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Bloemrijke zaterdag

Zo leuk verpakt was een vakan-
tie nog nooit. Zo mooi was een 
bloemencorso nog nooit. Of is 
het dat speciale vakantiegevoel 
dat menigeen kreeg bij het be-
kijken van de zestien praalwa-
gens, die bij de beoordeling een 
positieve invloed had. Langs de 
weg in Heemstede, de hele He-
renweg lang, waren de reacties 
van het publiek lovend. Speels, 

vernieuwend, zeker een an-
dere ontwerper, mooi op kleur, 
nog veel narcissen, tot:  doe 
mij maar die zeilvakantie! Geen 
reisbureau kan op tegen die in-
drukwekkende olifanten van hy-
acinten met paradijselijke palm-
bomen. Zelfs het vakantiewerk 
was nog nooit zo leuk aan de 
jongen/meisje gebracht. Fietsen 
in eigen land met de oudste fiet-

Heemstede – Leuk van de organisatie van het Bloemencorso 
om de voorjaarsvakantie te beginnen met een lange kleurrij-
ke file van Bennebroek tot Haarlem-Zuid en zo het publiek te 
laten zien hoe je bloemrijk op vakantie kan gaan. Zaterdag jl. 
trok het bloemrijke evenement door Heemstede.

senbond de ANWB langs geu-
rende bollenvelden kan nog en-
kele weken. Dan komt die fraaie 
strandvakantie met die aloude 
lelijke eend en caravan. Zieken, 
gehandicapten, het Rode Kruis 
legt ze in de bloemetjes in de 
Henry Dunant  en kinderen heb-
ben hun eigen fantasie over een 
kleurrijke vakantie.
Heemstede vierde even vakantie 
en met de echte vakantiegan-
gers kreeg iedereen het lang-
verwachte voorjaarszonnetje zo-
maar voor niks! 

Ton van den Brink

Voorjaar
Heemstede - “Nu de pru-
nussen weer in bloei 
staan genieten wij van dit 
prachtige uitzicht!” Aldus 
de begeleidende tekst bij 
de foto die Corrien Visser 
van de Blekersvaartweg 
stuurde.

Heeft u ook zo’n mooi uit-
zicht? Mail de foto naar: 
redactie@heemsteder.nl
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Grandioze actie Shell station 
Heemsteedse Dreef

Heemstede - Het Shell sta-
tion aan de Heemsteedse 
Dreef begint op 1 mei met 
een unieke actie. Een ac-
tie die in deze tijd met hoge 
brandstofprijzen zeker in 
de smaak zal vallen. Gedu-
rende de looptijd van de ac-
tie van 1 mei tot 1 augustus 
2008 wordt er iedere vrij-
dag een winnaar getrok-
ken onder de klanten die in 
de voorgaande week bij dit 
station getankt hebben. De 
winnaar krijgt dan zijn of 
haar tankbeurt in klinkende 
munt terugbetaald. 

De actie is heel eenvoudig van 
opzet en iedereen kan mee-
doen. Het enige dat de klant 
hoeft te doen is zijn of haar 
telefoonnummer achterop de 
bon te zetten en deze in de 
daarvoor bestemde doos te 
deponeren. Heeft u de bon 
nodig voor uw bedrijf of ad-
ministratie, dan produceert de 

medewerker een kopiebon en 
kunt u toch meedoen met de 
trekking. Mocht dus op vrij-
dag de telefoon bij u gaan dan 
bent u wellicht de winnaar van 
een behoorlijk geldbedrag.
Het Shell station aan de 
Heemsteedse Dreef is een 
station met ouderwetse goede 
service. Het station is geopend 
van 7.00 tot 21.00 uur waarbij 
de medewerkers u tussen 9.00 
en 17.00 graag helpen bij het 
tanken, het oppompen van uw 
banden of even uw olie con-
troleren. Natuurlijk zorgen zij 
er ook voor dat u weer met 
schone ruiten vertrekt.
Een service die op de grote 
stations vaak ver te zoeken 
is... 
Steeds meer klanten stellen 
deze persoonlijke service op 
prijs en weten dan ook feilloos 
de weg naar de Heemsteedse 
Dreef te vinden. Met de ko-
mende actie in het zicht zullen 
dat er zeker meer worden.

Grootste podium en verwarmde 
tent op het Wilhelminaplein
Heemstede - Café de 1ste Aan-
leg en slagerij Vreeburg pak-
ken op Koninginnedag letter-
lijk uit met het grootste mobile 
podium van Nederland. Dit jaar 
zal het Wilhelminaplein opnieuw 
een grote publiekstrekker zijn 
op 30 april. Met een programma 
van ’s morgens 10 tot een uur of 
8 ’s avonds wordt jong en oud 
vermaakt. Zelfs bij minder mooi 
weer komt het goed dankzij een 
verwarmde tent van 10 bij 15 me-
ter en een overdekt podium van 
bijzondere alure. Een podium-
trailer van ruim 10 meter, com-
pleet voorzien van licht, geluid, 
eigen stroomvoorziening, een 
lederen zithoek en een dubbele 
backstage entree gaat de show 
stelen. Vanaf de middag spelen, 

Ronnie Jordaan, Thiscover en 
The Vintage rockband voor jong 
en oud. Toiletten zijn in ruime 
mate aanwezig en de 1ste Aan-
leg en slagerij Vreeburg zorgen 
met een BBQ en koude dranken 
voor de inwendige mens. Het 
zal even passen en meten wor-
den om het podium gevaarte op 
zijn plaats te krijgen, hier en daar 
zal een verkeersbord tijdelijk ver-
plaatst moeten worden maar dan 
staat er ook een show die moge-
lijk alle afgelopen jaren zal over-
treffen.
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd advertentie-, 
foto-, en / of tekstmateriaal NIET 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook NIET per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de Uitgever!

van 1930

Vermist: Mickey
Heemstede – De 11-jarige 
kater Mickey is verdwenen! De 
familie Van den Broek hoopt dat 
hij met dit oproepje gauw weer 
terug komt. Herkent u Mickey? 
Hij is een flinke kater, kortharig, 
zwart-wit, heeft een hangbuik. Is 
gecastreerd, draagt een blauw 
bandje met belletje en adres-
koker. Zijn staartpunt is wit. 
Mickey is een echte binnen-
kat maar kruipt graag in open-
staande schuurtjes. Hij is moei-
lijk op te tillen en blaast naar 
vreemden. Hij is verdwenen 
vanaf de Cruquiusweg op 25 
maart jl., waarschijnlijk op weg 
gegaan naar zijn vorige baasje 
in de Timor-straat Heemstede, 
vermoedt Selma van den Broek. 
Reacties naar: redactie@heem-
steder.nl of 023-528 58 58.

Groep vier Valkenburgschool 
schittert in dans
Heemstede - Het begon alle-
maal toen juf Petra Weltevreden 
van de R.k. brede school Val-
kenburg haar cursus ‘Dans als 
specialisme’ afrondde. De kin-
deren van groep 4 zijn inmid-
dels al net zo enthousiast over 

het dansen als hun juf. “Op de-
ze manier kan namelijk ieder-
een schitteren.”  Onder begelei-
ding van juf Petra Weltevreden 
en juf Marike Benschop heb-
ben de kinderen een dansvoor-
stelling genaamd Sprookjesbos 

Man van pasfoto’s 
bekend

Heemstede – Wat een op-
roepje in de krant al niet kan 
doen... Vorige week werd bij 
de Heemsteder een mapje 
pasfoto’s afgeleverd. De per-
soon die voor de lens had 
plaatsgenomen moest de fo-
to’s hebben verloren. Je maakt 
geen pasfoto’s om ze op straat 
te verliezen moet de vinder 
gedacht hebben en dus werd 
een bezoekje aan de redac-
tie gebracht. Het oproepje in 
de Heemsteder leverde diver-
se reacties op: het is de heer 
Ansems uit Vijfhuizen. Dat is 
dus de man op de foto. “Ik had 
ze in mijn overhemdzakje ge-
daan en daar zijn ze uit ge-
vallen. Ben al door een aantal 
mensen gebeld”, lachte Ruud 
Ansems. Hij kan de gevonden 
foto’s tegemoet zien.

gemaakt. Die werd op 27 april 
opgevoerd. “Het verhaal, de rol-
len en de verschillende dansen, 
het is allemaal kinderwerk, dat 
maakt het zo speciaal. Sommi-
ge kinderen die moeite hebben 
met taal- en of rekenwerk zijn 
wél goed in het dansen en door-
dat de kinderen hun eigen dans 
dansen zie je hun zelfvertrou-
wen groeien.”
In het verhaal worden kabouters 
betoverd, komen bloemen tot 

Schooljeugd adopteert 
Vrijheidsmonument
Heemstede – Voor jullie de eer-
ste keer, voor mij ook. Met die 
woorden ontving burgemeester 
Marianne Heeremans kinderen 
van groep zeven van de Heem-
steedse basisscholen. “Adop-
teren is het aannemen van een 
kind. Daar zorg je voor. Jullie 
gaan komend jaar zorgen voor 
het Vrijheidsmonument. Stil-

staan bij de verschrikkingen van 
een oorlog die nog elke dag op 
TV voorbijkomt. Soms erg dicht-
bij, toen vorige week twee jon-
ge soldaten sneuvelden in Af-
ghanistan. Jullie hebben begre-
pen wat vrijheid is, dat las ik in 
jullie gedichten die veel indruk 
maakten”. Vic Klep is als betrok-
kene bij de Tweede Wereldoor-
log in Heemstede getuige ge-
weest van veel gebeurtenissen 
uit die periode en heeft al en-

kele malen hierover bij deze ge-
legenheid verteld. Altijd droeve 
verhalen. Deze keer een luch-
tig verhaal over het land van 
boer Jansen aan de Wagnerka-
de. Daar stond zijn boerderijtje 
waar in de oorlog nog wat koei-
en en paarden graasden. De 
paarden werden gebruikt door 
groenteboeren en kolenboeren 

om bestellingen te rijden. Tot de 
Duitsers het land vorderden om 
er luchtafweergeschut te plaat-
sen. De stelling is een paar keer 
in gebruik geweest, dat helse la-
waai maakte de mensen bang. 
Plotseling werd de zware stelling 
weggehaald. Door de tegenslag 
na elk schot was het geschut 
steeds dieper in de drassige 
grond geraakt. Het stuk grond 
was toen nog een onderdeel 
van de Schouwbroekerpolder 

en met een zogenaamde extra 
onderhoudsbeurt was de polder 
langzamerhand onder water ge-
lopen. De vrachtwagens die het 
geschut moesten wegtrekken 
liepen vast in de drassige grond. 
De Duitsers hebben het geschut 
uiteindelijk met paarden uit het 
land getrokken, gadegeslagen 
door veel Heemstedenaren die 
met de armen over elkaar toe-
keken. Hier werd besmuikt ge-
lachen! 

