerp van gesprek. Wij moe-

Søren Lerby, Ajax official , opa, vader, moeder, Jeffrey, trainer Pronk en
Manager Ajax Martin van Geel.
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Jeffrey die zijn contract tekent.
ten het op het veld laten zien en
alles staat in het teken van onze
eigen prestaties”. Ga je nog wel
eens naar je oude club RCH?
“Ja, zo nu en dan loop ik daar
nog wel eens binnen. Ik ken nog
veel mensen en het is altijd leuk
daar weer te zijn, zeker nu het
clubhuis zo mooi is verbouwd.
Helaas heb ik niet zoveel vrije
tijd om er meer naar toe te gaan.
Mijn Opa is een echte HBC man
en ook die club heeft mijn belangstelling, maar in Heemstede blijft RCH mijn club. Mijn
ouders hebben mij altijd gesteund en leven belangstellend
mee met mijn vorderingen. Zij
waren ook aanwezig bij het tekenen van mijn eerste contract.
In Søren Lerby heb ik een goede
zaakwaarnemer en hij regelde
voor mij de zaken rondom mijn
contract”. Wij spreken af dat wij
hem weer ontmoeten, zodra hij
zijn eerste wedstrijd heeft gespeeld in Ajax 1.

Geweldige prestatie turnsters

Heemstede - Op zaterdag 12
april vonden in Amsterdam
de
regiokampioenschappen turnen plaats. In januari
hadden Willemijn van Deventer, Renee Bouman en Wen
Shao van de Vijver zich geplaatst voor deze wedstrijd
door van de 24 turnsters bij
de eerste 8 te eindigen.

In de nieuwe hal van Turnace in
Amsterdam mochten de meiden zich meten met de meisjes
uit de andere rayons. Het ging
bij deze wedstrijd om het kampioenschap van de regio, welke
loopt van Hoofddorp tot Texel.
Het eerste onderdeel was balk.
Willemijn ging zo snel over de
balk, dat zij geen tijd had om te
vallen. Renee ging wat bedachtzamer, maar viel wel een keer.
Helaas ging de balkoefening
bij Wen Shao helemaal fout en
moest zij genoegen nemen met
een 3.25, wat bij dit soort wedstrijden funest is. Bij de vloer
ging het stukken beter en ein-

Prima prestaties
synchroonzwemsters HPC
Heemstede - HPC werd afgelopen zondag tijdens een nationale wedstrijd vertegenwoordigd door Nikita van Groenigen,
Daisy Crabbendam en Ilse Bosman. De wedstrijd werd gehouden in Zaandam. Met meer dan
100 deelnemers, die als solo,
duet of groep hun kunsten vertoonden op zelfgekozen muziek,
was het een geweldig spektakel. Vanwege het grote aantal
inschrijvingen mocht iedere vereniging dan ook maar één solo
inschrijven.
Helaas kwam de solo van Nikita van Groeningen te vervallen.
Van de overgebleven 19 solistes was Ilse Bosman van HPC.
Zij gaf helemaal alleen een demonstratie op de muziek van
Era. Ze behaalde met haar
prestatie een 9e plaats in het
landelijk klassement. Dan werd
er nog een duet gezwommen

door Nikita van Groenigen en
Daisy Crabbendam. Zij maakten
voor hun uitvoering gebruik van
het swingende nummer ‘Candyman’ van Christina Aguilera. Het publiek genoot, maar de
jury was iets strenger en beloonde het duet met een 12e
plaats.
De uitslag van deze wedstrijd
is een goede indicatie voor
de Synchrobeat (Nederlandse
kampioenschappen voor meisjes onder 14 jaar). Binnenkort
zullen Nikita en Ilse deelnemen aan deze wedstrijd. Samen met hun trainsters kunnen
zij naar aanleiding van het oordeel van de jury nog enige verbeteringen aanbrengen in hun
uitvoering. Als zij tijdens het
technische deel van de synchrobeat voldoende punten
scoren mogen zij hun solo en
wellicht hun duet laten zien.

digde zij boven Renee en Willemijn. Bij sprong zijn per saldo hoge punten te verdienen
Als eerste sprong Willemijn een
overslag voor 8.95, Renee liet
zich niet onbetuigd en liet een
9.30 voor zich noteren en Wen
Shao bleef in de buurt met een
8.90. Als laatste was de brug
aan de beurt. Willemijn deed
het keurig en verdiende dan
ook een 9.10. Dat liet Renee niet
op zich zitten en verbeterde de
score tot 9.15. Als laatste Wen
Shao. Zij verdiende een gelijke
score, maar de jury dacht daar
anders over en bracht een 8.70
op het scorebord.
Een dan maar afwachten. De
eerste 18 van de 36 meisjes mogen door naar de districtwedstrijden. Het zal er om spannen.
Gelukkig werden eerst de namen opgenoemd van de doorstromers: Willemijn en Renee
mogen op 14 juni in Amersfoort
laten zien wie de beste is van de
5 districten.
Jos Holdorp
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Vrienden van Theater de Luifel
Heemstede – Theater de Luifel bestaat tien jaar en heeft in
deze korte periode een prachtige reputatie opgebouwd in theaterland waar menig al lang bestaand theater jaloers op kan
zijn. Dat heeft deels te maken
met de kleinschaligheid, er zijn
maar 200 stoelen, deels met de
gelukkige programmering door
Laura Marcus. Als programmeur moet je enige ruimte hebben om te kunnen improviseren
en als een topper in Heemstede
wil spelen moet er ook de gelegenheid zijn. Daarvan zijn in
korte tijd al leuke voorbeelden
voorbijgekomen. Een bezettingsgraad van net 40 procent
in 1998 tot een hoge bezettingsgraad van 87 procent in het seizoen 2007, geeft geen reden om
genoegzaam achterover te leunen. Integendeel. Om de opgebouwde kwaliteit minstens vast
te houden en een financiële zekerheid niet alleen mag afhangen van een bijdrage van de gemeente, zijn eigen inspanningen
van groot belang. Hierin past
het initiatief van de Vrienden
van Theater De Luifel om de betrokkenheid van Heemstedenaren bij de ontwikkeling van HUN
theater te vergroten. De Vrienden willen zich niet mengen in
een discussie tussen gemeente
en Casca.
Doel
Het doel van de Vrienden is om
extra geld te verwerven voor de
exploitatie van het theater en de
betrokkenheid van de bezoekers te organiseren. De band

Programma
Het bestuur van de Kunstkring
heeft ruim 40 voorstellingen geselecteerd uit de programma’s
van de verschillende theaters
en concertzalen uit de regio. Er
wordt een grote variatie geboden in toneel, muziek, cabaret,
musical en dans op maar liefst
17 verschillende podia. Uiteraard
is er een aantal voorstellingen
opgenomen uit het programma
van de fantastisch vernieuwde Stadsschouwburg in Haarlem. Ook nieuw voor de Kunst-

Reünisten Hageveld
presenteren tiende jaarboek
Heemstede - Tijdens een grootse reünie voor alle oud-Hagevelders op 31 mei ziet het tiende jaarboek van de Stichting
Reünisten Hageveld het licht. Elk jaar ontvangen de leden van
SRH deze uitgave met wetenswaardigheden uit de rijke historie van deze monumentale school in Heemstede. Het tiende
jaarboek is de volgende stap in een unieke geschiedschrijving.

Fotograaf: Geek Zwetsloot.
verstevigen tussen vaste bezoekers en mensen die soms komen. Bezoekers attent maken
op de mogelijkheden van en in
het theater. Sfeer scheppen met
gesprekjes na afloop met elkaar en-of met artiesten die ‘nablijven’. Er zijn voorstellingen in
de Luifel en er komen artiesten
in de Luifel, die je niet in Haarlem vindt. Dat maakt Theater de
Luifel zo uniek. Als vriend van
de Luifel kunt u een klankbord
zijn voor de vriendenclub en er
komt een wisselwerking tussen
programmering en publiek. Die
band verstevigen staat de Vrienden van de Luifel voor ogen.
Open dag
De initiatiefnemers van de
Vrienden van Theater de Luifel,
Barend Wijtman, Leo Koot, Ad
van Amerongen en Annemarie

van Uden, presenteren zich voor
op zondag 27 april van 15.00 tot
16.30 uur in Theater de Luifel.
Ook Geek Zwetsloot, Franulka
van de Beek en Wendy Ates zijn
al betrokken bij de Vrienden. Tijdens de open dag kunt u kennis nemen van de plannen, de
presentatie van het nieuwe programma 2008-2009 door Laura Marcus met een theaterverrassing en een drankje. Op het
laatste moment heeft chansonnière Anne van Veen, dochter
van Herman, toegezegd om op
de open dag te komen. Zij gaat
dit seizoen officieel in première
en komt 23 januari 2009 naar de
Luifel. Bovendien zullen De Dames voor na Vieren een kwartier uit hun voorstelling Hijgende Hakken spelen. Mooi hè! Van
harte welkom!
Ton van den Brink

Presentatie nieuw seizoen
Heemsteedse Kunstkring
Heemstede - Op vrijdagavond 25 april zal de Heemsteedse Kunstkring haar theaterprogramma voor het seizoen
2008/2009 presenteren. Dat gebeurt in de burgerzaal van het
vernieuwde raadhuis. De aanvang is 20.00 uur, de zaal gaat
een half uur eerder al open. De
presentatie van de avond is in
handen van Fred Florusse. Hij
zal hij de theaterdirecteuren
en programmeurs ondervragen over de voorstellingen en
concerten die de Heemsteedse Kunstkring voor haar leden
heeft uitgekozen.

Lustrumreünie op 31 mei

kringselectie zijn enkele voorstellingen in het openluchttheater Caprera te Bloemendaal.
De theaterdirecteuren en programmeurs uit de hele regio
zullen een toelichting geven
op de verschillende voorstellingen en concerten die het komend seizoen zijn te verwachten. Het zijn Jaap Lampe van
de Philharmonie en de Stadsschouwburg in Haarlem, Jacob
Bron van de Stadsschouwburg
van Velsen, Katja Brenninkmeijer van Schouwburg De Meerse
in Hoofddorp, Laura Marcus van
Theater De Luifel en Iris Haeck
van het Podium Oude Slot in
Heemstede.
Presentatie
Fred Florusse is een van de oprichters van de cabaretgroep
Don Quishocking. In 2007 is het
40-jarig jubileum van Don Quishocking gevierd met het jubileumprogramma ‘Dingen die je
niet meer ziet’.
Fred werkte ook voor het VARAradioprogramma ‘In de Rooie
Haan’ (later ‘Spijkers met Koppen’) en regisseerde o.a. Jack
Spijkerman, Paul de Leeuw,

Foto: Florusse.
Karin Bloemen en Hans Dorrestijn. Ook schrijft, vertaalt en
regisseert hij musicals en staat
hij regelmatig zelf op het toneel.
Zo was hij onder meer te zien in
een productie over Simon Carmiggelt.
De leden van de Heemsteedse
Kunstkring kunnen de komende
weken op de ruim 40 voorstellingen en concerten inschrijven.
De avond wordt niet alleen georganiseerd voor de leden van
de Heemsteedse Kunstkring.
Ook niet-leden die interesse
hebben voor de activiteiten van
de Kunstkring zijn van harte
welkom. De toegang is gratis.

Vraag een oud-leerling van Hageveld naar zijn herinneringen en
je krijgt zonder uitzondering verhalen over het unieke gebouw, de
schitterende omgeving en de geheel eigen atmosfeer, die er blijkbaar altijd al geheerst heeft. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar
al die verhalen hebben een gemeenschappelijke toon. De gemeenschappelijke herinneringen die Hagevelders met elkaar en met Hageveld verbinden, hebben geleid tot de oprichting van de Stichting
Reünisten Hageveld (SRH). Inmiddels telt de stichting circa 700
leden.
SRH organiseert elke vijf jaar een reünie voor alle oud-Hagevelders,
lid of geen lid van SRH. Dit jaar is het weer zover. Op 31 mei kan
elke oud-leerling herinneringen ophalen en vroegere klasgenoten
ontmoeten. Ook zijn de tien tot nu toe verschenen jaarboeken dan
verkrijgbaar. Meer informatie over SRH en de reünie is te vinden op
internet: www.srhageveld.nl
Het college
College Hageveld (het enige zelfstandige atheneum in Nederland)
is gehuisvest in een gebouw dat voorheen het Bisschoppelijk Seminarie Hageveld herbergde. Het ligt op een prachtig besloten landgoed van zo’n 14 hectare, aan de zuidelijke oostkant van Heemstede. Hageveld was vroeger een priesteropleiding met internaat. Het
landgoed was de dagelijkse wereld van honderden leerlingen, leraren, priesters en nonnen. Hageveld was nagenoeg zelfvoorzienend,
met een eigen bakkerij, slagerij, wasserij en zelfs een eigen begraafplaatsje! Pas eind jaren vijftig werd het seminarie ook een gewoon
gymnasium; ook jongens die geen priester wilden worden, mochten
er toen naar school.
Geschiedenis
De geschiedenis van Hageveld gaat terug tot 1817. In Velsen wordt
een Seminarium gesticht ‘voor jongelingen, die zich den geestelijken
stand willen toewijden’. In 1847 verhuist het seminarie naar Voorhout, om zich in 1923 te vestigen op de huidige locatie in Heemstede. In 1957 krijgt de school van het seminarie de status van erkend Gymnasium. Met de invoering van de Mammoetweg in 1968
wordt het Gymnasium omgezet in een Atheneum (met Latijn). Nadat in 1970 het Atheneum ook is opengesteld voor meisjes, wordt in
1976 besloten het internaat af te bouwen en de school zelfstandig
te maken; het Bisschoppelijk College wordt daarmee omgezet in de
Onderwijsstichting College Hageveld. In 2001 trekt het bisdom zich
terug uit Hageveld. De school wordt in plaats van huurder eigenaar
van het grootste deel van het landgoed. Er vindt een herschikking
van ruimten plaats in het gebouw, zodat er een duidelijke scheiding komt tussen school en bewonersgedeelte, waar inmiddels luxe
koopappartementen zijn gebouwd.

Eigenaar Ipenrode ontmoet
Russisch pianist

Heemstede - Zondag 27 april van 13.00 tot 14.00 uur op Branding Radio zal de heer P.H. van den Bos, eigenaar van landgoed
Ipenrode in Heemstede, een boeiend verhaal vertellen over zijn
ontmoeting met de pianist Sergey Smirnov uit Minsk. Dit in het
programma ‘Op bezoek bij...’
Hij heeft Sergey als ‘student’ in huis genomen en is van begin af
aan zijn grootste fan. De meesterverteller Van den Bos zal ook
het een en ander over zichzelf en over landgoed Ipenrode prijsgeven. De geschiedenis over deze prachtige locatie komt ook
aan bod en zal met name in de tweede aflevering van het programma Op bezoek bij…te horen zijn op zondag 4 mei. Uiteraard kunt u op beide zondagen het fantastische pianospel van
Sergey Smirnov beluisteren. Zondag 18 mei geeft Smirnov een
concert in de Oude Kerk in Heemstede. Branding Radio is te beluisteren op 106.2FM in de ether en 89.0FM en kanaal S12++ op
de kabel en op internet via www.brandingrtv.nl.
Iemand aanmelden voor ‘Op bezoek bij...’ Dat kan via redactie@
brandingrtv.nl of telefonisch 023-528 82 89.

de Heemsteder - 23 april 2008

pagina 15

Dertig jaar ondernemerschap op de Binnenweg

Feest bij Batifol
Heemstede – Brood is er nog
steeds te krijgen op het breedste
en gezelligste gedeelte van de
Binnenweg. Maar gewoon met
een gesneden wit het pand verlaten is er niet meer bij. Door de
uiterst vriendelijke medewerkers
van Grand Café Batifol wordt er
eerst wat op of tussen gedaan.
Dertig jaar geleden startte de
actieve eigenaar van het Grand
Café zijn zaak als een bakkerij
en lunchroom onder de ‘mooie
Hollandse’ naam ‘Konditorei’. Op
dat moment zal bij Van der Vooren zeker niet de gedachte geleefd hebben dat zijn zaak uit
zou groeien tot een drukbezochte gelegenheid met een groot
terras voor de deur, waar het
bij lekker weer goed verblijven
is. Het leveren van goede kwaliteit en een prettige bediening

Claire, Patrick en Frank van
der Vooren, vlnr. klaar voor het
feestje.

was het motto van de nu 52-jarige van der Vooren. En dat dit
credo door de inwoners van de
gemeente herkend werd bleek
uit de overgrote belangstelling
tijdens de lunchuren.
“Je moet eens weten hoeveel bekende Heemstedenaren hier hun
boterhammetje hebben genuttigd. Leden van het college, artiesten die bij Sony onder contract stonden, dat bedrijf zat hier
toen vlak bij, het was hier altijd
druk en gezellig”, blikt de horecaondernemer terug op het verleden. Met een opleiding Hotelvakschool Wageningen en het
Ondernemerscollege weet Van
der Vooren goed waar hij over
praat maar nog beter weet hij het
ook in de praktijk te brengen. In
de loop van de jaren kwam het
accent steeds meer te leggen op
het serveren van heerlijke en betaalbare hapjes. Het broodgedeelte is inmiddels verleden tijd
en de aandacht is nu verlegd
naar een restaurant met een gezellige en intieme uitstraling.
Nieuwe menukaart
De menukaart heeft in diezelfde
tijd ook een groot aantal aanpassingen gekregen. Er zijn nog
steeds pannenkoeken en uitsmijters, zoals in het begin te
krijgen, maar de nieuwe kaart
vermeldt nu de heerlijkste gerechten. En het is nu tijd voor de
zoon en dochter van de welbespraakte restauranteigenaar om
het een beetje over te gaan nemen. Patrick, 24 jaar, is al volledig bij het gebeuren van Batifol
betrokken, iets dat in de nabije

INGEZONDEN

De ergernissen van een rotonde in aanbouw
De economische schade die de automobilist lijdt ten gevolge van
de aanleg van de rotonde nabij het station Heemstede/Aerdenhout is waarschijnlijk vele malen groter dan de prijs die de gemeente betaalt voor de aanleg van deze rotonde.
Dagelijks staan er aan beide kanten lange files. Verwonderlijk is
dat niet als je nagaat dat er rijbanen zijn afgesloten en de verkeerslichtinstallatie niet is aangepast. Menig automobilist vraagt
zich dan ook af: waarom gebeurt er niets? Er wordt natuurlijk wel
gewerkt, maar wat er in één nacht gebeurt is minimaal. Indien er
’s nacht gewerkt wordt is het merendeel van de wegwerkers verkeersregelaar, de stratenmakers zijn in de minderheid. Dat er voor
de veiligheid van de wegwerker van de arbeidsinspectie ’s nachts
moet worden gewerkt, is niet vreemd, maar waarom besteedt de
gemeente het werk dan uit tijdens daguren? Dat werkzaamheden
in de gemeente uitlopen is niks nieuws, de wegwerkzaamheden
aan de Van Merlenlaan liepen ook 3 maanden uit. De winkeliers op
de Binnenweg zijn gewaarschuwd!
Maar de reden van deze vertraging is mij niet geheel duidelijk. Er
wordt ’s nachts gewerkt i.p.v. overdag, waarom duurt het dan langer? Het is zelfs zo dat er overdag asfalt gefreesd en geasfalteerd
wordt, dus in theorie zou het sneller moeten gaan.
Dat de aannemer zich middels een reclamebord niet kenbaar wil
maken is niet zo verwonderlijk. Hij zou zich net als de opdrachtgever ook diep moeten schamen. Als het werk van een aannemer
door de arbeidsinspectie wordt stilgelegd is dat natuurlijk geen
reclame. Als het een goede aannemer is zou hij de regelgeving
moeten kennen en natuurlijk moeten opvolgen. Dat hij dit niet
doet is natuurlijk zeer triest.
E. Bartels, Aerdenhout (via e-mail)

Grand Café Batifol dertig jaar
geleden.

Fietsers met
teveel op

toekomst ook voor de aantrekkelijke dochter Claire, 20 jaar
gaat gelden. En dan is er binnenkort een feestje te vieren.
Frank van der Vooren viert begin mei het dertigjarige ondernemerschap aan de Binnenweg.
En de twee opvolgers van Frank
pakken het groots aan.
Op zaterdag 3 mei bieden zij pa
een feestje aan waar alle inwoners van de gemeente aan mee
mogen doen. Van 18.00 tot 20.00
uur zijn er hapjes en drankjes
en is er gezellige muziek en iedereen is welkom. Maar de jongere generatie Van der Vooren
gaat nog een stapje verder. Met
ingang van 5 mei is Batifol van
maandag tot en met vrijdag ook
‘s avonds geopend, waarbij de
keuken pas om 21.30 uur gesloten wordt. Bovendien is er vanaf dat moment ook de mogelijkheid om voor een etentje te kiezen voor het weekmenu. Dat varieert regelmatig en dan kan er
voor weinig geld heerlijk en ontspannen gegeten worden. Alleen de sfeer die zo bekend is
en door iedereen gewaardeerd
wordt blijft onveranderd.

Feestelijk weekmenu
Vanaf 5 mei is er een weeklang
het feestmenu dat bestaat uit
romige aspergesoep, Hollandse
asperges met beenham, gekookt
ei, gesmolten boter en krieltjes.
Als dessert is er vanille-ijs met
aardbeien en slagroom en een
glas wijn. En de prijs die daarvoor wordt gevraagd lijkt nog
te stammen uit de beginperiode van 30 jaar geleden. Maar
eerst is er op zaterdag 3 mei op
de Binnenweg het feestje. Frank
van der Vooren is te spreken
over het ontwerp van de herinrichting van de Binnenweg, erg
actueel op dit ogenblik. “Er is
in het ontwerp van het college
sprake van een terugkeer van
het dorpse karakter van de winkelstraat”, is de verheugde constatering van een actieve Heemsteedse ondernemer.
Grand Cafe Batifol, Binnenweg
140, 023-5287744. Geopend
maandag tot en met zaterdag
vanaf 8.00 tot 18.00 uur. Vanaf
5 mei van maandag tot en met
vrijdag 8.00 tot 21.30 uur en zaterdag vanaf 8.00 tot 19.00 uur.

Benefietdiner voor
vakantie Stichting de Baan
Heemstede - Heerlijk genieten van een 4-gangen diner en …. ondertussen een
goed doel steunen? Dat kan
op donderdag 15 mei bij Casca de Luifel in Heemstede.
De opbrengsten van dit diner komen ten goede aan
de jaarlijkse vakantiereis die
Stichting De Baan organiseert voor mensen met een
verstandelijke beperking. Dit
jaar gaan 50 deelnemers, begeleid door 18 vrijwilligers,
een week naar een bungalowpark in Volendam om te
genieten van een welverdiende week vakantie.
Samen met Casca, welzijnsorganisatie in Heemstede, organiseert De Baan een kookcursus
voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze cursisten en vrijwilligers zullen dan
samen met kok Erna Fremeijer
het diner verzorgen.
Tussen de gangen door vindt er
een veiling plaats. Mensen van

De Baan en De HartekampGroep hebben speciaal voor de
veiling houten voorwerpen en
schilderijen gemaakt. Prijzen zijn
vanaf 4,50 euro. Het diner wordt
muzikaal omlijst door de Frisby-

Heemstede/Bennebroek - De
politie heeft donderdag 17 april
van 21.00 uur tot 03.00 uur alcoholcontroles op verschillende locaties. Op de Groor Hoefbladlaan
in Bennebroek legden 180 bestuurders een blaastest af, maar
niemand had teveel gedronken. Op de Heemsteedsedreef in
Heemstede werden 40 bestuurders gecontroleerd, waaronder
vier fietsers. De vier bleken allemaal flink onder invloed van alcohol en kregen daarvoor een
proces-verbaal uitgeschreven.
Ook het onder invloed van alcohol fietsen is strafbaar.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam
dichtstorten betekent eigenlijk
´storten op dichten´. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u
dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Liefst niet te lang,
omdat er niet altijd genoeg
ruimte is.
Hieronder een gedicht van Bart
Jonker.

Woordval
Als woorden vallen
staan stilte en rust overeind
die als feilloze fonteinen
met rechte baleinen
je raken

band, muziekgroep van De Baan.
Aanvang avond 19.00 uur, start
diner 19.30 uur bij Casca de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. De kosten voor het diner zijn
30,00 euro p.p. excl. drankjes,
hiervan gaat 17,50 euro direct
naar het goede doel.
Opgave bij de receptie van
Casca op telefoonnummer: 023
– 548 38 28.

pagina 16

de Heemsteder - 23 april 2008

‘Emmy helpt’ brengt
uitkomst voor ouderen
Heemstede – Steeds vaker willen ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen. Ook het beleid van onze overheid is
er helemaal op gericht. Ouder worden in de vertouwde omgeving is voor velen een aantrekkelijker alternatief dan een verzorgingshuis. Zo lang gezondheid en de omstandigheden het
toelaten. Zodra meer hulp gevraagd wordt zijn er legio instanties om bij aan te kloppen. Maar weet ze maar eens allemaal
te vinden. En dan zijn er nog wensen die door geen enkele organisatie worden ingevuld. Hier komt ‘Emmy helpt’ in beeld.
Zij is de persoon die de weg weet in de problematiek waar
zelfstandig wonende ouderen tegenaan lopen.
Emmy Sonnemans-Grooff (49)
werd geboren in Amsterdam en
groeide op in Bennebroek Na
verblijf in het buitenland woont
ze sinds 2001 met man en kinderen in Heemstede.
Sonnemans: “Mijn achtergrond
ligt in de commerciële sector,
maar als je diep in mijn hart kijkt
heb ik destijds de verkeerde studiekeuze gemaakt. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de
sociaal-maatschappelijke hulpverlening. De sociale academie
was in mijn jeugd echter niet
bepaald de omgeving die bij mij
paste. Toch heb ik juist in mijn
laatste baan bij een organisatieadviesbureau gemerkt hoe organiseren in mijn bloed zit. Dat
komt mij nu van pas.”
Emmy Sonnemans kon bij haar
terugkeer in Nederland meteen
aan de bak. Haar bejaarde ouders hadden aandacht en verzorging nodig en Sonnemans
bood die hulp tot zij beiden kort
na elkaar overleden. De voldoening die het haar gaf, inspireerde de Heemsteedse tot een
carrière switch. Ze volgde een
opleiding tot ouderenadviseur
bij InnHolland en riep in 2007
het ouderenhulpbureau Emmy ‘helpt’ in het leven. ‘Emmy
helpt’ biedt persoonlijk zorgadvies op maat voor ouderen. Die
zorg kan van persoonlijke, sociale, maatschappelijke en verzorgende aard zijn. Sonnemans:
“Ik informeer de mensen over de
bestaande hulpdiensten en zorg
ervoor dat een bepaalde vraag
bij de juiste instantie en persoon
terechtkomt. Als er hulpmiddelen of aanpassingen nodig zijn,
regel ik die zelf. Daarmee neem
ik die taken over die voor veel
ouderen lastig zijn en onoverzichtelijk.”
Regelmatig wordt ‘Emmy helpt’
ingeschakeld door de kinderen.
Vooral als kinderen op afstand

wonen van hun ouders, is het
moeilijk om de tijd die ze samen
te besteden hebben niet helemaal op te laten gaan aan admi-

budget (PGB) kan veel vergoed
worden. Sonnemans heeft ook
de mogelijkheid met de aanvraag van een PGB hulp bieden.
Als een oudere moeite heeft met
de stap te zetten naar de diverse instanties, neemt zij die taak
over. Emmy: “De hulpvraag kan
heel divers zijn. Zo regel ik ook
verhuizingen of iemand die een
klein klusje kan doen. Maar ook
begeleid ik een cliënt die een
middagje naar het museum wil.
Het gaat mij om het persoonlijk
contact.
Ik herken de bezorgdheid die je

Frans Brinck tijdelijk
raadslid voor HBB

Heemstede - Opnieuw doet zich in het Heemsteedse bestuur
een nieuw fenomeen voor. Na decennia een VVD’er als burgemeester te hebben gehad, staat er sinds een jaar een burgemeester van PvdA-huize aan het roer. Nu gaat voor de eerste
maal een raadslid met zwangerschapverlof. Annelies van der
Have (HBB) verwacht deze zomer haar tweede kindje. Het unieke is dat het sinds kort mogelijk is, om verlof op te nemen en
te worden vervangen door een ander. Dit mits de vervanger op
de oorspronkelijke kieslijst voorkomt. Frans Brinck, de nummer
drie op de kandidatenlijst van HBB, zal gedurende drie maanden
Annelies van der Have vervangen.
Brinck, in het dagelijks leven directeur/eigenaar van een groot
luchtvrachtbedrijf op Schiphol, staat te popelen om deze klus
voor zijn partij te klaren. “In de korte tijd dat ik namens HBB als
raadslid mag optreden, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren
aan het mede besturen van onze gemeente. Als langjarige inwoner van Heemstede sta ik pal voor het behoud van het, ons
zo eigen, dorpse karakter. Een dorp zonder nog meer nieuwbouw, maar wel met zoveel mogelijk groen.” Laat hij in een reactie weten.
Brinck zal op 24 april worden beëdigd en de fractie bestaat dan
uit de Heren Ates en Brink. IJs en weder dienende zal Annelies
van der Have in augustus haar plaats in de gemeenteraad weer
innemen.