Gedichten
Rien Hazekamp heeft de coör-
dinatie van de overdracht vo-
rig jaar overgenomen van me-
vrouw Hilary Selles. Hazekamp 
memoreerde hoe Gerard Visser, 
oud Korea veteraan,  in 1987 be-
gon met drie scholen die de zorg 
voor het vrijheidsmonument op 
zich wilden nemen. Door leerlin-
gen van de Crayenesterschool, 
de Dreefschhool, de Jacoba-
school, Valkenburgschool en de 
Voorwegschool werden gedich-
ten voorgedragen, waarna zij al-
len staande twee coupletten van 
het Wilhelmus zongen. Goed 
geleerd want de meeste kinde-
ren hadden hier geen tekst uit 
het boekje voor nodig. Wethou-
der Sjaak Struijf besloot de bij-
eenkomsten met te verwach-
ten dat de jeugd de adoptie een 
plek in hun hart geeft en straks 
het monument dat zij geadop-
teerd hebben, trots aan opa en 
oma kunt laten zien. 
Bij de herdenking op 4 mei zul-
len leerlingen eigen geschreven 
gedichten voorlezen bij het Vrij-
heidsmonument.
Ton van den Brink

leven en kwaken kikkers er lus-
tig op los. Een tovenaar, 3 hek-
sen en een wolf maken het nog 
spannender! De dansvoorstel-
ling was een groot succes en 
werd met luid applaus door ou-
der, opa’s en oma’s bejubeld. 
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Koninklijke onderscheidingen in Heemstede

de heer A.C. Beliën Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Ton Beliën is een bekende naam in Heemstede, vanuit de sportclub HBC, 
de kerk en vanuit de politiek. Hij was een van de jongste leiders binnen HBC, waar-
van hij al vanaf zijn tiende jaar lid was. Ruim tien jaar is hij leider/vrijwilliger voor 
andere elftallen geweest. Van 1968 tot 1974 was hij jeugdsecretaris bij HBC. Verder 
organiseerde hij van 1962 tot 1987 jaarlijks het befaamde toernooi tussen jeugdlei-
ders van HBC en telgen van de omvangrijke familie Beliën. Hij werd in 1980 lid van 
het kerkkoor van de O.L.V.Hemelvaart. Van 1985 tot 1998 was hij voorzitter van het 
koorbestuur. Nog steeds is hij onvermoeibaar waar het om het werven van nieuwe 
koorleden gaat. 
Verder is de heer Beliën sinds 2000 op politiek terrein actief voor het CDA, afdeling 
Heemstede. Gedurende een aantal jaren was hij p.r.-lid van de campagnecommis-
sie en verzette hij vooral in verkiezingstijd veel werk. Van 2002 tot 2006 was hij voor 
het CDA lid van de gemeenteraad Heemstede. Korte tijd na zijn raadslidmaatschap 
werd hij secretaris voor de CDA-afdeling Heemstede. 

de heer W.L. Boxhoorn Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Boxhoorn begon in 1958 met het vrijwilligerswerk, samen met zijn echtge-
note, in de Pauluskerk in Rotterdam. Vijf jaar was hij betrokken bij de oprichting van 
de Jongerenkerk en de invoering van moderne muziek in de kerk.
In de jaren zestig verhuisde naar Haarlem waar hij zich enorm heeft ingezet voor 
de sport in de regio Kennemerland. Dat begon bij de Gymnastiek- en Handbalver-
eniging BATO in Haarlem, waar hij van 1966 tot 1985 actief was.  In 1972 nam hij 
het initiatief tot de Rijwielavondvierdaagse, een samenwerking van de Haarlem-
se sportclubs de Kampioen en BATO. Van 1972 tot 1999 zette de heer Boxhoorn 
zich als bestuurslid in voor de Stichting Haarlemse Sportraad. In 1980 kwam het 
lidmaatschap van de Provinciale Sportraad/Stichting Sportservice Noord-Holland 
daarbij. De heer Boxhoorn was van 1985 tot 1995 lid van de Commissie Haarlem 
Cup (nu de Regio Haarlem Cup), een groot internationaal voetbaltoernooi.
Nog altijd is hij actief voor de Stichting Kunstijsbaan Kennemerland, waar hij al 
sinds 1990 secretaris is. Hij was een warm pleitbezorger voor de aanleg van de 
nieuwe ijsvloer op het middenterrein. Hier kunnen kinderen ongestoord leren 
schaatsen. Maar ook sporten als kunstrijden, schoonrijden en ijsschieten zijn hier-
door mogelijk geworden. 

de heer P.H.J.M. Hupsch Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hupsch was van 1982 tot 2007 vijfentwintig jaar lang rector van het Men-
delcollege in Haarlem. Met beleid en met brede inbreng van zijn staf heeft hij 
vorm gegeven aan onderwijsvernieuwing in verantwoord gedoseerde vorm. Hier-
door konden zowel leerlingen als docenten zich aanpassen aan de wenselijke ver-
nieuwingen zonder zich te forceren, en zonder dat de onderwijsresultaten eronder 
leden. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de succesvolle invoering van het 
tweetalig onderwijs op zijn school. Daarnaast ontwikkelde hij een schoolkwaliteits-
systeem dat door diverse scholen in de regio is overgenomen. Naast zijn werk als 
rector, was hij op een breed terrein binnen het onderwijs actief. 
Hij was actief lid en sinds 2005 voorzitter van de Kennemer Kring van Schoolleiders. 
Hierin zijn alle scholen van Heemstede tot aan het Noordzeekanaal vertegenwoor-
digd. Hij zette zich hier in voor het objectiever maken van de toelatingscriteria voor 
leerlingen van de basisschool in het vervolgonderwijs.
Verder was de  heer Hupsch van ’88 tot ’96 initiator en lid van de werkgroep van de 
Kennemer Kring, die het leerlingenvolgsysteem kritisch doorlichtte. Vanaf 1989 was 
hij lid van een regionale werkgroep, die het voortgezet onderwijs adviseerde bij de 
invoering van de basisvorming. De heer Hupsch heeft zich vanaf 1990 ingezet om 
het confessioneel Mavo-onderwijs in de regio te behouden. 
In Heemstede was de heer Hupsch een aantal jaren voorzitter van de medezeggen-
schapsraad van de Bosch en Hovenschool, en later werd hij namens deze school 
bestuurslid van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland. 
Ook voor de kerk zet de heer Hupsch zich in. Sinds 1982 lector van de Parochie 
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Heemstede. Sinds 1983 is hij bestuurslid, en sinds 
2005 vice-voorzitter, van het Gezelschap van de Stille Omgang in Amsterdam. Dit is 
een jaarlijkse stille tocht door nachtelijk Amsterdam. De laatste jaren stijgt, mede 
door uw inzet, het aantal jongeren dat hieraan deelneemt.
Tot slot is de heer Hupsch al enige jaren bestuurslid van het Ida Gerhardt Genoot-
schap, dat tot doel heeft: het bevorderen van de belangstelling voor het werk van 
de dichteres Ida Gerhardt.

de Heer P.R.Z. Bakker  Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Bakker was vanaf 1966 tot 1984 lid van de kerkenraad van de Doopsge-
zinde Gemeente in Krommenie, Kampen en vanaf 1973 in Harderwijk, van de laat-
ste gemeente was hij tevens de oprichter. Hij was namens de VVD jaren lid van de 
gemeenteraad in Harderwijk, penningmeester VVD, voorzitter van het bestuur van 
de lokale omroep HALO in Harderwijk, voorzitter van het Rode Kruis en lid van het 
districtsbestuur. Hij is nog steeds algemeen adviseur van het Nederlandse Rode 
Kruis in Harderwijk.
De heer Bakker kreeg zijn onderscheiding in Harderwijk uitgereikt. 

de heer J.H. (Jaap) Jongbloed Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Jaap Jongbloed is al vele jaren een bekend gezicht op de televisie bij de Tros.
Hij begon bij deze omroep als verslaggever van het actualiteitenprogramma “Tros 
Aktua”. Van 1980 tot 1986 maakte hij documentaires en specials, onder meer over 
Saoedie-Arabië, Polen, Pakistan, Afghaanse vluchtelingen en de ramp met de He-
rald of Free Enterprise. Eveneens in de jaren ’80 presenteerde hij ”Tros Aktua Ex-
port” en de serie “Vakantiekompas”. Van ’88 tot ’90 was hij medepresentator van de 
zeer succesvolle talkshow “Jongbloed en Joosten”.
In 1990 kwam hij met een idee voor een informatief programma over diverse facet-
ten van de misdaad. Zo werd “Crime Time” geboren, het eerste misdaadprogramma 
van Nederland. Hij presenteerde dit programma van 1990 tot 1993. Het volgende 
programma over misdaad dat de heer Jongbloed presenteerde, was “Deadline”. Een 
vast programma-onderdeel was “Vermist”. Dit groeide uit tot het programma “Ver-
mist”, dat sinds 1996 bij de Tros te zien is. Jaap Jongbloed is zowel presentator als 
eindredacteur van dit programma.  “Vermist” heeft tot doel vermiste personen op te 
sporen. Het programma wordt al sinds 1996 uitgezonden, hetgeen een unicum is 
in de televisiewereld.  Zijn inzet gaat veel verder, want ook na afloop steunt en ad-
viseert hij de achterblijvers. 
Met zijn uitstraling als bekende Nederlander laat hij geen gelegenheid onbenut om 
aandacht te vragen voor vermissingen.
In 1998 richtte hij de Stichting Missing op, die de opsporing van vermisten onder-
steunt, achterblijvers terzijde staat en acties financiert. Vanuit deze stichting reikt 
hij jaarlijks de Vergeet-Me-Niet Award uit aan een persoon, stichting, organisatie, 
politiekorps of hulpinstantie die zich meer dan verdienstelijk maakt bij het oplos-
sen van vermissingen. De prijs is een blijk van waardering en dient ter aanmoedi-
ging voor verdere acties.