KNA derde corps in bloemencorso!
Bennebroek - Het Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt
op zaterdag 26 april van Noordwijk naar Haarlem. De stoet vertrekt om 9.30 uur vanaf de boulevard in Noordwijk.
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) uit Bennebroek, Vogelenzang en Zwaanshoek zal
ook dit jaar weer van de partij
zijn, onder leiding van tamboer
maître Jan van der Kolk.
Het corso start om 18.45 uur bij
het Ford museum te Hillegom en
de muzikanten van KNA zullen
lopen tot het eindpunt in Haarlem, waar zij rond 21.00 uur verwacht worden. De KNA majorettes van de wedstijdgroep uit
Noordwijk zullen de band weer
begeleiden.

26 april is echter niet de enige
gelegenheid waarvoor de muzikanten nieuwe nummers hebben ingestudeerd. Met het oog
op de fusie van Bennebroek is
speciaal muziek gecomponeerd.
Deze stukken worden o.a. ten
gehore gebracht tijdens de Koninginnedag, bij de avondvierdaagse van Bennebroek en Vogelenzang, in de feestweek te
Bennebroek en zelfs bij de nationale dodenherdenking. Over de
jaarlijkse herdenking op 4 mei,
zal KNA op 24 april vragen gaan
stellen in de gemeenteraad.
Eén van de muziekstukken zal
die avond officieel aan de burgemeester van de fuserende
gemeente Bennebroek worden
aangeboden.

Van 2 t/m 7 juni:
Nationale collecte Handicap.nl
nistratieve rompslomp. Zo kan
dochter of zoon ook eens gezellige dingen doen met hun ouders. Emmy Sonnemans komt bij
de cliënt thuis voor een eerste
gesprek. Zij stelt een overzichtelijk werkschema voor waarin de specifieke wensen uiteen
worden gezet binnen een realistisch tijdsplan. De offerte die zij
maakt is geheel vrijblijvend.
Met het persoonsgebonden

hebt voor je ouders die op leeftijd zijn. Mensen hebben er veel
voor over als je een goede verzorging kunt inschakelen. Ik
denk wel eens: Had ik destijds
met mijn ouders maar de kennis
gehad die ik nu heb.“
‘Emmy helpt’ is telefonisch te
bereiken op 06-41466191 of per
email: emmyhelpt@planet.nl.
Mirjam Goossens

De Meerlanden en de feestdagen
Heemstede - Op Koninginnedag, woensdag 30 april, en Hemelvaartdag, donderdag 1 mei, is de milieustraat gesloten. Op vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei is de milieustraat weer op de normale tijden
geopend. Op woensdag 30 april is er geen afvalophaal.
Op Koninginnedag, woensdag 30 april zal De Meerlanden geen afval ophalen. De afvalronde wordt
op vrijdag 2 mei gereden.
De Meerlanden maakt zich sterk voor meer recycling; afval dat gescheiden wordt ingezameld, kan
weer als grondstof worden hergebruikt. Veel afval bevat waardevolle materialen. Op deze manier zijn
minder nieuwe grondstoffen nodig en dragen we bij aan de vermindering van het broeikaseffect.

Heemstede - Handicap.nl is de fondsenwervingsorganistie van
de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie).
Zij werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van
mensen met een functiebeperking of chronische ziekte.
Zelfstandig leven, je eigen gang gaan, zelf beslissen hoe je leven er uitziet. Iedereen heeft er recht op. Ook mensen met een
handicap of chronische ziekte. Ango helpt hen, o.a. dankzij de
opbrengst van deze collecte!
Waarom is dit nodig?
Mensen met een chronische ziekte of functiebeperking willen
leven als ieder ander. Maar vaak hebben ze niet dezelfde mogelijkheden als anderen om dat ook echt te doen. Veel mensen
vallen net buiten een regeling, of moeten ten behoeve van hun
handicap hoge kosten maken die door geen enkele instantie of
regeling worden vergoed. Voor hen maakt de Ango het leven beter mogelijk, maar dit kunnen wij niet alleen! Niet voor niets is
het motto van de Ango: Voor elkaar, door elkaar!
Alleen uw eigen straat collecteren is al een goed gebaar en een
relatief kleine moeite voor uw medemens.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden op het volgende telefoonnummer: 033-4654343 of per e-mail: info@handicap.nl
Bezoek ook eens de website: www.ango.nl
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Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Kinderen en de dood (5)
Eigentijdse rituelen
voor kinderen

Fotobureau Fons.

Kon. HFC deed wat
het moest doen

Regio - Thuis aan de Spanjaardslaan wilde HFC aan het thuispubliek laten zien dat zij zich terecht de kampioen van de
derdeklasse mochten noemen.
Tegen Purmerend deden zij niet
alleen hun sportieve plicht maar
lieten op momenten voetballend
zien waarom zij en geen ander
kampioen zijn geworden. Purmerend had nog een reële kans
op de derde periode maar kwam
zondag voetballend te kort. HFC
speelde van meet af aan op de
aanval en was bereid voor de
drie punten te gaan. Purmerend
dacht hier hetzelfde over en dus
ontstonden er onverwachte ruimtes op het veld en golfde het spel
aardig heen en weer. Moreno Essenboom van Purmerend kreeg
de eerste kans van de wedstrijd,
maar faalde in de afwerking. In
minuut twaalf was het Joost Cornelissen die zijn tegenstander
op snelheid uitspeelde maar zijn
schot belandde in het zijnet. Nog
geen minuut later werd een kort

genomen corner door Bart Nelis
hard tegen de onderkant van de
lat geschoten en de bal belandde, via de rug van doelman Neuteboom, alsnog in het doel. Het
spel bleef op en neergaan. HFC
doelman van Rossum speelde
wederom een belangrijke rol bij
het onschadelijk maken van een
schot van, de zeker niet slecht
spelende, Purmerend aanvaller Niels Boekweit. Purmerend
kreeg nog een aantal vrije trappen te nemen op mooie posities,
maar geen bal kwam in de buurt
van het doelvlak. Kort voor rust
zette HFC verdediger Roy Verkaik zijn hoofd tegen een, door Bart
Nelsi hard genomen, corner en
liet doelman Nueteboom kansloos. De altijd hard werkende
Hans van Laar werd na rust vervangen door Pascal Averdijk, die

Thunnissen legt zich ook
toe op exclusieve villabouw
Heemstede – Onder de naam
‘Thunnissen Exclusief’ heeft
Thunnissen uit Heemstede een
nieuw specialisme toegevoegd
aan de bestaande dienstverlening als projectontwikkelaar en
aannemer. Thunnissen Exclusief
legt zich toe op de bouw van villa’s in het hogere segment. Hiermee speelt Thunnissen adequaat
in op de trend naar particulier
opdrachtgeverschap, waarbij de
consument een kavel koopt om
daarop zijn droomhuis te laten
verwezenlijken. Thunnissen geniet als aannemer en projectontwikkelaar een goede reputatie.
Vanuit verschillende vestigingen
wordt dagelijks werk gemaakt
van ontwikkeling, bouw en onderhoud. Met Thunnissen Exclusief wordt een specifiek marktsegment aangeboord.
Optimaal bedienen
“Er zijn twee belangrijke redenen
waarom we besloten hebben om
Thunnissen Exclusief op te rich-

ten”, licht Harrie van Noorden, directeur van Thunnissen toe. “Ten
eerste stimuleren steeds meer
gemeenten particulier opdrachtgeverschap. Wij zien hier goede
marktkansen voor Thunnissen
Exclusief. Bovendien”, aldus Van
Noorden, “krijgen wij bij Thunnissen steeds meer aanvragen
voor het bouwen van villa’s in het
hogere segment. Die specifieke
groep consumenten kunnen wij
nu met Thunnissen Exclusief optimaal bedienen.”
Veeleisende opdrachtgevers
Thunnissen Exclusief is gevestigd in Noordwijk. Er zijn 12 vakmensen in dienst, die ruime ervaring hebben met de bouw van
villa’s in het hogere segment. Deze vakmensen waren werkzaam
bij Esio Bouw, dat eerder failliet is gegaan. In dit hoge segment heeft Thunnissen te maken
met veeleisende opdrachtgevers,
die een zeer deskundige en betrouwbare partner willen voor

Trainer Renee Anneese onder de
douche.
wegens een blessure een week
niet had gespeeld. De altijd scorende spits droeg ook nu weer bij
aan het resultaat. Een snelle uitval van HFC leek onderbroken te
worden doordat de grensrechter
vlagde voor buitenspel. Dit was
het echter niet en de goed leidende scheidrechter Mand liet
dan ook gewoon verder spelen.
Averdijk, alleen voor de doelman,
passeerde hem door de bal in de
uiterste hoek te prikken 3-0.
Tijd voor publiekwissels, Joost
Cornelissen en Bart Nelis, samen
goed voor 25 doelpunten dit seizoen, werden door trainer Anneese uit de strijd genomen. HFC
had nog volop kansen de uitslag
naar vier of vijfnul te tillen maar
het geluk ontbrak dit maal.
Zondag 27 april wordt de laatste
wedstrijd gespeeld op en tegen
HBC uit Heemstede. Voor HBC
dat, afgelopen zondag het hoger
genoteerde EVC knap met 3-2opzij zette staat er niets meer op
het spel. Zonder spanning zou
het dan wel eens een leuke voetbalderby kunnen worden, zondag om 14.00 uur aan de Cruquiusweg in Heemstede.
Eric van Westerloo
de realisatie van hun droomhuis. “Wij zijn ervan overtuigd die
hoogstaande dienstverlening te
kunnen bieden”, zegt Harrie van
Noorden. “Thunnissen Exclusief
neemt graag het volledige bouwtraject van deze villa’s voor zijn rekening. Dankzij onze ruime kennis
en kunde, is dit specifieke soort
projecten bij Thunnissen Exclusief
in de beste handen!”. Thunnissen
heeft - behalve het hoofdkantoor
in Heemstede - vestigingen in
Alkmaar, Amsterdam, Boskoop,
Cruquius en Rijnsburg.

Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven gebruiken
we vaak rituelen als markering. Zo zijn rituelen belangrijk bij een afscheid door de
dood, ook voor kinderen.
Rituelen zijn handelingen die
helpen op momenten dat alles verandert en de wereld
toch gewoon doorgaat. Rituelen maken dat gevoelens
naar boven komen en tegelijkertijd maken ze die gevoelens ook hanteerbaar. Ze verbinden mensen met elkaar
en betrekken ook kinderen
bij de gebeurtenis. Daarom
zijn ze belangrijk voor de
rouwverwerking. Ze stellen
kinderen in staat afscheid te
nemen van iets dat voorbij is
en scheppen ruimte om aan
een nieuwe periode te beginnen. Het is goed om samen
met kinderen te zoeken naar
vormen die hen raken.
Enkele voorbeelden van eigentijdse rituelen uit onze
praktijk:
* Alle kinderen werden
op een gegeven moment
tijdens de uitvaart naar
voren gevraagd. Een familielid gaf ieder kind een
bloem van crêpepapier en
las hen een verhaaltje voor.
Na het verhaaltje mochten
de kinderen de bloem op
de kist leggen en weer op
hun plaats gaan zitten.
* Tijdens de uitvaart van
een onderwijzeres heeft
een leerling van haar een
stukje op de piano gespeeld. Dat was prachtig
en iedereen applaudisseerde voor hem.
* Diezelfde onderwijzeres
had voor haar dood besloten dat haar kist met
schoolbordverf zwart geschilderd moest worden.
Tijdens een lied hebben
alle kinderen van haar

groep iets op de kist geschreven met een krijtje.
* Klasgenootjes van school
zongen een lied voor de
overleden van hun vriendje.
* Alle kinderen werden
naar voren gevraagd en
plaatsten om de beurt een
waxinelichtje rond de kist.
* Elke jongere nam een
voor hem of haar betekenisvol klein voorwerp mee
zoals een steen, een veer
of een armbandje en legde
dat bij de kist. Sommigen
zeiden hier iets bij.
* Bij een begrafenis lieten
kinderen na het dalen van
de kist ballonnen op. Ook
zijn een keer twee duiven
losgelaten na het dalen
van de kist. Een andere
keer vonden de kinderen
het mooi om bellen te blazen bij de kist als laatste
groet.
Vanuit onze praktijk weten
wij dat rituelen die je samen
kunt beleven, kracht geven.
Iedereen die betrokken is bij
de overledene geeft zo steun
aan elkaar. Gevoelens van
saamhorigheid en eensgezindheid kunnen het verlies
op zo’n moment wat draaglijker maken.
Voor kinderen van 8 tot ongeveer 12 jaar is er het informatieve boekje: “Als iemand
dood gaat…”, geschreven
door Riet Fiddelaeers-Jaspers, verkrijgbaar bij Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding.

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Cursus Buitentekenen

noeg, zoals Groenendaal, Leyduin en Elswout. Deze korte cursus begint op woensdag 14 mei
en is van 9.30-12.00 uur. De start
is in het Honk, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Van hieruit gaat
u naar een buitenlocatie. De kosten zijn 50,00 euro incl. materiaal,
excl.reiskosten. Aanmelden kan
bij Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, van 9.00 tot 12.00
uur of tel: 023 – 548 38 28.

Schilderijen-expositie

een van hen. Zij exposeert
schilderijen die zij maakte van
verschillende materialen en
technieken. Het Kunstbedrijf
is gevestigd aan de Raadhuisstraat 56a.

Heemstede - Met de prachtige plaatjes uit de Verkade-albums in gedachten, is het tekenen in de vrije natuur een continue uitdaging. Onder leiding
van Max Koning, docent tekenen en schilderen, biedt Casca
de mogelijkheid om zes lessen
buiten te gaan werken. Het accent van de cursus ligt op tekenen. Mooie plaatjes zijn er ge-

Heemstede - Nog t/m 26 april
is er in galerie Het Kunstbedrijf
een expositie te zien met tal van
kunstenaars. Sylvia de Heul is

Postbus 18, 2100 AA Heemstede
telefoon 023 - 548 38 27
COLOFON
Illustraties: Huib van den Broek
Lay-Out en Druk:
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Koninginnedag 2008
Koninginnedag, een unieke dag, een
dag voor iedereen, een dag van de gemeenschap, een dag van eenheid. Alles
onder de vlag van
Oranje. De kleur van
ons Koningshuis en
dat willen wij laten
zien.
Een dag van onderlinge verbondenheid
voor jong en oud,
rijk en arm.
Voor dat alles willen
wij als bestuur van
de Stichting Nationale Feestdagen ons
met een groep vrijwilligers ook dit jaar
weer inzetten.

zichzelf heel goed kunnen redden. Dat prikkelt op zich niet tot saamhorigheid. Daarom is
een geslaagd Oranjefeest ook zo van belang.
En dat is pas geslaagd als
heel veel Heemstedenaren er van genieten.
Ik roep u allen op om u
met enthousiasme in het
feestgedruis te storten.

Wij hebben geprobeerd
een programma samen
te stellen waar voor elk
wat wils te vinden is. Van
jeugddisco tot het zingen
van Oudhollandse liedjes
met Leny van Schaik. Van de aubade bij het
vernieuwde Raadhuis tot spetterende optredens op het Wilhelminaplein. Van vrijmarkt tot
vuurwerk op de Sportparklaan. Evenals vorig
De subsidiestromen drogen op, sponsors
jaar een kleedjesmarkt voor kinderen op de
zijn steeds moeilijker te verleiden en ook
Jan van Goyenstraat en daarna een feest voor
het vinden van voldoende vrijwilligers is niet
de Groene Druif. En voor de tweede keer
gemakkelijk. Daarom ook dit jaar geen Oranfestiviteiten voor het hele gezin op de kop van
jeproms in de Sporthal; dat kunnen wij niet
meer betalen. Toch menen wij ook dit jaar een de Valkenburgerlaan.
Enfin, bekijkt u het programma en pik er uit
volwaardig programma te kunnen aanbieden.
Het wordt een dag voor alle Heemstedenaren, wat van uw gading is. Veel plezier.
een dag waarop u zich met elkaar verbonden
Willem van den Berg,
kunt voelen door samen feest te vieren.
Voorzitter
Wij leven in een prachtige overwegend welStichting
Nationale
Feestdagen
varende gemeente waarin de meeste mensen

Donateur worden?
Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren is behalve menskracht
ook geld nodig. Gelukkig zijn daar de subsidie van de gemeente en de
sponsors: Heemsteedse bedrijven en instellingen die dit evenement op
waarde schatten.
Ook uw donatie is dringend nodig:
Word daarom donateur voor Koninginnedag in Heemstede!
Stort uw bijdrage op rekening:
ABN AMRO 40.09.16.924
t.n.v. Stichting Nationale Feestdagen Heemstede.

Programma
Koninginnedag 2008
RAADHUISPLEIN
09.00-10.00 uur Aubade
10.00-10.45 uur Ontvangst dragers Koninklijke 		
onderscheiding
WILHELMINAPLEIN
10.00-12.00 uur Koffie- en cakefestijn
14.00-15.00 uur Community Singing m.m.v.
Leny van Schaik
(Oude Kerk Wilhelminaplein)
16.30-20.00 uur Koninginne BBQ		
Optredens muziektent Wilhelminaplein:
10.15-10.45 uur Koor de Vrolijke Noot
11.00-11.45 uur Voorwegkoor
12.00-13.30 uur Teisterband			
13.30-14.30 uur Kinderdisco
14.30-16.00 uur Ronny Jordaan (Nederlandstalig)
16.00-18.00 uur De band “This Cover” 		
(Rock en andere stevige Covers)
18.00-20.00 uur De band “The Vintage Rockband”
(Covers uit de jaren 60, 70, 80
en 90)
SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur Vrijmarkt
11.00-15.00 uur Hondenshow			
08.00-23.00 uur Kermis
10.00-15.00 uur Kinderspelen Scouting groep
Graaf Bernadotte
12.00-13.00 uur Inschrijving Puzzelfietstocht 		
Trapveldje SEIN aan de Meerweg
13.00 uur
Start Puzzelfietstocht
22.00-22.45 uur Vuurwerk (terrein RCH-complex)
JAN VAN GOYENSTRAAT
10.00-15.00 uur Kleedjes vrijmarkt
(alleen voor kinderen)
10.00-15.00 uur Open podium voor kinderen
15.00-19.00 uur DJ bij Proeflokaal
De Groene Druif
VALKENBURGERLAAN
11.00-13.00 uur Diverse sportieve uitdagingen
11.00-17.00 uur Springkussens (voor de kinderen)
13.00-18.00 uur Diverse Optredens op het 		
aanwezige podium

VALKENBURGERLAAN /
JAN VAN GOYENSTRAAT

VALKENBURGERLAAN
Ook dit jaar is er veel te beleven in de Valkenburgerlaan waar twee zeer betrokken
ondernemers, te weten Koffiehuis Yverda
en ’t Hof van Heemstede, een spetterend

programma gaan aanbieden aan het Heemsteedse publiek.
Naast diverse sportieve activiteiten zoals
touwtrekken, een survival baan, een skelterbaan etc. etc. is er ook een heerlijk
springkussen.
Verder is er een podium waar tussen 11.00
en 18.00 uur spetterende optredens zullen
plaatsvinden van diverse bands, zangers en
zangeressen.
Natuurlijk wordt de inwendige mens verzorgd door Koffiehuis Yverda en ’t Hof van
Heemstede die op diverse plaatsen aan de
Valkenburgerlaan een bar hebben staan zodat u ook in de Valkenburgerlaan verzekerd
bent van heerlijke koele drankjes.
Vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur zorgt Proeflokaal de Groene Druif tevens voor feestelijke muziek.

JAN VAN GOYENSTRAAT

Ook dit jaar is het weer een gezellig buurtfeest in de Jan van Goyenstraat.
Net als vorig jaar wordt er weer een vrijmarkt voor de kinderen georganiseerd, dus
als je een kleedje hebt waarop je wat spulletjes wilt verkopen dan ben je van harte welkom. De kleedjesmarkt is van 10.00 uur tot
15.00 uur.
Kinderen kunnen zich aanmelden voor een
optreden op het open podium. Tevens vindt
de verkiezing van de mooist verklede koning
en koningin plaats waarbij Irene Moors op
het podium staat.
Bij de ijscoman zijn weer overheerlijke ijsjes
te koop.
Natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend verzorgd door Proeflokaal de Groene
Druif zodat u ook in de Jan van Goyenstraat
niets te kort zult komen.

Koninginnedag
2008, rechtstreeks
op Branding Radio...
Het was een daverend succes in 2007.
Dus ook dit jaar zal de gehele dag Branding Radio direct verslag uitbrengen van
Koninginnedag 2008 te Heemstede. Beginnend bij de Aubade zullen ze de rest
van de dag aanwezig zijn bij de muziektent op het Wilhelminaplein. Optredens
worden rechtstreeks uitgezonden, waaronder het optreden van diverse bands op
het Wilhelminaplein en ook het optreden
van Lenie van Schaik vanuit de Wilhelminakerk.
Vanaf welke andere plaats dan ook, kunt
u meegenieten van de diverse evenementen op het Wilhelminaplein. 106.2 FM of
op de kabel 89.0. Zelfs op internet kunt u
luisteren http://live.brandingrtv.nl

Vrijwilliger worden voor Koninginnedag?
Koninginnedag wordt georganiseerd door een groot team van vrijwilligers. Op deze dag
zetten zij zich, vooral achter de schermen, in om naast hun werk en andere activiteiten,
Koninginnedag tot een waar feest te maken voor jong en oud. Vele handen maken
het werk licht.
Met andere woorden: meldt u aan als vrijwilliger om de organisatie van de leukste dag
van het jaar te ondersteunen! Postbus 18, 2100 AA Heemstede.

deze top formatie een spetterend optreden
gaat verzorgen.
Het door de Café de 1ste Aanleg deels
overkapte Wilhelminaplein biedt op Koninginnedag weer een gezellig en gevarieerd programma, uiteraard onder het
genot van een door de 1ste Aanleg  verzorgd drankje en een door slagerij Vreeburg verzorgd hapje.  De activiteiten
starten om 10.00 uur en worden rond
20.00 uur beëindigd.
Café de 1ste Aanleg zorgt weer voor
spetterende optredens gedurende dag en
avond.
Koffie- en cakefestijn
De dag begint traditiegetrouw vanaf 10.00 tot
12.00 uur met het gratis koffie- en cakefestijn
van Banketbakkerij Kniese en de winkeliersvereniging van het Wilhelminaplein.
Diverse optredens
Muziektent:
Optreden koor de Vrolijke Noot
10.15-10.45
Vrolijke Hollandse klanken van dit nieuwe
koor. Bestaande uit oudere jongeren.
Optreden Voorwegkoor
11.00-11.45
Het Voorwegkoor is in 1994 opgericht door
enkele ouders van leerlingen van de Voorweg basisschool te Heemstede. Het koor
bestaat momenteel uit ongeveer 50 personen. Het genre is over het algemeen lichte
muziek met een klein uitstapje naar klassiek.
Optreden Teisterband
12.00-13.15
Deze beroemde band behoeft geen nadere
toelichting: goede wijn behoeft geen krans!

Optreden The Vintage Rockband
18.00 -20.00
Dans mee en ga volledig uit je dak met populaire covers uit de jaren 60, 70, 80 en 90.

Optreden This Cover
16.00-18.00
Rock en andere stevige coversmaken dat

2008

Community singing
14.00-15.00: Wilhelmina kerk
Leuk, leuk, leuk...
Lenie van Schaik komt alweer voor de 18de
keer optreden op Koninginnedag te Heemstede en dit fantastische evenement zal ook
dit jaar weer plaatsvinden in de Wilhelmina
kerk op het Wilhelminaplein. Veel mensen
uit Heemstede verheugen zich nu al op haar
komst. Doordat er op laste van de brandweer een limiet gesteld is aan het aantal
participanten (330) zijn wij genoodzaakt
kaartjes uit te delen bij binnenkomst van de
kerk. Nummer 330 is echt de laatste
die naar binnen mag. De kerk zal geopend zijn vanaf 13:30 uur. Wij raden u
aan op tijd te zijn om verzekerd te zijn van
een plaatsje! Na afloop staan de gebruikelijke glaasjes Oranjebitter weer bij de uitgang.
De Oranjebitter wordt u aangeboden
door de gemeente Heemstede.

•
•
•
•

Koninginnen BBQ
16.30-20.00: WILHELMINAPLEIN
Ter afsluiting van een dag vol activiteiten,
sporten, wandelen, zingen, verbrande
neuzen?... en een goede verkoop op de
Vrijmarkt zal op het Wilhelminaplein de mogelijkheid worden geboden onder het genot
van een hapje en een drankje te genieten
van de voortreffelijke muziek van This
Cover en The Vintage Rockband.

• Vrijwilligers
Koninginnedag

Café de 1ste Aanleg
Slagerij Ad Vreeburg
Chocolaterie van Dam
Kniese Banketbakkerij

• H.M.S. - Hollandse Materieel
Service
• Winkeliersvereniging
Wilhelminaplein
• Koffiehuis Yverda
• Restaurant ‘t Hof van Heemstede
• Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland
• Chinees Indisch Restaurant
Mandarin
• Wijnkoperij In de Gevulde Flesch
• Makelaardij Peter Grajer
• Bloemisterij Harry

•
•
•
•

Scoutinggroep Graaf Bernadotte
Scoutinggroep WABO
Branding Radio
En alle andere
vrijwilligers!

De 1ste Aanleg verzorgt de drankvoorziening en Ad Vreeburg de
inwendige mens.

Kinderdisco
13.30-14.30
Op de klanken van K3, Kus en diverse
andere gezellige nummers kunnen de
kinderen uit hun dak gaan, lekker dansen,
springen en meezingen.
Optreden Ronny Jordaan
14.30-16.00
Lekker meezingen met allerlei bekende
Nederlandse liedjes die deze gezellige
zanger voor u gaat brengen.

SPONSORS
KONINGINNEDAG

Aubade
09.00 -10.00
Eindelijk weer terug op de oude plek, bij het
vernieuwde Raadhuis. Hier moet u dus gewoon bij zijn, de traditionele start van Koninginnedag in Heemstede: “de aubade”. En dan
dit jaar op het prachtig heringerichte voorplein voor het volledig vernieuwde Raadhuis.

Na het hijsen van de vlag door kinderen van
de scoutinggroep WABO zal de burgemeester
van Heemstede, mevrouw drs. M.J.C. Heeremans een toespraak houden. Vervolgens wordt
gezamenlijk het volkslied gezongen onder
begeleiding van Harmonieorkest St. Michaël dat
verder gedurende de aubade nog diverse vrolijke nummers ten gehore zal brengen. Hierna
zal de burgemeester Heemsteedse bewoners
ontvangen, die drager zijn van een Koninklijke
onderscheiding.