Mevrouw J.A.H. Barkhof-Wesly Lid in de Orde van Oranje Nassau 
Zij was in de jaren 70 lid van de commissie Herinrichting Binnenweg. Medeopricht-
ster van het Heemsteeds Vrouwencontact en het Vrouwencafé. Voor de koffiekring 
Ouderen haalt zij bezoekers op. Zij was voorzitter van de Milieuraad in Heemstede. 
Sinds 1975 tot heden lid van de Selectie en Controle Post Academisch Onderwijs 
Engelse Taal-en Letterkunde en begeleid leerkrachten. Bestuurslid van het Interna-
tional Women`s Contact met 300 leden. Als liefhebster van klassieke muziek lid van 
de programmaraad van Radio de Branding en organisator van de concerten door 
het Nederlandse Studenten Kamer Orkest.   
Mevrouw Barkhof kreeg haar onderscheiding uitgereikt in het Provinciehuis in 
Haarlem.

Heemstede – Niet gehinderd door TV camera`s, regisseurs, cameramensen 
en geluidstechnici en persfotografen kon  burgemeester van Heemstede, 
Marianne J.C. Heeremans, vrijdagochtend  vier koninklijke onderscheidin-
gen uitdelen aan de heren A.C. Beliën,  W.L. Boxhoorn, P.H.J.M. Hupsch en 
J.H. (Jaap) Jongbloed. Daarnaast ontvingen in respectievelijk Haarlem en 
Harderwijk nog de volgende Heemstedenaren een koninklijke onderschei-
ding: mevrouw J.A.H. Barkhof-Wesly en de heer P.R.Z. Bakker.
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De archieven in
Het eerste deel van de beschul-
diging, het lidmaatschap van de 
NSB, lost zich al snel op. Tij-
dens een ontmoeting met de eer-
dergenoemde Hans Krol vraagt 
hij of ik Dick Verkijk al gespro-
ken heb. Ik vertel hem wat ik van 
Verkijk had vernomen, namelijk 
dat mijn oom in 1951 beschul-
digd is van lidmaatschap van de 
NSB en dat hij gewerkt zou heb-
ben voor de Duitse Wehrmacht. 
“Dat lidmaatschap van de NSB 
kan ik zo voor je nagaan”, is 
Hans Krols reactie.
De oud-bibliothecaris is name-
lijk bestuurslid van de Vereni-
ging Oud Heemstede-Benne-
broek en tevens beheerder van 
het archief van de vereniging, 
dat onder meer de complete 
ledenlijst van de Heemsteedse 
NSB-afdeling bevat. Krol be-
looft mij de lijst te raadplegen 
om te zien of oom Geer daarop 
voorkomt. Na enige dagen krijg 
ik een telefoontje met uitsluit-
sel. Er komt op de lijst op de lijst 
geen Van der Eem voor. 

Het tweede deel van de beschul-
diging - dat oom Geer voor de 
Duitse Wehrmacht in Finland, 
Duitsland en Frankrijk zou heb-
ben gewerkt - blijkt wat moei-
lijker te achterhalen. Ik bedacht 
me dat als dit waar zou zijn, oom 
Geer op zijn minst maanden, zo 
niet jaren, van huis moest zijn ge-
weest. Uit gesprekken met tante 
Jo en met Rie van Willigenburg, 
de oudste dochter van de een-na-
oudste zus van oom Geer, had 
ik echter vernomen dat als oom 
Geer in zijn leven al in Amster-
dam was geweest, dat wel zijn 
verste reis was geweest.
Als hij voor langere tijd in het 
buitenland geweest zou zijn, 
moet dit mogelijk in de admini-
stratie van de burgerlijke stand te 
achterhalen zijn. De heer Böing 
van de Afdeling Burgerzaken 
van de Gemeente Heemstede 
blijkt zeer bereidwillig, nadat ik 
hem de kwestie heb uitgelegd. 
Hij haalt vergeelde leggers te-
voorschijn, waarin zich van ie-
dere inwoner van Heemstede 
een persoonskaart bevindt. Hier-
op staan alle gegevens vermeld 
van de betreffende persoon. Op 
de kaart van oom Geer is niets 
te vinden over een tijdelijk ver-
blijf in het buitenland tijdens de 
oorlog.

Meneer Böing vertelt mij ech-
ter meteen dat dat niet hoeft te 
betekenen dat oom Geer niet in 
het buitenland geweest zou kun-
nen zijn. De betreffende per-
soon moest immers zelf aan de 
gemeente zijn reisplannen over 

de grens doorgeven. Als je je 
dus niet afmeldt bij de gemeen-
te, wordt dit ook niet geadmini-
streerd. Terloops meldt meneer 
Böing bij het bestuderen van de 
kaart: “Ik zie dat hem nooit een 
paspoort is verstrekt.” Op mijn 
vraag of je in oorlogstijd een 
paspoort nodig had als je voor de 
Duitsers naar het buitenland wil-
de, kon hij daar niet met absolute 
zekerheid op antwoorden. Maar 
meneer Böing was er vrij zeker 
van dat een paspoort ook in die 
gevallen nodig was. Het NIOD 
heeft mij in een later stadium 
bevestigd dat het absoluut nood-
zakelijk was over een paspoort te 
beschikken.

De vriendin van oom Geer
Inmiddels was ook Dick Ver-
kijk verder gegaan met het raad- 
plegen van archieven. In het 
Nationaal Archief in Den Haag 
ontdekt hij dat er dossiers be-
staan van de drie ‘fout’ bevon-
den slachtoffers in Bienen. Bij 
twee van hen blijkt het dossier 
inderdaad bezwarende informa-
tie te bevatten. Het dossier van 
oom Geer telt slechts twee stuk-
ken: een zogenaamde inhouds-
opgave en een vragenlijstje aan 
de gemeente Heemstede of de 
daarop vermelde persoonsgege-
vens juist zijn. Dit lijstje is door 
de toenmalige ambtenaar Krui-
dering ingevuld en geretour-
neerd.

In het eerder genoemde gesprek 
met Rie van Willigenburg ver-
telde zij dat zij samen met haar 
verloofde Karel ‘s zondags op 
bezoek ging bij grootmoeder 
Van der Eem in de Drieheren-
laan. Als het mooi weer was gin-
gen ze met Geer en zijn vrien-
din op de fiets naar Zandvoort 
of de duinen. Ik heb de naam 
van die toenmalige vriendin van 
oom Geer kunnen achterhalen; 
het was Ina Beekhuizen, die een 
paar huizen verderop in de Drie-
herenlaan woonde. 

In het telefoonboek staat nog 
steeds een Beekhuizen in de 
Drieherenlaan. Het blijkt de 
broer van de inmiddels overle-
den Ina te zijn. Hij kan het zich 
nog goed herinneren. Zijn vader, 
die bij de ondergrondse zat, had 
bezwaar tegen de relatie van zijn 
dochter. “Je oom was absoluut 
niet bij de NSB. Dan zou ik dat 
geweten hebben”, vertelt hij. Het 
bezwaar van de vader van Ina te-
gen de relatie was uitsluitend ge-
baseerd op het in zijn ogen te 
grote leeftijdsverschil tussen zijn 
dochter en oom Geer. 

(vervolg volgende week)

Cees van Haasteren koninklijk 
onderscheiden bij brandweer
Heemstede - Feestelijke bij-
eenkomsten bij de brandweer 
hebben altijd een apart sfeer-
tje. Sterke koffie, flinke verha-
len, korte speeches, summiere 
mededelingen alleen begrijpe-
lijk voor insiders. Dinsdagavond 
was de aanleiding het jubileum 
van brandweerman Cees van 
Haasteren die na 35 jaar brand-
weervrijwilliger, de brandweer-
spuit aan de wilgen hangt. Com-
mandant Peter Reemer roemde 
de veelzijdigheid van deze fan-
tastische brandweerman. 
Bijna 36 jaar vrijwilliger bij de 
brandweer betekent 36 jaar  
kennis vergaren. Dat betekent 
vele avonden weg van huis en 
weg van Henny, zijn vrouw, die 
overigens haar eigen carriè-
re in vrijwilligersland heeft en 
nog steeds bij Radio De Bran-
ding haar presentaties doet. Bij 
branden, ongevallen, Cees was 
bij heel veel uitrukken promi-
nent aanwezig. De foto`s bij de 
speech ondersteunden het soms 
zware en verantwoordelijke werk 
van de brandweerman op de top 
van ladders of bij spectaculaire 
reddingen. Hilarisch werken de 
foto`s van ruim dertig jaar ge-
leden. De bijnaam Cees Kantel 
kreeg hij vanwege een slippar-
tij op een oliespoor op de weg, 
getuige een foto van zijn witte 
voertuig in de berm van de weg. 
De foto`s van de vele wedstrij-
den waar Cees aan deelnam zijn 
nu al nostalgisch.  Foto`s uit het 
archief waar Cees zelf de sa-
mensteller van is. Want Cees 
houdt zeker van geschiedenis. 
Hij begon met het opzetten van 
een archief, het restaureren van 
de oude Magirus brandspuit uit 
1926 die tot 1954 dienst deed. 

Daarmee werd hij dinsdagavond 
van huis opgehaald en reed met 
wolken roet de kazerne binnen, 
waar geen enkele rechtgeaarde 
brandweerman enige last had, 
gewend aan rook en ‘smook’!

Traditie
Burgemeester Marianne Heere-
mans is trots op de brandweer-
man Cees van Haasteren, trots 
op de brandweer van Heemste-
de en zal blijven opkomen voor 
onze brandweer in de nieuwe 
setting. Bij een afscheid, zeker 
bij een brandweer, horen ritu-
elen, het respect hebben voor 
bijzondere gebeurtenissen. Het 
is daarom dat zij Cees naar vo-
ren riep en de bekende woorden 
sprak: het heeft Hare Majesteit 
behaagd…..waarna zij hem de 
koninklijke onderscheiding be-
horende bij het Lidmaatschap 
van Oranje Nassau,  opspelde.  
Een bijzondere gelegenheid als 
deze vroeg kennelijk om een 

bijzonder slot, zeker gezien de 
band die Cees had en nog blijft 
houden met de historie van de 
Heemsteedse brandweer. 
Hij heeft tenslotte veel vrijwil-
ligerswerk gestopt in het reali-
seren van een heus museum in 
de kazerne. Traditie met het bin-
nenbrengen van de Oterleekse 
brandweerstaf, een staf die al-
tijd onder geheimzinnige ma-
nieren aan een vorige bezitter, 
een brandweerkazerne ergens 
in Noord-Holland  ontfutseld 
wordt. Een onderlinge wedstrijd 
om de behendigheid en het ver-
nuft van de korpsen te peilen, te 
stimuleren en de korpsgeest te 
versterken. Een hoogtepunt voor 
iedere rechtgeaarde brandweer-
man die weet dat deze Oterleek-
brandweerstaf moeilijk te be-
machtigen is.  
Altijd weer een spectaculaire 
en luidruchtige gebeurtenis die 
past bij een rijke traditie.
Ton van den Brink

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 al-
tijd genoeg ruimte is. Hieronder een gedicht van Loes Jonker-Van 
der Meer.

Opa
Op ´n huiverige zondagmiddag

In Muiderberg heb ik je graf bezocht
Onthouden van wat ik had moeten weten

Jij bleek mijn opa te zijn
  Joods, moeilijkheden in de oorlog

Kinderen van jou werden weggevoerd
Ik wist van niets

Ik leef onder ´n andere naam
Waar kom ik eigenlijk vandaan
Alles in mijn leven is verzwegen

Waarom kwam ik jou of jouw geliefden niet tegen
Waarom is alles van mij weggehouden

Ik heb je nooit gekend
Ik kreeg niet de kans van je te houden

Toch ben je mijn opa

Loes Jonker-van der Meer

Kleine knutselaars maken
Moederdagverrassing

Heemstede - De mooiste dag 
voor moeder komt eraan. Op 
woensdag 7 mei maken de kin-
deren een verrassing voor de al-
lerliefste moeder... Graag van 
tevoren opgeven via tel 023 - 
548 38 28 kies 1. De knutselclub 
is van 13.30-15.15 uur bij Cas-
ca in het Honk, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten per keer: 
3,- euro.

Wandelclub 55+ 
naar Middenduin
Heemstede - Samen wandelen: 
gezellig én goed voor de condi-
tie! Iedere 2 weken organiseert 
Lenn Sanders voor Casca een 
wandeling met aandacht voor de 
natuur en cultuur. Dinsdag 6 mei 
gaat de wandeling door Midden-
duin. We verzamelen om 11.00 
uur bij Kraantje Lek. Aanmelden 
graag uiterlijk maandag 5 mei bij 
Casca: tel. 023 – 548 38 28. Deel-
name per keer is 2 euro.



Heemstede – De Voorweg-
school heeft in tegenstelling tot 
de scholen die afgelopen weken 
hun kunstwerken trots aan de 
fotograaf toonden aan één foto 
niet genoeg. Twee groepen vier, 
achtjarigen, hebben zich de af-
gelopen weken artistiek uitge-
leefd om van hun kunstwerk 
iets moois te maken. Om de sa-
menwerking te vergroten was er 
door de docenten besloten om 
de groepen te mengen zodat 
er sprake is van een echt geza-
menlijk project. En het was nu 
ook weer en genoegen om de 
twee kunstwerken met een af-
meting van rum 1,5 bij 1,5 me-
ter te bewonderen. Vol overga-
ve poseerden de jonge kunste-
naartjes, docenten en een aan-
tal trotse moeders rond de twee 
schilderijen, samengesteld uit 
twaalf kleurrijke afbeeldingen 
die als thema het dier hebben. 

Het Woogie-Boogie kunstpro-
ject is nu bijna voltooid en de 
twaalf fantasierijke doeken zijn 
nu in het bezit van Henk Koe-
lemeijer, de COBRA kunstenaar 
die het project zeer deskun-
dig en kindvriendelijk begeleidt. 
Deze zorgt is zijn atelier voor de 
laatste afwerking om de schilde-
rijen geschikt te maken voor de 
expositie in het Raadhuis. Deze 
expositie maakt deel uit van de 
festiviteiten op 24 mei ter gele-
genheid van de opening van het 
verbouwde Raadhuis. De schil-
derijen zijn tot een maand na 
de opening te bekijken en zul-
len met hun kleuren en afbeel-
dingen zorgen voor een vrolijke 
sfeer in de vergaderruimte van 
de gemeenteraad.
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Winnaar scooter Tuincentrum de 
Oosteinde Vijfhuizen bekend!
Vijfhuizen – Bij de opening van 
het Voordeelparadijs voor groe-
ne vingers, de Oosteinde in Vijf-
huizen als filiaal van de Oost-
einde in Hillegom/Bennebroek, 
kon met de kassabon meedoen 
aan een loterij. Duizenden klan-
ten deden mee, een onvoorstel-
baar groot succes voor de jonge 

mede-eigenaar Arnold de Graaf 
die samen met William Dobbe 
van de Oosteinde Hillegom de-
ze vestiging heeft overgenomen 
van Bos. De retro-scooter die 
zes weken bij de kassa`s stond 
is gewonnen door de heer Wei-
mann uit Badhoevedorp die he-

lemaal in de glorie was toen hij 
van Arnold de Graaf hoorde dat 
hij de gelukkige winnaar was.  
Hij ging direct voor drie weken 
op vakantie en kon daarom niet 
poseren met de scooter. 
Maar Arnold laat wel graag zijn 
prachtige planten zien in de 
5000 m2 kas waar de begonia’s, 

petunia’s, vlijtige liesjes en ge-
raniums in handige trays klaar 
staat om uw tuin of balkon direct 
kleur te geven. Op de sfeertafels 
vindt u de kleurcombinaties die 
u in de tuin kunt toepassen en 
altijd goed zijn.  Vraag aan de 
medewerkers direct even welke 

potgrond u moet gebruiken bij 
de planten want je moet wel de 
goeie potgrond bij de juiste plant 
hebben. Daar heb je de vakman 
voor! Prachtige kuipplanten als 
de oleander, bougainville en de 
burgmansia met zijn mooie kel-
ken maken uw tuin helemaal af. 
Heef u alle planten op hun plek 
gekregen met de juiste mest en 
de grond, mag u even pauzeren 
in een van de tuinmeubelen die 
u kunt kiezen uit het grote as-
sortiment van de strakke fau-
teuils in het moderne kunststof 
riet ofwel wicker, in strekmetaal, 
in aluminium of in hardhout. 
Maar u kunt ook goed  voor de 
dag komen met de kunststof 
tuinmeubelen in groen, blauw 
en wit van Hartmann. Barbe-
cuetijd komt met de warme-
re dagen, de keus is heel groot 
bij de Oosteinde. Van eenvoudi-
ge barbecues tot complete bui-
tenkeukens voor een gezellig 
etentje buiten. U vindt het ver-
nieuwde tuincentrum van de 
Oosteinde aan de parallelweg 
van de Schipholweg in Vijfhui-
zen, gemakkelijk te bereiken 
via de Boerhavelaan of de dijk 
naar Vijfhuizen. Daar vindt u het 
Voordeelparadijs voor de Groene 
Vingers waar u tevens verzekerd 
bent van vakkundig advies.
Ton van den Brink

De jonge kunstenaars van de Voor-
wegschool tonen hun artistieke 
creatie.

Oudste basisschool van Nederland 
stort zich op moderne kunst

Jaarvergadering KBO met Marijke Kots
Heemstede - Na een korte jaar-
vergadering van de KBO Heem-
stede, Katholieke Bond van Ou-
deren, kon interim voorzitter en 
aftredend penningmeester, Ria 
Wenders, de comédienne, caba-
retière ofwel gewoon mevrouw 
van den Berg uit Beerta verwel-
komen. Net als in het Groning-
se Beerta hebben KBO-ers in 
Heemstede een hekel aan ver-
gaderen, zo verklaarde de voor-
zitter, secretaris, penningmees-
ter en enige lid van de KBO 
Beerta, genaamde mevrouw van 
den Berg. Met haar opleiding 
theaterdocente en haar ervaring 

als poppenspeelster wist Marij-
ke Kots op een humorvolle en 
soms kolderieke wijze het leven 
van een moeder van een groot 
gezin mèt een gepensioneer-
de man in het Groningse Beer-
ta neer te zetten en de dagelijk-
se problemen van een druk be-
stuurslid lekker aan te dikken. 
In een kleine zaal als in mooie 
tuinzaal van Overbos, is direct 
contact met het publiek moge-
lijk. 
Zij improviseert speelt in op op-
merkingen en bewegingen uit 
de zaal. Met haar ervaring van 
23 jaar poppenspelen beschikt 

zij over een grote variatie in 
stemmen en schroomt zij niet 
om een grote mond op te zetten. 
Levendig theater uit het leven 
gegrepen en inspelen op de ac-
tualiteit maakt haar optreden tot 
een succes. Gelukkig beschikt 
het bestuur van de KBO Heem-
stede over meer bestuursleden 
dan de afdeling Beerta, maar 
mist zij een voorzitter al twee 
jaar. Versterking van het bestuur 
komt van Jan Beelen en Els Ban-
nink; zij gaat de financiën doen. 
Uit het jaarverslag 2007 blijkt 
dat de samenwerking met de 
andere bonden, PCOB en AN-
BO zich niet beperkt tot alleen 
onderlinge belangen, maar ook 
de inrichting van de Binnenweg 
heeft alle aandacht in de klank-
bordgroep. Het bekende koor 
‘De Vrolijke Noot’ heeft een aan-
was van nieuwe jonge leden en 
zal zich op koninginnedag laten 
horen op het Wilhelminaplein. 
De grote groei van de KBO is te 
danken aan het vooruitstreven-
de beleid van het hoofdbestuur 
in Den Bosch dat zowel belang-
rijke kortingen op ziekteverze-
keringen als op andere dien-
sten weet te “verdienen”  voor 
haar leden, hetgeen resulteerde 
in een groei van 700 naar ruim 
1200 leden. Voor inlichtingen 
kunt u zich wenden tot de heer 
P. Rebel, tel.nr. 023 – 5287429, 
e-mail: p.rebel@quicknet.nl
Ton van den Brink