Vrijmarkt
07.00-15.00: Sportparklaan / Javalaan
De vrijmarkt zal ook dit jaar weer in de buurt
van de kermis plaatsvinden en wel aan de
Sportparklaan / Javalaan, tussen de Slotlaan
en de Meer en Boschlaan. De Heemsteedse
jeugd tot en met 12 jaar wordt op deze markt
in de gelegenheid gesteld allerlei spulletjes te
verkopen. Autobezitters, wij vragen u vriendelijk doch zeer dringend om tijdens de Vrijmarkt
rekening
te
houden
met de
bewoners
aan de
Sportparklaan
en Javalaan en bij
het parkeren zo min mogelijk
overlast te bezorgen. Volgt u de aanwijzingen
van de vrijwilligers op, en blijft u alstublieft
vriendelijk tegen onze vrijwilligers, want zonder hen is de vrijmarkt niet mogelijk. Onze
hartelijke dank hiervoor. Informatie, betreffende de te huren kraampjes, wordt verspreid
via de lagere scholen. Alle NIET verkochte
kramen zullen op vrijdagochtend 18
april vanaf 09:00 op het Raadhuis -bij de
receptie- verkocht worden.
Kinderspelen
10.00-15.00: Trapveldje van
SEIN aan de Meerweg
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse
attracties samengebracht op het trapveldje
van SEIN aan de Meerweg. Elk jaar wordt
deze activiteit door de Graaf Bernadotte scoutinggroep uitgevoerd. Er is een springkussen
en er zijn spannende spelletjes die te maken
hebben met de Scouting. Wie weet vind je
het zo leuk dat je lid wordt van de Scouting?
Natuurlijk kun je ook een prijs winnen, dus
mis het niet!

Hondenshow
11.00-15.00: terrein Sportcentrum
Groenendaal achter kermis
Het hoogtepunt van het jaar voor elke
hondenliefheb(st)er! Uw huisdier kan op
Koninginnedag een diploma verdienen op
het terrein aan de Sportparklaan (naast
het wedstrijdbad op de ligweide). De
Kynologen Club Kennemerland en de Politie
Zuid-Kennemerland geven tussen 11.00 en
15.00 uur demonstraties behendigheid en
Fly Ball. Verder zijn er proeflessen ‘Gedrag
en Gehoorzaamheid’. Ook dit jaar zijn er
demonstraties Doggydancing. Ook kunt u
weer deelnemen aan keuringen voor rasloze
honden.
Programma
Dieren Fotograaf
G&G

11.00-15.00 uur
11.00-11.30 uur
13.00-13.30 uur
Behendigheid
11.30-12.00 uur
14.00-14.30 uur
DoggyDance
12.00-12.30 uur
Brigitte van Gestel www.caninefreestyle.nl
Gast demo
Flyball
12.30-13.00 uur
15.00-15.30 uur
Keuringen
11.00-15.00 uur
Ras en Rasloze honden
Eind keuring
± 15.30 uur

Kermis
zaterdag 26 april tot en met
woensdag 30 april 2008
Zaterdag 26 april gaat de kermis om 13.00

LIFE OPTREDEN :
28 april 21.30 ’André Kwant’
5 mei 21.30 ’Blues Treat’
Raadhuisstraat 103 - Heemstede
Telefoon 023 - 5286035 www.1steaanleg.nl

uur open. De kermis
is als altijd te vinden
op het parkeerterrein
van het Sportcomplex
Groenendaal en heeft
ook dit jaar weer een
aantal bijzondere attracties.
Botsautootjes,
Kindermolen,
schiettent en een
bussen- en lijn trekken
tent. Wat te denken van een heerlijke suikerspin...
Openingstijden:
Zaterdag 26 april
Zondag
27 april
Maandag 28 april
Dinsdag 29 april
Woensdag 30 april

09.00-23.00 uur
13.00-23.00 uur
13:00-23.00 uur
13:00-23.00 uur
08.00-23.00 uur

Puzzelfietstocht
start 13:00
Vanaf 12.00 uur kunt u inschrijven voor de
Puzzelfietstocht bij de Scoutinggroep Graaf
Bernadotte.
Locatie Trapveld SEIN aan de Meerweg.
De start is om 13.00 en wij hopen om 15.00
uur de laatste fiets(st)er binnen te zien komen.
Aanmelden dus tussen 12.00 en 13.00 uur.

Vuurwerk

22.00-22.45:
terrein RCH-complex
Een schitterende en
spectaculaire afsluiting van
weer een fantastische
Koninginnedag!
Ieder jaar een overweldigend
succes.

Postbus 18, 2100 AA Heemstede
telefoon 023 - 548 38 27
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Een Heemsteeds succes

David Mahoney Nederlands
kampioen basketbal
Heemstede - Afgelopen weekend werden in het Topsportcentrum Almere Poort de finales ge-

houden van de talentencup U15.
De talentencup behoort tot één
van de strategische speerpunten

Het Noord-Hollands team, David Mahoney (nr 7) 3e van links, onderste rij.

Zeilseizoen is begonnen
bij NJV De Haven
Heemstede - Na het winterseizoen met onderhoud, wintertocht, boerenkoolfuif en het
bijspijkeren van de theorie, zijn
de boten weer het water in bij
Nautische Jongeren Vereniging (NJV) De Haven. Met Hemelvaart staat er meteen al een
lang instructieweekend voor de
deur: drie dagen van negen tot
vijf oefenen voor de CWO-diploma’s onder leiding van staf en
oude hap. Zeilen leer je bij NJV
De Haven!

De vereniging is aangesloten
bij Scouting Nederland en heeft
een eigen clubhuis en haven
aan het Heemsteeds kanaal bij
de Kwakelbrug. De leden worden opgeleid voor diverse diploma’s.
Iedere zaterdagmiddag is er opkomst vanaf half twee. Er zijn
drie groepen: de junioren van 10
tot 14 jaar, de senioren van 15 tot
17 jaar en de oude hap van 18
jaar en ouder. De junioren zeilen in houten vletten. ’s Zomers
gaan zij tien dagen op zeilkamp
onder leiding van hun staf, naar
de Kaag, de Westeinder of een
andere plas in de buurt. Het zomerkamp van de senioren gaat

twee weken naar Friesland, via
de randmeren heen en terug. Zij
zeilen in polyester 16 kwadraat
BM’s. ‘De oude hap’ heeft een
paar grotere boten waarmee zij
het IJsselmeer en de Waddenzee ‘onveilig’ maken.
Op de zaterdagmiddagen wordt

van de Nederlandse Basketball
Bond. In een zinderende slotwedstrijd is het team van NoordHolland hierbij ongeslagen kampioen geworden. Eén van de belangrijke spelers in het team is
David Mahoney uit Heemstede
van basketbalvereniging HOC.
Onder de bezielende leiding
van coach Bas van Willigen is
het team tot deze uitzonderlijke
prestatie gekomen. Van het team
van Noord- Holland zijn 7 jongens uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie voor het Nederlands team: David Mahoney,
Robin Appels, Gergionio Austin,
Paul Candiff, Dexter Hope, Jim
Houten en Jasper Ravenburg.
David Mahoney liet al eerder
van zich horen gedurende de
Youth Friendship Games van
vorig jaar.
aan regionale en landelijke zeilwedstrijden. Het zeezeilen in de
branding voor de kust, is een
traditioneel hoogtepunt voor de
junioren.
Ben je geïnteresseerd en 10 jaar
of ouder, kom dan op een zaterdagmiddag langs tussen 13.30
en 14.00 uur. Als het zeilweer is,
kun je meteen mee. Het clubhuis
staat aan de Nijverheidsweg 43
in Heemstede. De ingang is aan
het voetpad tussen Hageveld en

Veel nieuws van de VEW-velden
Heemstede – Op 26 april is er een oefenwedstrijd tussen RCHVEW om 14.30 uur.
Het programma van de NA-competitie:
1ste wedstrijd
uit/thuis
01/05 en 03/05
2de wedstrijd
uit/thuis
10/05 en 12/05
de
3 wedstrijd
-op neutraal terrein17/05
VEW-2 heeft zich zondag 13 april veilig gespeeld. Tegen Jong Holland uit Alkmaar was de 1-1 genoeg. Coach Peter Klaver moest hier
en daar een aanvulling doen: veteraan Willem Pannekoek en B-jun.
Robin Philippo maakten de selectie compleet.
Vrijdag 11 april was de voorlaatste klaverjas wedstrijd in het clubhuis. Na een spannende strijd was de uitslag:
1.
Wil Renting
5380 punten
2.
Siem van Egmond
5336 punten
3.
Peter Klaver
5265 punten
de poedel Kees van der Steeg
3433 punten
De laatste ronde wordt gespeeld op vrijdag 9 mei a.s. Aanvang 20.00
uur. Organisator Iwan Biesot maakt dan de totaalwinnaar bekend.
VEW zoekt ‘vrienden’
Voetbalvereniging VEW is op zoek naar vrienden die belangeloos
de club willen ondersteunen.In het clubhuis hangt sinds kort een
prachtige nieuwe kast waarin de namen van alle donateurs, oftewel
‘de vrienden van VEW’, komen te staan. Deze kast is in de plaats gekomen voor het oude VEW75-bord dat jaren in het clubhuis heeft
gehangen. Ook uw naam kan daar tussen komen te staan. Wordt
daarom lid van de Vrienden van VEW. Dat kan ieder jaar voor een
periode van 1 januari tot en met 31 december (dit jaar vanaf 1 april)
voor een bedrag van minimaal 50 euro. Meer mag uiteraard ook.
Door toe te treden helpt u mee de financiële mogelijkheden te vergroten. Wilt u ook dat iedereen weet dat u VEW steunt maak dan uw
donatie over op girorekening 340101 ovv ‘Vrienden van VEW’ en de
tekst die in de kast vermeld moet worden. Namens alle VEW-ers alvast bedankt. Meerder inlichtingen zijn te verkrijgen bij Peter Klaver
tel. 023- 5634141.
Programma voor 26 april:
Thuis:

er gezeild en les gegeven op de
Molenplas of de Grote Nel. Regelmatig worden er zeilweekenden gehouden wat verder weg.
De leden vertrekken dan vrijdagavond of zaterdagochtend
en zijn zondagavond weer terug. Ook doen de leden mee

de Kwakelbrug. Kijk op de website van de vereniging voor een
duidelijke plattegrond en voor
meer informatie: www.haventje.nl. Maak van tevoren een
afspraak via de website, want
soms zijn we weg voor een zeilweekend of voor wedstrijden.

Dames GSV 1 gehuldigd
Heemstede – Tijdens een feestelijke avond daan. Tijdens die trainingen kunt u alle informain de Spaarnehal in Haarlem zijn de dames tie krijgen. U kunt ook bellen 023-8447496.
GSV 1 gehuldigd.
Avondcursus nordic walking
De trainingen van GSV Heemstede gaan nog een Met ingang van 24 april organiseert GSV Heemaantal weken door. Voor de allerjongsten vanaf stede een avondcursus Nordic Walking.
6 jaar is er op donderdagmiddag in de Groe- Dit wordt een cursus over 4 avonden van ca 2 uur
nendaal hal vanaf 16.15 uur de CMV niveau 2 waardoor de deelnemers in korte tijd de techtraining waarbij de kinderen op zeer speelse wij- niek van het Nordic Walken wordt bijgebracht en
ze kennis maken met de eerste beginselen van zodoende al snel in de praktijk beoefend kan
deze tak van sport.Ter kennismaking kan vanaf worden. Informatie bij René Reeuwijk, instrucheden een aantal weken gratis worden meege- teur, 023-8447496 of 0653582295.

VEW-2- Zwanenburg-2
VEW-b- K’land-b
VEW-e2- Hillegom-e
VEW-e3- KHFC-e
VEW-f3- O.G.-f
VEW-f4- O.G.-f

11.30 uur
14.00 uur
09.30 uur
10.30 uur
09.30 uur
10.30 uur

Uit:
RCH-1- VEW-1
K’land-3- VEW-3
RKAVIC-5- VEW-4
SIZO-d- VEW-d
Hillegom-e1- VEW-e1
Ripperda-f- VEW-f1
EDOf- VEW-f2
Concordia-e- VEW-me
Arsenal-vet- VEW-vet

14.30 uur
14.45 uur
14.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
09.00 uur
09.00 uur
10.30 uur
12.30 uur

Bridgeclub zoekt nieuwe leden
Heemstede - Bridgeclub IMP (Inspanning Met Plezier) zoekt voor
het komende seizoen nieuwe leden. Gespeeld wordt op de maandagavond in gebouw De Toekomst aan de Cruquiusweg 39 (op het
terrein van voetbalvereniging HBC). Ieder jaar zijn er mensen die na
hun eerste bridgecursus twijfelen of zij bij een club zullen gaan spelen. Deze twijfel komt vooral omdat veel mensen het spelen bij een
club eng vinden. Het is natuurlijk makkelijk om te stellen dat daar bij
bridgeclub IMP geen sprake van is. Beter is het om zelf de sfeer te
komen proeven op een echte bridgeavond. Dit geldt natuurlijk ook
voor gevorderde bridgers die op zoek zijn naar een nieuwe club. Welnu, bij IMP bestaat er de mogelijkheid om een aantal avonden mee
te bridgen om zelf te kunnen ervaren hoe de sfeer binnen deze club
is. Ook krijgen onze nieuwe leden, wanneer zij dit op prijs stellen een
persoonlijke coach die zij veelvuldig kunnen raadplegen. Geïnteresseerde bridgers kunnen zich opgeven bij de secretaris van de club,
mw. R. van Dijk, telefoonnummer: 023-5332597.
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Recensie

Fernando en Antonio Lamerinhas, twee muzikale broers met
muziek uit het hart.

Tandje

Baklucht

Fernanando Lamerinhas, vlotte
prater en prachtige zanger.