Borghouts beschermer ouderenbonden
Heemstede – Dinsdag 29 april wordt Harry Borghouts, die onlangs 
65 jaar is geworden, benoemd tot beschermheer van de Stichting 
Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland (SBO-
NH). De in Heemstede woonachtige Borghouts is commissaris van 
de Koningin van Noord-Holland.
De vrijwilligersorganisatie SBO-NH is een werkorganisatie van de 
provinciale ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB. De drie oude-
renbonden hebben in Noord-Holland ruim 80.000 leden.
De SBO-NH is de belangenbehartiger van de ouderen in de provin-
cie Noord-Holland.
Vele duizenden vrijwilligers zetten zich op lokaal, regionaal en pro-
vinciaal in voor de belangen van ouderen, o.a. op het terrein van 
WMO, huisvesting, vervoer en koopkracht.  De SBO-NH onder-
steund deze vrijwilligers door middel van educatie, informatie en 
begeleiding.
Ook worden door de SBO-NH belastinginvullers en Vrijwillige Ou-
deren Adviseurs opgeleid en ondersteund. Deze vrijwilligers onder-
steunen individuele ouderen. 



Bennebroek - Op dinsdag 13 mei gaat de SWOB de duinen in. 
Op het sportieve programma staat Nordic Walking. Een vrijwil-
ligster van de SWOB neemt het voortouw om met een groepje 
in de duinen te gaan lopen. Met een groepje lopen is gezelliger 
dan alleen. De natuur is in mei prachtig en de vrijwilligster kent 
vele paden en weet doorgaans ook waar de herten zich ophou-
den.  Als u de techniek van Nordic Walking beheerst bent u van 
harte welkom om mee te lopen. Start vanaf het Panneland om 
10.00 uur. Duur ca. 1,5 uur. 

Wandelen
Op woensdag 14 mei wordt een duinwandeling georganiseerd. 
Een SWOB-vrijwilligster wil met een groepje al wandelend door 
het mooie duingebied gaan. De wandeling duurt max. 1 uur en 
het vertrekpunt is ‘t Panneland om 10.00 uur. Na afloop is het 
mogelijk om in de uitspanning aldaar wat te drinken.
Mocht vervoer naar de duinen een probleem zijn, dan dit bij de 
SWOB vooraf kenbaar maken.
 
Terug in de tijd
Op donderdag 15 mei tot slot wordt een Koffie Plus-ochtend ge-
houden met een bijzonder leuk onderwerp ‘Weet u nog... de tijd van 
toen’. Weet u het nog? De tijd van het snoepwinkeltje en de stop-
flessen, de melkboer die langs de deur kwam met rauwe melk, de 
sjouwende kolenboeren en de kolenkachels, de wasmaandagen 
en ‘oude merken’ als Zebra kachelglans, Sunlight huishoud-
zeep... Sybil van Dam is een expert op het gebied van verhalen 
en versjes. Aan de hand van beeldmateriaal gaat u terug naar 
de tijd, waar alles nog zo anders was dan nu. De ochtend be-
gint om 10.30 uur en is ongeveer 12.00 uur afgelopen. Kosten 3 
euro p.p. incl. koffie/thee. Locatie: leeszaal van de bibliotheek 
Bennebroek.

Voor senioren, die moeilijk ter been zijn, kan de zaal bereikt wor-
den via de lift in de bibliotheek. Bij aanmelding dit s.v.p. kenbaar 
maken. Voor alle bovengenoemde activiteiten dient u zich vooraf 
bij de SWOB op te geven. U kunt de SWOB vinden aan de Ben-
nebroekerlaan 3a. Geopend op werkdagen van 9.00 – 11.30 uur, 
tel. 584 53 00. 
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Trefpuntcafé over
nieuwe diersoort in Bennebroek

Bennebroek - Het gaat niet goed met het milieu, het gaat zeker niet 
goed met de dierenwereld: vele soorten dreigen te verdwijnen. Die 
boodschap krijgen we regelmatig te horen. Het is daarom opmerke-
lijk dat in Bennebroek een nieuwe diersoort is ontdekt: het Benne-
broekse duinkonijn! Daar wordt dan ook direct goed voor gezorgd, 
speciaal door de mensen van het Noord-Hollands Landschap.
Maar daar gebeurt natuurlijk nog veel meer om onze leefomgeving 
zo fraai te houden als die is en zo mogelijk nog fraaier door te ge-
ven aan hen die na ons komen. Hoe doen ze dat? Daarover zal Peter 
de Jong, verbonden aan het Noord-Hollands Landschap, het één en 
ander komen vertellen in het Trefpuntcafé in Bennebroek. U vindt 
dat café achter de kerk aan het Akonietenplein. Op vrijdag 2 mei 
gaan de deuren daar om acht uur open. Om ca. half negen komt de 
speciale gast aan het woord. De toegang is gratis, de consumpties 
ook. Iedereen is van harte welkom, alle Bennebroekse duinkonijnen 
inbegrepen! Voor meer informatie: www.trefpuntcafe.nl

Lekker de duinen in...!
Activiteiten bij SWOB

Merlet trofee uitgereikt 
aan IJsbrand Tuijn
Heemstede – Onder grote be-
langstelling van familie, vrien-
den kreeg emeritus pastoor 
IJsbrand Tuijn dinsdagmiddag 
in de Burgerzaal van het ver-
nieuwde Raadhuis de Merlet 
trofee 2008 uitgereikt door Ro-
tary voorzitter Peter van Winger-
den. Criterium waaraan voldaan 
moet worden : de trofee is be-
doeld voor natuurlijke personen, 
die in de particuliere sfeer of 
als ondernemer of in dienst bij 
een bedrijf/instelling, op bijzon-
dere wijze een bijdrage hebben 
geleverd ten bate van de be-
volking van Heemstede , welke 
bijdrage in de meest ruime zin 
van het woord kan worden uit-
gelegd en voor die werkzaam-
heden niet reeds op een ande-
re wijze een prijs of onderschei-
ding hebben gekregen. De door 
de Rotaryclub Heemstede be-
noemde jury, bestaande uit de 
heren Peter van Wingerden, Ton 
van den Brink, A.W.M. Schuma-
cher en Dick Wilkens, draagt de 
Merlet trofee voor 2008 voor aan 
IJsbrand Tuijn, aldus op de offi-
ciële oorkonde is vermeld. Na 
Hageveld en Warmond volg-
den benoemingen als kapelaan 

op onder andere Texel en Tuit-
jehorn. Vandaar zijn affectie met 
het eiland en  West-Friesland.  
Als pastoor van de St. Janskerk 
kwam hij naar Haarlem. Heem-
stede leerde Tuijn kennen toen 
hij godsdienstleraar werd op 
College Sancta Maria, Haarlem 
grens Heemstede waar in ruim 
twintig jaar een kleine 6000 
leerlingen op zijn specifieke ma-
nier in zijn godsdienstlessen de 
opgroeiende kinderen naast ge-
loofswaarden, vooral lessen in 
maatschappij gaf. De waarde 
van gezinnen en vriendschap 
meegaf, maar ook het fenomeen 
pesten niet uit de weg ging. Hij 
schiep een schoolklimaat zonder 
populistisch te worden, waarin 
alle ruimte was voor creativiteit. 
Werkweken organiseren, met 
de 3de klassers naar Texel, voor 
de vóóreindexamenklassen hun 

werkweek organiseren, met ca-
baret als afsluiting met eigenge-
maakte liedjes. 
Een boeiende man voor de op-
groeiende jeugd. Samen de 
schoolkrant maken. Heerlijk! Hij 
fungeerde er tevens als mode-
rator, hetgeen inhield dat hij de 
vieringen leidde rond Kerstmis 
en Pasen, bij de Opening van het 
schooljaar en het afscheid van 
examenkandidaten. Veel van zijn 

inventieve preken zijn bijgeble-
ven. Hij zat diepgeworteld in het 
dagelijkse schoolleven. Ook niet 
te beroerd om klussen die niet 
zo geliefd waren bij collega leer-
krachten, gewoon even doen, 
zoals de boekenlijst maken. Als 
part-time pastoor had hij de pa-
rochiële zorg van de kerk Anto-
nius van Padua in Aerdenhout. 
Heemstede leerde hem echt 
kennen als pastoor van de OLV 
Hemelvaartkerk, waar hij een 
bloeiend bedrijf van maakte. Hij 
zag kans om veel mensen te be-
trekken bij het parochiewerk en 
het licht brandde elke avond in 
de pastorie aan het Valkenbur-
gerplein. In zijn vieringen was 
hij traditioneel, maar wist ook de 
jeugd te boeien. Ook hier orga-
niseerde hij voor de jeugd en de 
avontuurlijke parochianen zijn 
Texeltochten. Kontakten had hij 