Fernando Lameirinhas:
weemoed, trots en eenzaamheid
Heemstede - Dinsdag 15 april
bracht Fernando Lameirinhas,
vergezeld van zijn broer Antonio,
de pianist Juan Pablo Dobal en
als extra een niet op de affiche
vermelde drummer de Portugese fadomuziek naar Heemstede. E-mailcontact met het
management leverde helaas
niet direct de juiste naam van de
drummer op, dus die houdt u te
goed…
Medebezoekers, blijkbaar niet
wetend wat hun te wachten
stond, hoorde ik fluisteren dat
ons iets met luistermuziek te
wachten stond en daarmee was
niets teveel gezegd. We werden
royaal verwend met ritmes en
emoties, waarbij de laatste CD
van Fernando Lameirinhas ‘Anaina’ in ruime mate was vertegenwoordigd. Op die CD werkt
hij in enkele nummers samen
met onze nationale ‘troubadour’
Stef Bos.
Fadomuziek
De fadomuziek ontstond in het
begin van de 18e eeuw in de
arme wijken van Lissabon en
klonk aanvankelijk, zoals menig muziekstijl die nu de theaters van de wereld afreist, vooral
in de kroegen en bordelen. Omdat de fadoartiesten vaak de
steun genoten van de dictatuur
nam de belangstelling voor de
muziek na de Anjerrevolutie in
1974 sterk af; de artiesten werden geassocieerd met de dictatuur.
Een hoge nationale onderscheiding begin jaren tachtig voor fado-icoon Amália Rodrigues betekende het begin van een ommekeer en tegenwoordig is bijvoorbeeld Cristina Branco een
wereldvermaard artiest. Kernwoord in de teksten is het woord
`saudade’, dat zich het beste laat
vertalen als ‘heimwee’ of `weemoed’. Portugal is een klein land,
legde Fernando tijdens het concert uit, maar kent zoveel heimwee dat zij het exporteert. “Wij
missen altijd wel iets of iemand.”

Weemoed, trots en
eenzaamheid
We beleefden een intiem concert, vol melancholie, swingende muziek en teksten met inhoud. Gelukkig lichtte Fernando
in geestige praatjes de Portugese teksten toe. De titels zijn vaak
veelzeggend: ‘saudade’, ‘partir
(vertrekken)’, ‘leme (lees mij)’,
‘pobreza (armoede)’, ‘zeg mij dat
het niet zo is’. En ondanks dat
het publiek de Portugese teksten niet verstond, was het tijdens het concert fluisterstil. Enkele keren mochten we zingend,
gelukkig in het Nederlands, Fernando begeleidden en ik kan
mij niet herinneren ooit massaal
een tekst als `weemoed, trots en
eenzaamheid’ te hebben horen
zingen. Grappig is dat de compositie `Ericeira’ van Stef Bos
een plaatsje boven Lissabon beschrijft waar Stef Bos dus wel,
maar Fernando nog nooit geweest is.
Vervolgens zong Fernando het
prachtige `Vondelpark’, gewijd
aan een overleden vriend…
Met Stef Bos componeerde Fernando ook `ik woon niet waar ik
geboren ben’, een titel die niets
aan duidelijkheid te wensen
overlaat.

concert in het Oude Slot en niet
ten onrechte: Juan Pablo Dobal
schilderde virtuoos en dienbaar
kleuren bij de muziek en voegde
absoluut een extra dimensie toe.
De `cadeau gekregen’ drummer voegde, zoals van muzikanten op dit niveau verwacht mag
worden, met speels gemak dynamiek en swing toe. De lange
rij na het concert voor het kopen
en signeren van een CD of DVD
illustreert genoeg het enthousiasme van het publiek: dit was
wederom een enorm geslaagd
concert.
Ik sluit nooit af zonder toekomstmuziek: dinsdag 29 april speelt
Gustavo Toker op bandoneon
tango’s en milonga’s en op 12
mei vindt op Tweede Pinksterdag van 11.30 tot 14.30 uur de
open dag van Podium het Oude
Slot plaats. Ook is het programma van Podium het Oude Slot
voor het seizoen 2008-2009 verschenen, dus u kunt nu al kijken
wat er komend seizoen allemaal
te genieten valt.
Tom Bak.

Nederlandse Portugezen
Tegenwoordig stemt het tot nadenken dat Fernando en Antonio Lamerinhas, die in 1959 de
dictatuur in Portugal ontvluchtten, in Nederland een nieuw
thuis konden vinden. Aanvankelijk vertolkten zij in het begin van
hun carrière als Jess en James
en later Sail/Joia vooral soul en
pop, later keerden zij toch terug
naar de muziek en taal van hun
geboorteland Portugal. Tijdens
het concert bleek duidelijk dat
Fernando op gitaar en Antonio
op bas al tientallen jaren samen
spelen en zingen (enkele jaren
geleden vierden zij hun jubileum in Carré!); alles klonk soepel
en vanzelfsprekend. Fernando
roemde speciaal de pianist met
een aanbeveling voor een solo-

Heemstede - In deze workshop oefent u met o.a. Word
en PowerPoint en ontwerpt
uw eigen kaarten, uitnodigingen, kalenders, schema’s e.d.
Aan de orde komen lettertypen, bladspiegel, compositie, werken met kaders en afbeeldingen. De 2 lessen door
Henk Bijker zijn vanaf 13 mei
op dinsdag van 19.30-22.00
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 35,- euro incl. lesmateriaal.
Aanmelden kan bij Casca
in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede van maandag t/
m vrijdag, van 9.00 tot 12.00
uur, of telefonisch: 023 – 548
38 28 – keuze 1.

Workshop grafische
toepassingen

Onze vijfjarige kleinzoon Tamar
had een klein probleempje.
Door een meer dan gemiddeld
snoepgebruik moest er bij hem
een melktandje verwijderd worden. Nog onbekend met de
gebruikelijke martelmethoden die bij deze behandeling onvermijdelijk zijn, sprak hij er over alsof het ging om het verorberen van een boterham met pindakaas. Maar toen opa
op visite was, moest hij toch wel even kijken naar het geleden verdriet. Schoongewassen en heerlijk naar zeep ruikend
kwam hij onder de douche vandaan en sprak, gehuld in zijn
gestreepte onderbroekje: ”Opa, heb jij al gezien dat ik een
tand kwijt ben?” Ik wist het natuurlijk al, maar gezien had ik
het nog niet. Ik hoefde bij de kleine niet lang aan te dringen
om mij de plaats te tonen waar enkele dagen geleden nog
een tandje had gezeten. Natuurlijk wilde ik ook weten waar
dat voormalige stukje kauwgereedschap gebleven was. Nu,
dat was als een kostbaar kleinood keurig opgeborgen in een
plastic zakje. Wat je daar verder mee aan moet is mij niet echt
duidelijk. Als je er maar genoeg van hebt kan je er een kunstgebit van maken maar daar wil je een vijfjarige kleuter toch
niet mee opzadelen. Uiteraard vraag je dan aan de kleine
man of het pijn heeft gedaan. Zijn blonde koppie betrok zorgelijk om buiten het vocabulaire gedeelte maar goed te tonen
dat het leven van kinderen ook niet altijd over rozen gaat. “Ik
ben in mijn arm geprikt en ook in mijn mond”, maakte hij mij
deelgenoot van dit bijna onverdraagbare kinderverdriet.
Op zoek naar resten van het prikgebeuren onderzocht hij
eerst zijn linker en toen zijn rechterarm. Maar helaas was er
al niets meer te zien en meer armen stonden hem niet ter
beschikking om te onderzoeken. Gelukkig beschikt hij maar
over een mond, alhoewel die van tijd tot tijd te weinig lijkt om
de woordenstroom te verwerken, zodat die plaats des onheil simpel was getraceerd. Maar ik vond het nu tijd om als
opa met een groot verantwoordelijkheidsgevoel een pedagogische kant op te gaan. “Weet je hoe het komt dat je die
tand kwijt bent?” was mijn vraag waar ik van de uk niet echt
een antwoord op verwachtte. Hij wist het dus inderdaad niet
en dat was mijn grote moment. “Dat komt omdat jij zoveel
snoept. En als jij zo doorgaat ben jij binnenkort al je tanden
kwijt”, was mijn opvoedkundige bijdrage. De kleine fronste
zijn blonde wenkbrauwen en leek diep na te denken. “Dat
komt door mama”, was een antwoord wat nu niet direct voor
de hand lag. Het was nu tijd voor mij om de niet meer zo
blonde wenkbrauwen te fronsen en diep na te denken. Ik
kwam er op eigen gelegenheid niet uit en stelde daarom de
vraag waarom mama schuldig was aan zijn vroegtijdig tandverlies.
Ter verduidelijking: de beide ouders slaan hun kinderen ver
onder het landelijke gemiddelde dus daar kan het niet aan
liggen. Enige uitleg was dus wel gewenst. “Dat komt omdat
mama altijd ja zegt als ik om een snoepje vraag. Ze moet dan
nee zeggen”, was een antwoord dat aangaf dat de peuter het
zwarte pieten al tot in zijn vingertoppen beheerst. Die kleine
Tamar gaat het nog heel ver schoppen in zijn leven. Helaas zal
ik dat niet meer mee maken, maar een regeringspost behoort
zeker tot de mogelijkheden. Mijn opmerking dat ik het met
zijn mama eens over het snoepgedrag zou hebben werd door
de kleuter maar weinig op prijs gesteld. “Dat hoeft niet hoor!”
was zijn antwoord en verdween er wederom een opvoedkundige benadering van mij bij het oude papier.
Wim Bak.

‘De zebra en de pianist’ in Het Overbos
Heemstede – In de Tuinzaal van het Overbos treedt op zondagmiddag 27 april, om 15.00 uur, het orkest ‘De Zebra en de pianist’ op.
In dit programma maakt Klaas Bakker met het publiek een denkbeeldige muzikale wandeling door Artis, aan de hand van video-opnames, dia’s historische foto’s en prenten. Hij vertelt verhalen over
de rijke geschiedenis van Artis en de bijzondere dieren die er te zien
zijn. Tegelijkertijd speelt hij een muziekstuk voor piano solo dat iets
met een dier te maken heeft.
De kosten voor dit optreden bedragen 4 euro. Bezoekers kunnen op
twee manieren betalen, met de Jacobskaart of contant aan de zaal.
De Jacobskaart kost 10 euro en is verkrijgbaar bij de receptie van
Het Overbos. Deze kaart is een geldig betaalmiddel in alle locaties van de Stichting Sint Jacob. Welzijnsactiviteiten en consumpties
kunnen ermee afgerekend worden en de kaart is onbeperkt geldig.
Nadere informatie over dit optreden en over de Jacobskaart zijn te
verkrijgen bij de dienst Welzijn van het zorgcentrum aan de Burgemeester van Lennepweg 35, telefoonnummer 023-892 8900.
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Financieel gezond Paswerk basis voor
breed regionaal leerwerkbedrijf
Regio - Een aantal jaren van financiële herstructurering heeft
opgeleverd dat bij Paswerk het boekjaar 2007 kon worden afgesloten met een klein positief resultaat. Dit resultaat kwam
tot stand zonder gebruikmaking van de 538.000 euro aan gemeentelijke bijdragen die reeds waren ingepland om de begroting over 2007 sluitend te maken.
Na een moeizame periode rond
2004 waarin de jaarlijkse verliezen tot enige miljoenen waren
opgelopen, is met deze gunstige
financiële ontwikkeling de basis
gelegd voor een gezonde toekomst als veelzijdig leerwerkbedrijf voor Zuid-Kennemerland.
Door het structurele herstel is
het mogelijk een bijdetijdse sociale koers in te zetten gericht
op maatschappelijke integratie
en doorstroming van cliënten
naar de reguliere arbeidsmarkt.
Het realiseren van deze maatschappelijke doelstelling ten
bate van grotere en meer gevarieerde doelgroepen is aanleiding geweest voor een grondige organisatie-aanpassing bij
Paswerk.
Voorwaarde voor goede doorstroming is het bieden van opleidingen en ervaringsplaatsen
in werksoorten waaraan op de
regionale arbeidsmarkt behoefte

is. Paswerk is blijvend bezig met
een omslag naar werksoorten
en scholingsmogelijk-heden die
perspectief bieden op een baan
in het bedrijfsleven. Intern productie-gericht werk maakt daarom plaats voor externe, dienstverlenende activiteiten.
Uitbreiding activiteiten
Naast de verwachte groeiende
taakstelling vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is in
2007 fors ingezet op uitbreiding
van leerwerk- en re-integratieactiviteiten in het kader van de
Wet werk en bijstand (Wwb).
Om deze ontwikkelingen op te
vangen vindt sinds jaren weer
werving van begeleidend personeel plaats.
In 2007 hadden ruim 950 medewerkers Wsw een dienstverband
bij Paswerk, werden er 125 stafen leidinggevende functies vervuld en waren er ca. 590 perso-

nen betrokken bij andere trajecten, vooral in het kader van de
Wet werk en bijstand.
Ruim eenderde van deze laatste
groep hoeft na de zes tot negen
maanden geen beroep meer te
doen op een uitkering. Per saldo
levert dat de bij Paswerk aangesloten gemeenten een voordeel
van enige miljoenen op.
Verhoogde taakstelling SW
In de jaarlijkse Sw-taakstelling
bestaat een relatie met de uitstroom in het verleden. Door
historische keuzes was enige
tijd van een neerwaartse spiraal sprake. Inmiddels zijn deze effecten omgeslagen en is
de taakstelling groeiend. Bovendien heeft de minister extra
geld voor het verkorten van de
wachtlijsten vrijgemaakt.
In combinatie met doorstroom
naar regulier werk en opschoning (niet gebruik maken van
de vrijwillige Sw) is de prognose dat in 2008 de wachtlijst meer
dan gehalveerd zal worden: van
ruim 250 naar ca.115 personen.
Voor 2008 levert dat een stijging
van 50 tot 60 dienstverbanden
Sw op, tot een totaal van ruim
1.000 medewerkers Sw.