genoeg en gaf iedereen het pa-
rochiegevoel. Mensen met le-
vensvragen, problemen, narig-
heid, zij wisten hem te vinden 
en deden nooit tevergeefs een 
beroep op zijn visie waarbij de 
mens centraal staat. Overtuigd 
van zijn roeping, klaar staan 
voor wie hem nodig heeft, ka-
tholiek of niet. Geen starre wets-
dienaar, maar een eigen verant-
woording nemend voor zijn ad-
viezen in kerkelijke zaken. 
Als hij geen priester was gewor-
den, had hij ongetwijfeld geko-
zen voor een carrière in de jour-
nalistiek. Hij schreef nadat hij 
met emeritaat ging, enkele boek-
jes onder andere over 100 jaar 
Katholiek Onderwijs in Heem-
stede, Pastorale, een bloemle-
zing van columns in het blad van 
de KBO, zijn redactiewerk voor 
het bisdomblad Samen Kerk en 
sinds vijf jaar is hij eindredac-
teur van Tweeluik, het parochie-
blad van de beide Heemsteedse 
parochies, waar hij zijn ziel en 
zaligheid in legt. Hij geniet nog 
regelmatig van de vruchten van 
Sancta. Zijn oud-leerlingen lie-
ten en laten graag hun kerkelijk 
huwelijk sluiten door IJs Tuin. De 
vele doopplechtigheden  volgen 
nog steeds.  Hij is en blijft de 
vertrouwensman van vele men-
sen in Heemstede die hem we-
ten te vinden. Overtuigd van het 
krijgen van een antwoord waar 
men verder mee kan. Zoals leer-
lingen op Sancta zeiden, een 
boeiende man, zoals mensen 
die hem in nood hebben leren 
kennen nu zeggen, een Merlet-
prijs waard!
Op zijn specifieke wijze bedank-
te pastoor IJs Tuijn de Rotary 
club om bij de toekenning van 
de Merlet Trofee te denken aan 
een pastoor. Graag neemt hij de 
door kunstenares Ellen Wolff 
in brons gegoten vogel zonder 
snavel en pootjes, mee naar huis 
als een kunstwerk, dat zijn bekje 
niet zal openen en niet kan weg-
lopen van zijn prominente plaats 
in huis. 
Ton van den Brink

Casca kinderactiviteiten in de meivakantie
Heemstede - In de meivakantie zijn er bij Casca in de Luifel 
leuke activiteiten voor kinderen. Op donderdag 8 mei van 10.00 
tot 12.30 uur is er een heerlijke ouderwetse poppenkastvoorstel-
ling voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar van Poppenkast Fritsie 
Duikelaar. Kleine kinderen beleven deze voorstelling heel inten-
sief, ze gaan helemaal mee in het verhaal. Ze kijken, luisteren, 
roepen en helpen de poppen in hun spel en beleving. Aanslui-
tend aan de voorstelling gaan de kinderen hun eigen handpop 
knutselen. Ook op donderdag 8 mei, maar dan van 14.00 tot 
17.00 uur kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar een film kij-
ken en daarna in de keuken van de Luifel koekjes bakken. Wil 
je weten welke film we draaien, bel dan even met de receptie: 
023- 548 38 28 keuze 1. Wilt u de kinderen van tevoren opge-
ven? Dit kan bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.



Heemstede - De gemeente Heemstede eert 
op zondag 4 mei de landgenoten die in de 
Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor 
ons vaderland. Daarnaast herdenken wij allen 
die sinds het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog zijn omgekomen in oorlogssitua-
ties en bij vredesmissies.

Overdag
Om 9.30 uur zal een delegatie van de gemeente sa-
men met vertegenwoordigers van B&W van  regio-
gemeenten in besloten kring, dus zonder pers of pu-
bliek, een krans plaatsen op de Eerebegraafplaats 
in Overveen. Tevens leggen burgemeester en wet-
houders van Heemstede kransen bij de vier graven 
van Heemsteedse verzetshelden op de Eerebegraaf-
plaats. Aansluitend wordt op 4 mei om 11.30 uur in 
Heemstede een krans geplaatst bij de gedenksteen 
in de Jacob van Campenstraat in Heemstede. 

Avond
De burgemeester nodigt de inwoners van Heem-
stede uit haar te volgen in de stille tocht ’s avonds. 
De stoet vertrekt om 19.40 uur vanaf het Raad-
huis en arriveert kort voor 20.00 uur bij het monu-
ment aan de Vrijheidsdreef. Vanaf 20.00 uur wor-
den twee minuten stilte in acht genomen ter na-
gedachtenis aan de gevallenen. Dit tijdstip wordt 
gemarkeerd door het einde van klokgelui en het 
Taptoesignaal. Na de twee minuten stilte worden 
het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus ge-
zongen. Vervolgens dragen leerlingen uit Heem-
stede een gedicht voor en spreekt de heer Jaap 
Smit, algemeen directeur van Slachtofferhulp Ne-
derland, president van Victim Support Europe en 
tevens inwoner van Heemstede, een kort woord 
ter herdenking. Aansluitend leggen de burge-
meester, gemeentesecretaris en de teamchef van 
Basisteam Duinrand  (politie Kennemerland) een 
krans namens de gemeente Heemstede, gevolgd 
door een afvaardiging van de schooljeugd en tot 
slot een afvaardiging van de veteranen van Heem-
stede. Aansluitend wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld bloemen te leggen aan de voet van 
het monument. 

Het programma van de avondherdenking en de 
gedichten worden ter plaatse aan de aanwezigen 
uitgereikt. Voor de minder validen is een zitplaats 
beschikbaar.
Indien u de slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog wilt herdenken door op 4 mei halfstok te 
vlaggen dan wordt dit door het gemeentebestuur 
bijzonder op prijs gesteld. Het eerbetoon is vanaf 
18.00 uur tot zonsondergang (kort na 21.00 uur).

Gewijzigde opzet
De ceremonie bij de herdenking op de Vrijheids-
dreef is iets veranderd vergeleken met voorgaan-
de jaren. De burgemeester wil de inwoners van 
Heemstede meer betrekken bij de dodenherden-
king. Daarom heeft zij de heer Jaap Smit, inwo-
ner van Heemstede, tevens algemeen directeur 
van Slachtofferhulp Nederland en president van 
Victom Support Europe, gevraagd om een toe-
spraak te houden tijdens de herdenking op 4 mei. 
De 51-jarige Jaap Smit kwam in 1992 naar Heem-
stede om hier als predikant te werken voor de Sa-
men op weg-kerk. Voordat hij naar Heemstede 
kwam, was Jaap Smit van 1984 tot 1988 predikant 
in Ellecom en de Steeg, van 1988 tot 1992 geeste-
lijk verzorger in Duitsland, op legerbasis Seedorf . 
Daar was hij actief betrokken bij de 4 mei herden-
king voor Nederlandse soldaten. Deze vond jaar-
lijks plaats in het nabij gelegen voormalige con-
centratiekamp Bergen-Belsen.
In 1994 ging hij werken als consultant in het be-
drijfsleven, maar bleef daarnaast prediken in 
Heemstede en diverse andere plaatsen. Sinds au-
gustus 2003 is hij Algemeen directeur Slachtof-
ferhulp Nederland. Slachtofferhulp geeft prakti-
sche, juridische, en emotionele ondersteuning aan 
slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk, 
en treedt in de media en politiek op als belangen-
behartiger.
Ook nieuw dit jaar is dat de ceremonie wordt 
geleid door de heren B. Blankenaar en G. Vis-
ser namens de veteranen in Heemstede die in 
de Tweede Wereldoorlog of daarna het koninkrijk 
hebben gediend in oorlogssituaties of vredesope-
raties en –missies.
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Heemsteedse kunst in Leiden
Heemstede - Nieuwe et-
sen en (muur)beelden wor-
den door de in Heemstede 
woonachtige Jack Prins ge-
toond in de galerie ARS aan 
de Leidse Pieterskerkgracht. 
Deze locatie ligt in het his-
torische hart van Leiden en 
is geopend op vrijdag, zater-
dag en zondag tussen 13.00 

en 17.00 uur. Er zijn ook werken van andere kunstenaars. 
Wim van der Beek, kunstrecensent van o.a. Kunstbeeld, opent 
de tentoonstelling op 4 mei om 16.00 uur.

Optreden Casca’s 
Huisorkest

Heemstede - Elke dinsdag 
spelen de (55+) muzikan-
ten van Casca’s Huisorkest 
onder leiding van Gerard 
Tesselaar in de Princehof 
in Heemstede. Om het jaar 
muzikaal af te sluiten tre-
den zij op in de Tuinzaal 
van Het Overbos, Burge-
meester van Lennepweg 
35, Heemstede.

Op het programma staan in 
ieder geval een compilatie van 
Fiddler on the Roof en hun 
Spanish Ouverture! 

Familie, vrienden en ande-
re belangstellenden zijn van 
harte welkom om te komen 
luisteren. De bar is open voor 
een drankje en als het mooi 
weer is spelen ze misschien 
wel buiten... 

Het optreden van Casca’s 
Huisorkest is op donderdag 8 
mei om 15.00 uur, de entree 
is gratis.

Foto: Marjan van Huet.

Maalstroom bij opening
Heemstede - Plaatsgenoot Michel Duijves bracht on-
langs de cd ‘Open Window’ uit met zijn band Maalstroom. 
De band staat bekend als een van de beste folkbands 
van Nederland en zal een optreden verzorgen bij de 
feestelijke opening van het vernieuwde raadhuis op zater-
dag 24 mei.