Informatie-avond

Overwaarde eigen woning benutten
Heemstede - Binnenkort organiseert Verguld Wonen een
informatieavond met als thema ‘Overwaarde voor 55+’.
Directeur Hans Stoop van
Verguld Wonen vertelt hierover: “De samenleving is aan
het vergrijzen of liever gezegd
verzilveren en dat leidt tot
veel vragen over overwaarde
van de eigen woning.”
Deze ‘verzilverde’ consumenten hebben vragen over mogelijkheden omtrent overwaarde
van de eigen woning. Zij willen
bijvoorbeeld meer weten over
overwaarde benutten, schenken, erven en fiscale aspecten.
De doelstelling van Verguld Wonen is duidelijk: “Met deze informatieavonden werken we aan
onze naamsbekendheid.” Stoop
vervolgt: “Opvallend is dat veel
bezoekers aangeven nu prettig te wonen en dat willen blijven doen maar nu wel iets ruimer willen leven. Wij kunnen die
wensen vaak combineren.”
Het begint met een uitleg over
het belastingsysteem en successie- en schenkingsbelasting.
Volgens Stoop is het belangrijk
dat consumenten hiervan op de
hoogte zijn.
Er zijn veel mogelijkheden, zo
blijkt. Voor de hand liggend is de
woning verkopen en iets terughuren of kopen. Deze stap vinden veel bezoekers (te) groot.
Men kan ook de woning verko-

pen en terug huren of een levenslang woonrecht bedingen.
Er zijn partijen die de woning
kopen en deze terug verhuren.
Hierbij geldt dat een consument
zich prettig moet voelen bij het
idee en de consequenties overzien.” Een extra of nieuwe hypotheek is ook een optie. Er zijn vele varianten waarbij de ene mogelijkheid meer in de smaak valt
dan de andere, zo valt na afloop
te beluisteren. Stoop: “We horen

vaak dat de bank een krediethypotheek met variabele rente voorstelt, dat vindt men vaak
eng. Overwaarde is een specialisme, laat u goed voorlichten.”
De bezoekers zijn opgetogen:
“Ik wist niet dat er zoveel mogelijkheden waren.”, “Ik heb echt
nieuwe dingen gehoord en ga
nu toch eens laten uitrekenen.”
Voor meer informatie kunt u kijken op www.verguldwonen.nl of
bellen met 088 - 55 66 700.

Muzikaal samenspel

‘Scratch’ podium bij Con tutti
Regio - Con tutti, het Haarlems genootschap voor iedere liefhebber van muzikaal samenspel, houdt haar Open Podium weer
in het gebouw Zang en Vriendschap Jansstraat 74, zoals altijd
op de vierde zondag van de maand. Dat is ditmaal zondag 27
april. Duur van 14.30 tot 17.00 uur. Het programma is te vinden
op www.contutti.nl
Hoewel het programma al aardig gevuld is, blijft er altijd voldoende ruimte voor uw ‘scratch’ aandeel aan deze middag (zowel instrumentaal als vocaal). Het is altijd verrassend wat de
niet geprogrammeerde activiteiten gaan opleveren.

Nationale Reddingbootdag KNRM

Vaar mee met de
reddingboot van Zandvoort
Regio - Zaterdag 26 april kunnen donateurs van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Zandvoort een vaartocht maken met
de reddingboot ‘Annie Poulisse’. Ook andere belangstellenden zijn welkom. In ruil voor een
vaartocht verwacht de KNRM
wel dat men zich dan als donateur aanmeldt.
De vaartochten worden gehouden in het kader van Nationale

Voedselbank
Haarlem e.o.

Regio - Wilt uw de voedselbank Haarlem helpen met
levensmiddelen, sponsoren
of op een andere manier
ondersteunen? Dat kan.
Bel dan naar Eddy Fikkier:
06-38240141 (b.g.g. Bernard Luttikhuis 023 - 52 67
244). Mailen kan ook: info@voedselbankhaarlem.nl
Giften: Postbankrekening
1010297 t.n.v. Voedselbank
Haarlem.

Reddingbootdag, de jaarlijkse
Open Dag van de KNRM. Alle 40 reddingstations stellen
deze dag hun boothuis open
voor publiek en bij gunstig weer
maken de reddingboten vaartochten. In Zandvoort zijn van
10.00 tot 16.00 uur bezoekers
welkom in het boothuis aan de
Thorbeckestraat 6, naast Holland Casino. Donateurs kunnen zich hier op vertoon van
hun donateurspas aanmelden
voor een vaartocht met de reddingboot “Annie Poulisse”. Ook
anderen kunnen meevaren. De
Zandvoortse redders verwachten dan wel dat zij zich voor minimaal 25 euro per jaar aanmelden als donateur. Nieuwe donateurs dingen mee naar een
sloep met buitenboordmotor ter
waarde van 7.000 euro. Kinderen
zijn ook van harte welkom. Meevaren mag vanaf 13 jaar. Tot en
met 16 jaar mag dit alleen onder begeleiding van een oudere.
Als vanwege de weersomstandigheden niet gevaren kan worden staat de reddingboot naast
het boothuis opgesteld voor bezichtiging.

Recalcitrante
Heemstedenaar
nachtje in cel
Heemstede – In de Hannie
Schaftstraat is zondag 20 april
op een nachtelijk uur een 21jarige Heemstedenaar aangehouden. In een van de woningen was schijnbaar een feestje
aan de gang, wat tot onderlinge
opstootjes had geleid. Gewaarschuwde agenten wilden in de
desbetreffende woning de rust
herstellen, maar de Heemstedenaar probeerde hen daarin te
belemmeren.
Ook gedroeg hij zich zeer
recalcitrant tegen de agenten.
Hij werd gesommeerd om hier
mee op te houden, maar hij
weigerde mee te werken. Hierop werd hij aangehouden. Na
een nachtje op het politiebureau heeft hij het bureau met
een proces-verbaal op zak weer
verlaten.
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Zang en Vriendschap
wint Korendag

Winkelen zonder
te betalen
Regio - Oplettend personeel
van een multimediawinkel aan
het Cruquiusplein heeft zaterdag 19 april omstreeks 18.00
uur een 47-jarige man uit Zandvoort aangehouden. De man
werd betrapt toen hij zonder
te betalen goederen meenam.
De man is overgedragen aan de
politie. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten in het
politiebureau.

Regio - Het bekende Koninklijk Haarlems mannenkoor Zang
en Vriendschap is onder leiding van zijn dirigent, Piet Hulsbos,
geëindigd op de eerste plaats tijdens de sterk bezette Holland
Korendag in Dordrecht.
Van de zes deelnemende koren
bleek Zang en Vriendschap met
overtuiging het beste koor te zijn.
De jury sprak over een uitstekende repertoirekeuze met een hoge
moeilijkheidsgraad. De dirigent
oogstte lof over de wijze waarop
hij op subtiele wijze het koor niet
alleen in de hand hield, maar ook
naar een afgewogen optreden
leidde. De door het Koninklijk
Nederlands Zangersverbond ge-

Inloopspreekuren
niet tijdens de
feestdagen

Regio - In verband met verschillende feestdagen zullen er in de
maand mei enkele inloopspreekuren in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp niet doorgaan. Het
betreft het inloopuur van het
Steunpunt Mantelzorg en het
inloopuur van de Glaucoomvereniging. Het eerstvolgende inloopuur van het Steunpunt Mantelzorg is op de eerste maandag
van de maand juni: 2 juni. Tussen 13.30 en 15.30 uur is een
medewerker van het Steunpunt
aanwezig om mensen met vragen over hun mantelzorgtaken te
woord te staan. U kunt haar bereiken in het Informatiepunt Zorg
in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis. Op de eerst donderdag in de maand juni, 5 juni,
kunt u ook weer gebruik maken
van het inloopuur van de Glaucoomvereniging. Van 13.3015.30 uur vindt deze plaats op de
polikliniek oogheelkunde. Twee
leden van de vereniging zijn aanwezig om mensen met vragen
over de oogaandoening glaucoom persoonlijk te woord staan.
Wilt u meer weten, dan kunt u
contact opnemen met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort
van het Spaarne Ziekenhuis, tel.
(023) 890 83 60.

organiseerde korendag vond afgelopen zaterdag, 19 april, plaats
in de Wilhelminakerk te Dordrecht. Door de winst heeft Zang
en Vriendschap zich geplaatst
voor de finale van de strijd om
het beste koor van Holland. Deze
finale vindt plaats op 8 november
in Naaldwijk. Het winnen van de
eerste plaats betekent veel voor
Zang en Vriendschap. Hiermee
worden de zangers beloond voor

hun inspanningen. Ook kan het
koor zich nu gesterkt voorbereiden op het optreden met het
Hillegersbergs mannenkoor in
de Haarlemse Paterskerk op 16
mei a.s.

Zangproject voor kinderen

Reis om de Wereld
in 80 dagen
Regio - Op zaterdag 14 juni organiseert de Federatie
Haarlemse Koren samen met de Stichting Educatieve
Orkest Projecten en koorschool St. Bavo een eendaags
zangproject voor kinderen en jongeren tussen 8 en 18
jaar. Dit vindt plaats in de Philharmonie te Haarlem.
Een project van de Stichting Educatieve Orkest projecten, die
kinderen en jongeren de gelegenheid biedt om op te treden
met RBO Sinfonia o.l.v. dirigent Gilles Michels en met acteur
Bram van Oers in een spannende voorstelling gebaseerd op
het boek van Jules Verne.
Zo’n 300 kinderen en jongeren zullen op die dag vanaf 10.00
uur liedjes instuderen o.l.v. ervaren dirigenten. Traditionele
liedjes uit allerlei landen, speciaal voor deze voorstelling gearrangeerd voor (kinder)koor en symfonieorkest door Bouwe
de Jong. De Kennemerkinderkoren en De Bavo Koorschool
‘leveren’ 80 kinderen: Er is nog ruimte voor 220 kinderen. De
voorstelling is van 16.00 tot 17.00 uur in de Grote zaal van de
Philharmonie. De deelnemerskosten bedragen voor de hele
dag slechts 10,- euro p.p. inclusief 2 gratis kaarten voor de
voorstelling. Voor overige kaarten: www.philharmonie.nu of
0235121212. Kosten: 10, - euro voor volwassenen en 5,- euro
voor kinderen t/m/ 12 jaar. Ook kinderkoren, klassen en ouders cq dirigenten kunnen zich inschrijven voor dit muzikale
spektakel. Het belooft een fantastische dag te worden met een
prachtige voorstelling!
Voor meer informatie en inschrijvingen: www.federatiehaarlemsekoren.nl.

5e Korenlint op 13 en 14 september
Regio - Voor de 5e keer organiseert de Federatie Haarlemse Koren tijdens de Open Monumentendagen (13 en 14
september) en de Stad als Podium haar Korenlint.
Zo’n 70 koren hebben zich al ingeschreven. De organisatie is
voornemens 100 koren op zaterdag 13 en zondag 14 september
te laten optreden in de Haarlemse binnenstad.
Op diverse monumentale locaties treedt ieder koor 2 x 20 minuten op. Van pop tot klassiek, van oratorium tot kinderkoor. Alle
genres passeren de revue!
Mocht u als koor willen deelnemen aan dit festijn neem dan
contact op met: Peter Duval Slothouwer; 023-5370802 of peterduval@hotmail.com.
Het is fantastisch om je als koor te kunnen profileren bij het
Haarlemse publiek en ook te genieten van andere koren!

Bingo in Jeugdhonk
Regio - Iedere vrijdagmiddag is
het Jeugdhonk aan de Jan Lensenlaan in Vogelenzang open
van 15.00-17.30 uur voor tieners
van 10-14 jaar. Ze kunnen komen en gaan wanneer ze willen.
Ze kunnen darten, play-stationen, tafelvoetballen, spelletjes doen of waar ze maar zin
in hebben. Deze inloop is gratis.
Eén keer per maand is er op zaterdagavond iets te doen in het
Jeugdhonk. Margo Pouw organiseert dan bijvoorbeeld een disco,
een filmavond, een spelavond of
misschien hebben de Vogelenzangse tieners zelf wel een goed
idee. Op zaterdag 26 april gaan
ze hun geluk beproeven met bingo. Wie heeft het snelst zijn kaart
vol? Er zijn leuke prijsjes. Deze
avond in het Jeugdhonk is van
19.30-21.30 uur en kost 2 euro.
Kom meedoen!

Knutselen bij Boerderij Zorgvrij
Regio - In de vakantie worden er op informatieboerderij Zorgvrij te Haarlem leuke dierenonderzetters geknutseld. Van kurk
en karton wordt een koe, paard, konijn of varken gemaakt. De
onderzetters worden geplastificeerd zodat er ook echt een glas
op kan staan.
Het knutselen is tussen 13.00 uur en 16.00 uur van maandag 28
april tot en met maandag 5 mei (niet in de weekenden). Vier onderzetters maken kost 5 euro, per stuk is het 1,50 euro.
Nu het weer beter is kunnen er speurtochten rond de boerderij
worden gedaan. Er zijn twee tochten, een spannende door het
spinnenbos en een interessante over het natuurpad. De tochten
zijn voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar (met begeleiding van
een ouder). Bij de boerderij zijn rugzakjes te huur waar de spullen inzitten om de tocht te kunnen doen. Op Koninginnedag is
de boerderij gesloten.
Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in het recreatiegebied Spaarnwoude, 023 -5202828, www.recreatienoordholland.nl.

Muziek in
het ziekenhuis

Regio - Dinsdagavond 6 mei
vindt er van 19.00 tot 20.00 uur
een concert plaats in de kerkzaal van het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp. Dit concert wordt in
nauwe samenwerking met de
Stichting Muziek in Huis georganiseerd.
Het ensemble Tres Duo Cramer/
Kanamaru, bestaande uit Yoko Kanamaru- altviool en Daniel Cramer-piano, zal een uur
gevarieerd klassiek programma
brengen met een keuze uit werk
van Bach, Marcello, Mendelssohn en Kreisler. Het programma duurt een uur.
Stichting Muziek In Huis (SMIH)
brengt sinds november 1997
jonge, professionele muziekensembles en solisten met speciaal voor het publiek samengestelde programma’s, op de podia
van zorginstellingen. SMIH organiseert concerten met (licht)
klassiek repertoire, uitgevoerd
door ensembles die óók op de
‘reguliere’ podia staan. In de
ruim 10 jaar dat SMIH bestaat
heeft zij meer dan 3250 concerten verzorgd en ervaren dat deze concerten méér dan gewoon
zijn.
Patiënten en hun bezoekers
zijn van harte uitgenodigd dit
concert bij te wonen. Ook medewerkers en belangstellenden van buiten het ziekenhuis
zijn welkom. Toegang is gratis.
Meer informatie over dit concert
vindt u op www.spaarneziekenhuis.nl/service ‘Concerten in het
Spaarne’.
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‘Tikkensysteem’ voor ondergrondse containers
Volgens principe de vervuiler betaalt
In 2008 is in Heemstede het ‘tikkensysteem’ ingevoerd voor de ondergrondse inzameling van huishoudelijk restafval bij enkele nieuwbouwlocaties. Voor de betaling van de
afvalstoffenheffing geldt hierbij: de vervuiler betaalt. Omdat het systeem soms tot
vragen leidt, volgt hier een toelichting op dit tikkensysteem.
In 2005 heeft de gemeenteraad vanuit het
principe ‘de vervuiler betaalt’ gekozen voor
een systeem waarbij de grootte en het aantal grijze rolemmers de hoogte van de
afvalstoffenheffing bepaalt.
In 2007 zijn bij enkele nieuwbouwlocaties
containers geplaatst voor ondergrondse
afvalinzameling uit huishoudens. Tot eind
2007 konden bewoners hier onbeperkt
afval in weggooien. Vanuit het principe ‘de
vervuiler betaalt’ is dit geen gewenste

situatie. Daarom is het ‘tikkensysteem’ voor
ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval ingevoerd.

mer. Voor een huisvuilzak zijn we
namelijk uitgegaan van 30 liter afval (4 zakken van 30 liter betekenen 120 liter per
week, dus 240 liter per 2 weken). 30 liter is
in de praktijk iets meer dan een halve vuilniszak. Een grote afvalbak die in veel
keukens voorkomt, heeft een inhoud van 50
liter, terwijl de opening van de ondergrondse
container zelfs is afgestemd op 60 liter.

Verklaring ‘tikkensysteem’
Gebruikers van ondergrondse containers
voor huishoudelijk restafval ontvangen per
kwartaal een pas met 50 ‘tikken’. De waarde
van deze 50 tikken (1 tik per containeropening) is ruim vergelijkbaar met het tweewekelijks gebruik van een 240 liter rolem-

Keuze voor lager aantal tikken
Ook is gedacht aan de gebruikers die
weinig afval hebben aan te bieden. Zij hebben de mogelijkheid te kiezen voor een
lager aantal tikken (25 per kwartaal). De
kosten voor de te betalen afvalstoffenheffing

zijn dan gelijk aan het basistarief, dat een
huishouden minimaal betaalt. Dit basistarief
is ingesteld om ook diverse andere vaste
kosten te kunnen dekken, zoals handhaving,
inzameling glas en papier, ophalen van grofvuil en de exploitatie van de milieustraat.
Aan het einde van het kwartaal vervallen de
tikken. Hiervoor is gekozen om geen ongelijkheid te krijgen tussen bewoners met rolemmers en ondergrondse afvalinzameling.
Mensen met een rolemmer kunnen een
overgeslagen lediging (bijvoorbeeld door
vakantie of een keer weinig afval) ook
niet ‘inhalen’ en dit wordt ook niet gecompenseerd.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u
uitgebreide informatie over wonen,
werken en recreëren in Heemstede.
Bezoek www.heemstede.nl voor het
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen
(bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Gewijzigde openingstijden gemeentelijke diensten
De gemeentelijke diensten (ook het Loket Heemstede) in het
raadhuis zijn gesloten op:
- woensdag 30 april (Koninginnedag)
- donderdag 1 mei (Hemelvaartsdag)
- vrijdag 2 mei.
Op maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn we wel open en staan
we vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

De bibliotheek Heemstede is eveneens op woensdag 30 april en
donderdag 1 mei gesloten, maar is op vrijdag 2 mei wél open. Op
Bevrijdingsdag, maandag 5 mei, is de bibliotheek echter dicht.
Op woensdag 30 april is er geen weekmarkt op de Valkenburgerlaan in verband met Koninginnedag.

Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Belangrijke
informatie
geboorteaangifte
• Handhavingsactie
gezonken vaartuig

• Bouwplannen
• Bestemmingsplan
• Loket Heemstede

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Strenger toezicht op naleven
regels hondenbeleid
De afgelopen tijd zijn bij de gemeente
meerdere klachten binnengekomen over
loslopende honden en hondenpoep. Met
name rondom schoolpleinen maar ook bij
groenstroken en speelplaatsen storen inwoners zich hieraan.
De gemeentelijke opsporingsambtenaren
(GOA’s) zijn daarom met ingang van
26 maart 2008 strenger gaan toezien op
het naleven van de regels van het hondenbeleid.
Er wordt een lik-op-stukbeleid gevoerd.
Met andere woorden: bij het overtreden
van deze regels wordt direct bekeurd.

1. het gebied bij het Spaarne Ziekenhuis
langs het Spaarne (dit is het wandelpad
langs het gedeelte van de Bronsteevaart
tussen de Händellaan en het Spaarne
en het wandelpad ten noorden van de
Schouwbroekerbrug)
2. het wandelbos Groenendaal, in het gebied ten noorden van de Sparrenlaan
bínnen de klaphekken.
Verder bent u verplicht de hondenpoep op
te ruimen en hiervoor een voorziening
(zoals een hondenpoepzakje) bij u te
dragen.

Voor de duidelijkheid nog even de regels
die in Heemstede voor honden gelden:
Honden zijn altijd aangelijnd. Enige uitzondering hierop zijn de losloopgebieden,
waar de honden vrij kunnen rennen en
spelen.
De twee losloopgebieden in Heemstede
zijn:

Belangrijke informatie
geboorteaangifte
Hielprik rondom Koninginnedag en Hemelvaart

Het gemeentehuis is gesloten van 30 april
tot en met 4 mei.
Op 5 mei is het
gemeentehuis gewoon open. Als
een kindje geboren
wordt, moet binnen drie werkdagen geboorteaangifte gedaan
worden.

Meld dit bij de Serviceteams

De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen.
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straatverlichting,
straatmeubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare
groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage
van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan:
Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Baggerwerkzaamheden
Eind april wordt begonnen met het uitbaggeren van het water tussen de Wasserij
Annalaan en de Laan van Dick Laan. De
werkzaamheden duren ongeveer twee
weken. Aansluitend wordt half mei de singel langs de Provinciënlaan en de W. de
Nijslaan uitgebaggerd. Het verkeer ondervindt weinig hinder van de werkzaamheden. Alleen op de locaties waar de baggerspecie wordt overgeladen in de vrachtwa-

Regels hondenbeleid

Alle pasgeboren baby’s worden door het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) binnen zeven dagen na de
geboorte gescreend op een aantal zeer
ernstige, maar behandelbare ziekten. Dit
gebeurt door de zogenaamde hielprik. Het
is van groot belang, dat deze hielprik op tijd
wordt uitgevoerd. Soms kan elk uur van
levensbelang zijn.
De geboorteaangifte is voor het RIVM
startpunt voor het onderzoek. Zodra de
geboorteaangifte heeft plaatsgevonden,
krijgt het RIVM hier automatisch bericht
van. Het instituut zorgt vervolgens voor de
tijdige screening.

Gevaar of schade op straat?

Deze vrije termijn kan in verband met de
hielprik
rondom
Koninginnedag
en
Hemelvaart een probleem gaan vormen.
Wij adviseren daarom dringend het
volgende:
Uw kind is geboren op 26, 27, 28 of 29 april
(voor sluitingstijd): geboorteaangifte vóór
30 april
Uw kind is geboren op 29 (na sluitingstijd)
of 30 april, 1 of 2 mei: geboorteaangifte op
5 mei
Mocht het u toch niet lukken om op tijd bij
de gemeente aangifte te doen, neem dan
zelf contact op met het RIVM om de
geboorte van uw kind te melden, telefoon
(0346) 55 00 40.
Zo bent u er in
ieder geval zeker
van, dat de hielprik op tijd wordt
gegeven en een
eventuele ziekte
bij uw kind tijdig
wordt opgespoord.

gens zal een gedeelte van de rijbaan tijdelijk worden afgezet voor het verkeer.
Door het uitbaggeren van de watergang
wordt de bodem op de vereiste diepte gebracht. De aanwezige bagger wordt met
behulp van een schuifboot naar enkele
overslagpunten verplaatst. Vanaf deze
punten gaat de bagger in een vrachtwagen
of tractor met vloeistofdichte bak naar een
depot in de Haarlemmermeer.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2007.269
2008.055
2008.084
2008.085
2008.086
2008.088

het plaatsen van een erfafscheiding,
poort aan voorzijde
het plaatsen van een dakopbouw
het plaatsen van een uithangbord
het vergroten van een dakkapel op
het voordakvlak
het vergroten van een dakkapel op
het voordakvlak
het vergroten van de garage

- Heemsteedse Dreef 248
- Schouwbroekerstraat 11
- Binnenweg 8
- Havenstraat 53
- Havenstraat 55
- Kraanvogellaan 276

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 18 april 2008)
2007.337
2008.009
2008.069

het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een erfafscheiding
het wijzigen van de voorgevelpui

- Strawinskylaan 20
- Franz Lehárlaan 88
- Zandvoortselaan 163

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 16 april 2008)
2007.238

het verbouwen van een woonhuis
met een kantoor

- Glipperpad 1

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 18 april 2008)
2008.021

het inpandig wijzigen van een woonhuis, - Manpadslaan 18
plaatsen dakkapel en vergroten aanbouw

Verleende monumentenvergunning (verzonden 16 april 2008)
2007.300

het verbouwen van een woonhuis
met kantoor

- Glipperpad 1

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.
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I N F O R M A T I EHandhavingsactie
V A N D E G E M E E N gezonken
T E H E E M S vaartuig
TEDE - 23 APRIL 2008
Het college van b&w heeft het voornemen om
met toepassing van bestuursdwang een
gezonken vaartuig in de Blekersvaart gelegen
aan de Jacob van Ruisdaellaan te verwijderen.
Op grond van artikel 17 Verordening op het
gebruik van openbare havens en binnenwateren is de gezagvoerder, reder of eigenaar van
een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk na het zinken van het vaartuig daarvan
kennis te geven aan burgemeester en wet-

houders of bij afwezigheid van dezen aan een
ambtenaar van politie. De gezagvoerder,
reder of eigenaar moet ervoor zorgen dat het
gezonken vaartuig binnen de door burgemeester en wethouders te stellen termijn uit
de wateren is verwijderd, respectievelijk de
lading is verwijderd en daarna het wrak is gelicht.
Het vaartuig is een roeiboot in de kleurstelling
wit met blauwe rand. De eigenaar van het
vaartuig is onbekend. De eigenaar van dit
vaartuig wordt opgeroepen het vaartuig uiter-

Bestemmingsplannen
Verzoek vrijstelling
2007.269
2008.076

plaatsen erfafscheiding, poort aan
de voorzijde
uitbreiden woonhuis en vergroten
garage/berging

- Heemsteedse Dreef 248
- Frans Lisztlaan 10

De verzoeken en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 24-04-2008 gedurende 6 weken van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1.
U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie
over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, tel. (023) 548 57 52.

Verleende vrijstelling bestemmingsplan (verzonden 7 april 2008)
Op 9 april 2008 hebben wij gepubliceerd dat wij een op 7 april 2008 een reguliere bouwvergunning eerste fase hebben verzonden voor:
2006.351

het bouwen van een woongebouw
met 20 zorgappartementen voor cliënten
van Stichting Philadelphia Zorg

- Herenweg 113

Hierbij vermelden wij alsnog dat wij op dezelfde datum voor dit bouwplan ook het besluit tot
verlening van vrijstelling van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘ZandvoortselaanHerenweg’ op grond van artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
hebben verzonden.
Bovenstaand besluit ligt van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur.

lijk binnen twee weken na publicatiedatum
van deze advertentie te verwijderen.
Indien het vaartuig binnen deze termijn niet is
verwijderd, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig verwijderen op kosten van
de eigenaar.

Gratis het laatste
nieuws over
Heemstede per
e-mail?
www.heemstede.nl

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving,
telefoonnummer (023) 548 57 39.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
Voor het bestemmingsplan ‘Landgoederen
en Groene Gebieden’ is een verzoek om
vrijstelling op grond van artikel 19 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening binnengekomen. Stichting Sportpark HBC vraagt
om vrijstelling (en bouwvergunning) voor
het bouwen/uitbreiden van een kantine/
kleedruimte op het sportcomplex aan de
Cruquiusweg 39, alsmede om op de eerste
verdieping van het gebouw een buitenschoolse opvang te vestigen.
Het bouwplan is in strijd met de bepalingen
in het bestemmingsplan op de volgende
punten:
- De uitbreiding van de kantine overschrijdt
het aangegeven bouwvlak met ca. 65 m2,
- Het gebruik van de eerste verdieping ten
behoeve van buitenschoolse opvang is in
strijd met de bestemming ‘Recreatieve
doeleinden/sportterrein’.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de vrijstelling te verlenen. Het
ontwerpbesluit en de daarbij behorende
stukken (waaronder de aanvraag) liggen
vanaf donderdag 24 april 2008 ter inzage
voor een periode van 6 weken. In genoemde periode kunt u over dit bouwplan uw
zienswijze aan de gemeente kenbaar
maken. Dit kan schriftelijk of mondeling.
Als u schriftelijk wilt reageren, dan vindt u
elders in deze advertentie informatie hoe u
dit kunt doen.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u contact opnemen met de heer G. Klaassen
van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is (023) 548 57 65.
Ook voor nadere informatie over het verzoek en het ontwerpbesluit kunt u zich tot
de heer Klaassen wenden.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word abonnee
via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws
op maat van de gemeente.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1.
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