4 Mei herdenking met toespraak 
van predikant Jaap Smit

De Luifel als je huis...
Programmeur presenteert 
programma 2008-2009
Heemstede – Als kind speelde 
zij bij het Oude Posthuis, waar 
nu het theater de Luifel staat. 
Met het vroegere Centrum 111, 
het huidige Casca, ging zij op 
kamp. Op avontuur als kind, nu 
als programmeur op avontuur in 
Theater de Luifel, waar zij arties-
ten ontvangt als goede vrienden, 
liefst met thuis gebakken taart-
jes. Bij de opening van het the-
ater haalde toenmalig directeur 
van Casca, Gerard Rodenburg, 
de talentvolle docente drama 
van de Theateropleiding in Eind-
hoven terug naar Heemstede. 
Daar bouwt Laura haar netwerk 
uit door die kontakten te onder-
houden en door haar jurering 
van kleinkunstfestivals en stu-
dentencabarets. Daar vindt zij 
haar groeidiamanten die zij slijpt 
in de Luifel. Deze artiesten laten 
zich graag bijwerken in Heem-
stede waar zij echt ontvangen 
worden en niet naar een kleed-
kamer hoeven te zoeken en een 

muntje moeten opdiepen om 
koffie te bemachtigen. 
Laura koestert talent, dat spreekt 
zich door. Men komt zich graag 
presenteren in Heemstede, ook 
de gevestigde orde als Kees van 
Kooten en Ivo de Wijs om maar 

achteloos enige namen te la-
ten vallen, komen heel graag 
naar dat bescheiden theater de 
Luifel met zijn 200 zitplaatsen. 
Haar gemakkelijke manier van 
omgang met de bezoekers van 
het theater als met de arties-
ten, maakt voor iedereen een 
avondje de Luifel tot een ple-
zierig avontuur.  Vooral jonge 
artiesten staan open voor tips 
en verbeteringen en laten zich 
graag bijslijpen door de try-outs 
in Heemstede te plannen. Ook 
het publiek is gewend geraakt 
aan de functie van de try-outs 
en dat geeft een wisselwerking. 
Dat maakt een avondje uit in 
theater de Luifel zo avontuurlijk. 
Voor Laura altijd leuk om men-
sen te ontdekken en te volgen.

Programma of menu?
Eind april krijgt u in Heemstede, 
Bennebroek, een deel van Haar-
lem, Vogelenzang, en Aerden-
hout/Bentveld het programma-
boekje huis aan huis verspreid 
in de bus. Met 40 voorstellingen 
met een werkelijk fantastisch 
programma., Een thriller, een 
volksopera, een wereldband, 
kindercabaret, een koningsdra-
ma, een meesterverteller met 
poppen, literair theater, veel hu-Fo
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mor, ontroering  met namen als 
Veldhuis&Kemper, Lebbis, Hel-
mert Woudenberg en veelbe-
lovende jongeren las Daniel 
Arends, Pieter Derks,  Anne van 
Veen, ‘dochter van’ …  en Micha 
Wertheim. Mensen waar Laura 
in gelooft. Bekende artisten die 
zich thuisvoelen in Heemstede 
zijn Kees van Kooten, Ivo de Wijs, 
Leonie Jansen, Frank Sanders 
Akademie en voor  de jeugd Ha-
kim. Zeer verschillende smaken, 
zoet, zuur, bitter, zout en alleen 
al de manier waarop Laura Mar-
cus over dit menu praat, werkt 
aanstekelijk en maakt hongerig. 
Aan u, het publiek, om te kie-
zen uit het smakelijke menu van 
Laura en haar team van Casca 
èn de pas opgerichte Vrienden 
van de Luifel.

De kaartverkoop via abonne-
menten is van dinsdag 6 t/m 
donderdag 29 mei. Een deel van 
de toegangskaarten blijft be-
schikbaar voor de losse verkoop, 
die start maandag 2 juni om 9.00 
uur. De theaterlijn wordt vanaf 
dinsdag 3 juni afgeluisterd. In 
het theaterboekje en op www.
theaterdeluifel.nl leest u hier al-
les over. Wees er wel snel bij.
Ton van den Brink
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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.

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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•  Werk aan 
Zandvoortselaan 
duurt langer

•  Openingsfeest 
nieuwe raadhuis

•  Wandelroutes 
Groenendaal weer 
verkrijgbaar

•  Verwijdering 
fietswrakken

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Lintjesdragers 2008

Burgemeester Marianne Heeremans heeft 25 april tijdens de algemene gelegenheid 
de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

V.l.n.r.: J.H. (Jaap) Jongbloed, 
P.H.J.M. Hupsch, 

Burgemeester M.J.C. Heeremans, 
W.L. Boxhoorn, A.C. Beliën

Overdag
Om 09.30 uur zal een delegatie van de 

gemeen te samen met vertegenwoordigers 

van B&W van regiogemeenten in besloten 

kring, dus zonder pers of publiek, een 

krans plaatsen op de Eerebegraafplaats in 

Overveen. Tevens leggen burgemeester en 

wethouders van Heemstede kransen bij de 

vier graven van Heemsteedse verzetshel-

den op de Eerebegraafplaats.

Aansluitend wordt op 4 mei om 11.30 uur in 

Heemstede een krans geplaatst bij de ge-

denksteen in de Jacob van Campenstraat 

in Heemstede.

Avond
De burgemeester nodigt de inwoners van 

Heemstede uit haar te volgen in de stille 

tocht ’s avonds. De stoet vertrekt om 19.40 uur 

vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 

20.00 uur bij het monument aan de 

Vrijheidsdreef. Vanaf 20.00 uur worden 

twee minuten stilte in acht genomen ter na-

gedachtenis aan de gevallenen. Dit tijdstip 

wordt gemarkeerd door het einde van klok-

gelui en het Taptoesignaal. Na de twee mi-

nuten stilte worden het eerste en zesde 

couplet van het Wilhelmus gezongen. Ver-

volgens dragen leerlingen uit Heemstede 

een gedicht voor en spreekt de heer Jaap 

Smit, algemeen directeur van Slachtofferhulp 

Nederland, president van Victim Support 

Europe en tevens inwoner van Heemstede, 

een kort woord ter herdenking. Aansluitend 

leggen de burgemeester, gemeentesecretaris 

en de teamchef van Basisteam Duinrand 

4 meiherdenking
De gemeente Heemstede eert op zondag 4 mei de landgenoten die in de Tweede Wereld-

oorlog hun leven gaven voor ons vaderland. Daarnaast herdenken wij allen die sinds het uit-

breken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

(politie Kennemerland) een krans namens 

de gemeente Heemstede, gevolgd door 

een afvaardiging van de schooljeugd en tot 

slot een afvaardiging van de veteranen van 

Heemstede. Aansluitend wordt eenieder in 

de gelegenheid gesteld bloemen te leggen 

aan de voet van het monument.

Het programma van de avondherdenking 

en de gedichten worden ter plaatse aan de 

aanwezigen uitgereikt. Voor de mindervali-

den is een zitplaats beschikbaar.

Indien u de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog wilt herdenken door op 4 mei 

halfstok te vlaggen dan wordt dit door het 

gemeentebestuur bijzonder op prijs gesteld. 

Het eerbetoon is vanaf 18.00 uur tot zons-

ondergang (kort na 21.00 uur).

Gewijzigde opzet
De ceremonie bij de herdenking op de 

Vrijheidsdreef is iets veranderd vergeleken 

met voorgaande jaren. De burgemeester 

wil de inwoners van Heemstede meer be-

trekken bij de dodenherdenking.

Daarom heeft zij de heer Jaap Smit, inwoner 

van Heemstede, tevens algemeen directeur 

van Slachtofferhulp Nederland en president 

van Victom Support Europe, gevraagd om een 

toespraak te houden tijdens de herdenking 

op 4 mei. De 51-jarige Jaap Smit kwam in 

1992 naar Heemstede om hier als predikant 

te werken voor de Samen op weg-kerk.

Voordat hij naar Heemstede kwam, was 

Jaap Smit van 1984 tot 1988 predikant in 

Ellecom en de Steeg, van 1988 tot 1992 

geestelijk verzorger in Duitsland, op leger-

basis Seedorf. Daar was hij actief betrok-

ken bij de 4 meiherdenking voor Nederlandse 

soldaten. Deze vond jaarlijks plaats in het 

nabij gelegen voormalige concentratiekamp 

Bergen-Belsen.

In 1994 ging hij werken als consultant in 

het bedrijfsleven, maar bleef daarnaast 

prediken in Heemstede en diverse andere 

plaatsen.

Sinds augustus 2003 is hij algemeen direc-

teur Slachtofferhulp Nederland. Slachtoffer-

hulp geeft praktische, juridische, en emotio-

nele ondersteuning aan slachtoffers van 

een misdrijf of verkeersongeluk, en treedt 

in de media en politiek op als belangen-

behartiger.

Ook nieuw dit jaar is dat de ceremonie 

wordt geleid door de heren B. Blankenaar 

en G. Visser namens de veteranen in 

Heemstede die in de Tweede Wereldoorlog 

of daarna het koninkrijk hebben gediend 

in oorlogssituaties of vredesoperaties en 

-missies.

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 mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Openingsfeest nieuwe raadhuis 24 mei
De gemeente Heemstede viert de opening 

van het nieuwe raadhuis op zaterdag 24 mei. 

Hierbij geven wij alvast een tipje van de sluier:

 

Optredens
Gedurende de dag (10.00 - 17.00 uur) zijn 

er optredens op het Raadhuisplein. Op een 

groot podium geeft ‘Living History’ een 

voorstelling met daarin de geschiedenis van 

Heemstede verwerkt. Daarnaast is er een 

diversiteit aan muziek: Jazzmuziek, Ierse 

muziek, Salsamuziek en als klap op de 

vuurpijl de grote slotact: een opera van 

Purcell: Dido en Aeneas. Op het achterter-

rein is een klein podium o.a. met een vertel-

theater, jeugdorkest en schoolband.

Het uitgebreide programma verschijnt bin-

nenkort op www.heemstede.nl.

Informatie-, kunst- en cultuur-
markt
U kunt bovendien kennismaken met de so-

ciaal-maatschappelijke, culturele en sport-

voorzieningen in Heemstede op de markt 

op het parkeerterrein achter het raadhuis. 

Daar vindt een grote organisatie- kunst-, 

en cultuurmarkt plaats. Zo is het werk van 

meer dan 30 kunstenaars uit Heemstede 

te bekijken. De kinderen kunnen zich laten 

portrettekenen en laten schminken.

Milieumarkt
Onderdeel op deze dag is de milieumarkt. 

U kunt informatie en tips inwinnen over het 

energiezuinig wonen, over afvalverwerking 

en verlichting en adviezen krijgen over 

zonnepanelen en -boilers.

Kortom, een unieke mogelijkheid om te ge-

nieten van alles wat Heemstede te bieden 

heeft.

We raden u aan om deze dag lopend of op 

de fi ets te komen. Door de festiviteiten op 

het parkeerterrein, is de parkeergelegen-

heid rondom het raadhuis beperkt.

Werk aan Zandvoortselaan duurt langer

Gevolgen voor het verkeer
Het werk wordt grotendeels overdag uit-

gevoerd, maar vindt deels ook ’s nachts 

plaats. Voor het verkeer zijn de volgende 

maatregelen getroffen:

Dinsdag 6 t/m vrijdag 16 mei: 
Omleidingen kruising 
Zandvoortselaan/Leidsevaartweg
Het verkeer op de Zandvoortselaan kan op 

de kruising met de Leidsevaartweg alleen 

nog maar rechtdoor en rechtsaf rijden. (Dit 

geldt voor verkeer uit beide richtingen).

Het verkeer vanuit de richting Haarlem 

wordt omgeleid via de Westelijke Randweg 

en de Herenweg.

Het verkeer vanuit het zuiden (Leidsevaart-

weg) kan op de kruising alleen rechtsaf in 

de richting van de Herenweg/Lanckhorst-

laan.

Voor buslijn 4 wordt een tijdelijke bushalte 

aangebracht op de Leidsevaartweg, direct 

noordelijk van de kruising. Buslijn 3 stopt 

tijdelijk bij de snackbar aan de westzijde 

van het station.

Voor fi etsers en voetgangers die de Zand-

voortselaan willen oversteken wordt een 

tijdelijke verkeersregelinstallatie op de krui-

sing aangebracht.

Maandag 19 t/m donderdag 22 mei: 
Avond- en nachtafsluitingen
Voor het asfalteringswerk en het aanbren-

gen van de markering is het noodzakelijk de 

weg geheel af te sluiten. Dit betekent dat 

de hoofdrijbanen van de Zandvoortselaan, 

vanaf de brug over de Leidsevaart tot de 

grens met Aerdenhout, geheel afgesloten 

worden voor verkeer van 19 tot en met 

22 mei tussen 20.00 en 06.00 uur. Het 

doorgaande verkeer en de lijnbussen wor-

den dan omgeleid.

Bereikbaarheid woningen tijdens 
avond- en nachtafsluitingen
De woningen westelijk van de spoorlijn zijn 

van 19 t/m 22 mei tussen 20.00 en 06.00 uur 

alleen bereikbaar vanuit de richting Aerden-

hout. De woningen aan de Leidsevaartweg-

noord, Spoorzichtlaan en Spoorplein zijn 

dan alleen vanuit het noorden (Haarlem) 

bereikbaar. De panden aan de Leidsevaart-

weg, ten zuiden van het station, zijn alleen 

vanuit het zuiden bereikbaar.

Overigens zijn bedrijven en bewoners van 

de Zandvoortselaan en omgeving hierover 

geïnformeerd met een brief.

Openbaar vervoer tijdens 
avondafslui tingen
De buslijnen 80 en 90 zullen in de avonden 

van 19 t/m 22 mei het station Heemstede - 

Aerdenhout niet aandoen, maar rijden via 

de Pijlslaan in Haarlem en de Egelantier-

laan en Oosterduinweg in Aerdenhout. Een 

tijdelijke halte wordt ingericht aan de 

Oosterduinweg, nabij de Zandvoorterweg 

in Aerdenhout.

Ook de buslijnen 3 en 4 kunnen het station 

op deze avonden niet aandoen. Beide bus-

lijnen doen de Herenweg wel normaal aan 

en er wordt een pendelbus ingezet tussen 

de Herenweg en het station voor de pas-

sagiers die van het station komen of naar 

het station moeten. Reken hierbij op enige 

extra reistijd.

Langzaam verkeer
Voor de fi etsers en de voetgangers worden 

steeds de nodige voorzieningen getroffen, 

zodat zij langs het werk kunnen.

Werkzaamheden
Het werk in de omgeving van het station 

Heemstede - Aerdenhout houdt verband 

met het verbeteren van de doorstroming en 

de veiligheid van het verkeer.

De werkzaamheden die tot 23 mei worden 

verricht bestaan hoofdzakelijk uit:

Het vervangen van de verkeerslichten en 

het aanpassen van de inrichting van de 

kruising Zandvoortselaan/Leidsevaartweg.

Het herstellen van de asfaltverharding van 

de kruising Zandvoortselaan/Leidsevaart-

weg en het gedeelte van de Zandvoortse-

laan tussen de brug over de Leidsevaart 

en de grens met Aerdenhout.

Na 23 mei worden de parallelwegen en het 

stationsplein opgeknapt.

De werkzaamheden aan de Zandvoortselaan hebben helaas enige vertraging opgelopen. 
In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de werkzaamheden niet begin mei, maar 
naar verwachting op vrijdag 23 mei 2008 afgerond. Dit betekent dat weggebruikers tot 
23 mei rekening moeten houden met  verkeershinder. Met de meivakantie voor de boeg 
heeft dit tevens tot gevolg dat verkeer van en naar Zandvoort te maken krijgt met enig 
oponthoud op deze weg, ook rond het pinksterweekend.

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over 

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

site (www.heemstede.nl). U kunt ook 

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).
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Verwijdering fietswrakken
Op woensdag 14 mei gaat de gemeente in 

samenwerking met de politie fi etswrakken 

verwijderen die zich in de directe omgeving 

van het station Heemstede - Aerdenhout 

bevinden. Het is op grond van artikel 5.1.11, 

lid 3 van de Algemene plaatselijke verorde-

ning verboden om fi etsen of bromfi etsen, 

die rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en in verwaarloosde toestand 

verkeren, op de weg te laten staan.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 

drie maanden worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg. Recht-

hebbenden kunnen hun fi etswrak terugkrij-

gen tegen betaling van de kosten die ge-

maakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen 

met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 58 68.

Aanvragen bouwvergunning
2007.258  het plaatsen van een dakkapel op het  - Von Brucken Focklaan 7

achtergeveldakvlak

2008.089  inpandig verbouwen van een kantoorpand  - Herenweg 188

tot een tandartsenpraktijk

2008.091 het bouwen van een garage/berging - Prinsenlaan 23

2008.094  het plaatsen van een dakkapel op  - Alberdingk Thijmlaan 19

het voordakvlak

2008.095  het inpandig wijzigen van het woonhuis  - Valkenburgerlaan 4C

en veranderen dak aan de achterzijde

2008.097  het plaatsen van een dakkapel op  - Charlotte van Pallandtlaan 3

het voordakvlak

2008.098 het plaatsen van een berging - Leidsevaartweg 105

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 25 april 2008)
2007.187 het bouwen van een garage - Brederolaan 21

2008.056 het uitbreiden van een woonhuis - Heemsteedse Dreef 277

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 25 april 2008)
2008.011 het uitbreiden van een woonhuis - Overboslaan 3

Verleende monumentenvergunning (verzonden 25 april 2008)
2007.346  het verbouwen van de keuken van het  - Groenendaal 3

restaurant ‘Landgoed Groenendaal’

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.

Bouwplannen

Op grond van artikel 100c van de Woningwet moet het college van burgemeester en wet-

houders jaarlijks beleid vaststellen op welke wijze zij uitvoering geeft aan het toezicht op de 

naleving en de verdere handhaving van de bouwregelgeving.

Hiervoor is een handhavingsbeleidsplan bouwregelgeving opgesteld.

In het plan wordt aangegeven hoe het toezicht en de handhaving georganiseerd zijn en 

heeft als doel een bijdrage te leveren aan een veilig en gezond leefmilieu.

Het handhavingsbeleidplan is op 22-04-2008 vastgesteld door het college van burgemeester 

en wethouders en ligt vanaf 05-05-2008 ter inzage op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

Het plan wordt van kracht 8 dagen na deze publicatie.

Vaststelling handhavingsbeleidsplan bouwregelgeving

Inloopochtend burgemeester: 
niet op 2 mei maar op 9 mei
Iedere eerste vrijdag van de maand kunt u van 10.00 - 12.00 uur met burgemeester 

Marianne Heeremans van gedachten wisselen, dus zonder afspraak!

De eerstvolgende keer is vrijdag 9 mei omdat het gemeentehuis op vrijdag 2 mei gesloten is.

Vrijdag 9 mei bent u van harte uitgenodigd om bij haar langs te komen en uw verhaal te doen.

Bezwaar 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.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: 
gemeente@heemstede.nl.

Wandelroutes Groenendaal 
weer verkrijgbaar
Vanaf 1 mei 2008 zijn bij kinderboerderij 

’t Molentje weer wandelrouteboekjes ver-

krijgbaar over het wandelbos Groenendaal. 

In deze herziene uitgave zijn twee wandel-

routes opgenomen: een ‘rode route’ van 

ongeveer 4,2 km en een ‘gele route’ van 

ongeveer 1,5 km. De boekjes zijn verkrijg-

baar bij de kinderboerderij voor € 1,50 per 

stuk.

Het startpunt voor beide wandelingen is 

het voorplein van de kinderboerderij. De 

routes worden door middel van gekleurde 

paaltjes aangegeven. De rode route loopt 

door alle delen van het wandelbos en is 

bedoeld voor wandelaars zonder hond. 

Een gedeelte van deze route loopt door 

namelijk een voor honden verboden ge-

bied. Bij het wandelen van de gele route is 

het meenemen van honden wel toege-

staan. Diverse natuur- en cultuurhistorische 

aspecten van het wandelbos Groenendaal, 

die u tijdens uw wandeling(en) tegenkomt, 

worden in dit boekje beschreven.

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het Service-

loket Begraafplaats. De dienstverlening aan 

nabestaanden is verbeterd doordat de infor-

matie te verkrijgen is via één loket. Als extra 

service is een overzichtelijke brochure uit-

gebracht over de algemene begraafplaats. 

De brochure is gratis te ver krijgen bij het 

Serviceloket op de begraafplaats, bij het 

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te 

downloaden vanaf www.heemstede.nl.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023) 

528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-

mail:begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zons-

opkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl


