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Kinderen stelen show
tijdens Koninginnedag BIKINI
PROOF
Heemstede - Koninginnedag
2008 zit er weer op. Het was
één groot, gezellig feest. Alleen de zon liet het een béétje
afweten, maar de pret was er
niet minder om, zie ook elders in deze krant.

Vereniging ‘behoud dorps
karakter’ heft zich op...
Heemstede - De Verenging tot
behoud van het dorpse karakter van het Raadhuisplein heeft
zichzelf opgeheven.
Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De vereniging concludeerde met genoegen dat het huidige verbouwde
raadhuis en Raadhuisplein een
compromis is geworden van het
behoud van het dorpse karakter en modern zakelijk en flexibel werken. Wel heeft de vereniging nog enkele vragen omtrent
de nieuwbouw. Zo vraagt zij zich
af of de klok op het raadhuis
nog gerepareerd wordt, waar
de karakteristieke lantaarnpalen
(voor het raadhuis) zijn gebleven en of er milieuvriendelijke
maatregelen genomen kunnen
worden als het geluidarmer ma-

ken van het airconditioningsysteem en minder verlichting. Tot
slot vraagt zij waar de marmeren
cirkel is gebleven die vroeger op
het plein lag.
De Algemene ledenvergadering
concludeerde tevens dat sinds
haar oprichting de politiek van
Heemstede sterk is veranderd.
Er wordt veel meer geluisterd
naar de bewoners en hun wensen tot behoud van hun omgeving. Door de opheffing van de
vereniging besloot de Algemene ledenvergadering het batige
saldo, ooit bestemd voor mogelijke juridische procedures te
bestemmen aan de Vereniging
Oud Heemstede Bennebroek
ten gunste van de bewegwijzering van de historische wandelroute door Heemstede.

Feestdagen?!

mei

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
GRATIS figuuranalyse.

Kijk voor vervangende
inzameldagen afval op
uw afvalkalender of op
www.meerlanden.nl.


RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL

Satévlees
00
500 GRAM

6.

TUINCENTRUM PETER C. NIJSSEN

2e PINKSTERDAG GEOPEND
10.00 - 17.00 uur

GRATIS 3 knollen van de Wonderbloem
voor iedere klant, zolang de voorraad strekt.

LAVENDEL 1,00
HEUCHERA ‘PALACE PURPLE’ 1,00
VROUWENMANTEL 1,00

MET GRATIS SAUS

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

Sportparklaan 25a
Heemstede
Telefoon 023-5280816
www.pc-nijssen.nl
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Langs het tuinpad van Heemstede

Heemstede + Bennebroek
Haarlem-Zuid

Gemeentelijke monumenten in beeld:
Haemstedeplein
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.

Gezocht:

Anton Pieck en kunstvoorwerpen
gerelateerd aan Amsterdam
Heemstede - Zowel werken van Anton Pieck als bijzondere voorwerpen met betrekking tot Amsterdam staan het komend najaar
in de belangstelling. Voor de speciale Jubileumtentoonstelling 25
jaar Anton Pieck Museum wordt gezocht naar origineel werk zoals olieverf schilderijen, etsen eigendruk, persoonlijke bezittingen
en zaken die tot op heden nog onbekend zijn gebleven.
Van de V.O.C. tot heden wordt gezocht naar klokken, glas, zilver,
meubelen, porselein, schilderijen of andere zaken die betrekking
hebben op Amsterdam of in Amsterdam vervaardigd zijn. Als de
gemeenschappelijke factor maar Amsterdam is. Informatie bij
J.C.M. Sijm, Valkenburgerl. 42, Heemstede, 023-5289970.

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

Haemstedeplein
Het woningbouwcomplex De Haemstede bestaat uit een aantal
woonblokken met aaneengebouwde eengezinswoningen. De situering is geïnspireerd op de Engelse Tuistad, korte, soms gebogen straten, verspringende gevelwanden, groene pleintjes,
poortgebouwen en tuintjes om en afwisselend straatbeeld te krijgen. De woningwetwoningen zijn gebouwd in 1920-1921 in opdracht van woningbouwvereniging De Haemstede naar een ontwerp van H. van Kloot Meyburg, een van de oprichters van de
woningbouwvereniging. De woningen kenmerken zich door een
ambachtelijke, min of meer expressionistische baksteenarchitectuur die bekend staat als de Amsterdamse School. In 1969 is het
houtwerk collectief vervangen door wit kunststofmateriaal. Ook
de oorspronkelijke roedeverdelingen zijn toen verdwenen.
Het complex Haemstedeplein is van belang voor de geschiedenis
van de sociale woningbouw, in de vorm van woningwetwoningen
in Heemstede. Vanwege de ‘dorpse’ sfeer, de korte straten, verspringende gevelwanden, de erfafscheiding en tuintjes, die met
elkaar een architectonische eenheid vormen, is dit vooroorlogse
complex zo bijzonder en vooral ook van belang als onderdeel van
het werk van de landelijk bekende Heemsteedse architect H. van
der Kloot Meyburg. Het zou mooi zijn als het kunststofmateriaal
vervangen wordt door hout, het oorspronkelijke uiterlijk van de
deuren hersteld wordt en de roedeverdeling terugkomt.
Ton van den Brink

Landschapschilderijen Joyce Brink
in Haarlem

PvdA tulpen uitgereikt
Heemstede – Op de dag van de Arbeid, donderdag 1 mei, zijn
door fractievoorzitter Johan Maas rode tulpen overhandigd aan
de heer W. De Jong, een van de oudste PvdA-leden. Op deze
manier staat de PvdA stil bij de 1-mei viering.

Pinkstermaandag geen afvalophaal
Heemstede - Op maandag 12 mei, 2e Pinksterdag, zal De Meerlanden geen afval ophalen in wijk 1a en 1b in Heemstede. De afvalronde in deze wijken wordt op vrijdag 9 mei gereden. Ook is
de milieustraat in Heemstede gesloten. Alle benodigde informatie is ook op de afvalkalender te vinden.

van 1930

Heemstede – De Heemsteedse
amateurkunstenares Joyce Brink
exposeert haar werk van 7 mei
tot 2 juni in de Stadsbibliotheek
Haarlem. Het thema is ‘tussen
fantasie en werkelijkheid’. Joyce heeft een aantal jaren les op
de kunstacademie gevolgd en
in de laatste 30 jaar heeft ze tevens van diverse kunstenaars uit
de regio les gehad. Zij probeerde verschillende stijlen en materialen uit maar uiteindelijk vond
ze haar eigen stijl met olieverf.
Landschappen zijn een favoriet
onderwerp. Haar werk wordt betiteld als figuratief impressio-

Tassen laten staan
op vrijmarkt

Heemstede – Op de stoep van
de Valkenburgerlaan, nabij de
Voorweg, heeft een vrouw uit
Schalkwijk op Koninginnedag
twee volle tassen met spullen laten staan. Per ongeluk, want ze

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

‘Drents dorpje, fantasie’.
nistisch, nieuw romantisch met
klassieke inslag, oftewel... Tussen
fantasie en werkelijkheid. U bent
van harte welkom de expositie te
bezoeken. De Stadsbibliotheek is
gevestigd aan de Gashuisstraat
32. Info over de kunstenares:
023-5280416 (Joyce Brink).
had de goederen juist op de vrijmarkt gekocht! Wie heeft ze per
ongeluk meegenomen? Het gaat
om een roze/paarse tas van de
Huishoudbeurs met daarin figuren van een kerststal en een
boek over Australië. De andere
tas bevat o.a een zilveren riem.
Reacties naar: 023-5355907.

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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Herdenking van 4 mei
indrukwekkend druk
Heemstede – De laatste jaren
zijn er steeds meer mensen en
vooral ook jonge mensen, die
meelopen met de stille tocht
van het Raadhuis naar het Vrijheidsmonument. Zondagavond,
bij het Vrijheidsmonument, gaf
burgemeester Marianne Heeremans aan dat de ceremonie
iets veranderd was en zij de inwoners van Heemstede meer wil
betrekken bij de dodenherdenking.
De ceremonie werd nu geleid
door de heren G. Visser en B.
Blankenaar namens de veteranen in Heemstede en zij had
predikant Jaap Smit, algemeen
directeur Slachtofferhulp Nederland gevraagd om een toespraak
te houden. Smit zag een bonte mengeling van mensen rond
het monument. Mensen die de
Tweede Wereldoorlog nog hadden meegemaakt en mensen die
zich verbonden voelen met hen
die gestreden hebben op andere plaatsen en in andere tijden.
Voor diezelfde vrijheid. Mensen
die de strijd en alles wat daarbij
hoort alleen kennen uit verhalen
van anderen. Hoe hij zelf zijn vader dwong om te vertellen over
de tijd dat hij was weggevoerd
naar Duitsland als vader van
een jong gezin en negen maanden als dwangarbeider moest
werken. Hoe kon hij anders als

jong mens die niet wist wat oorlog inhield, een voorstelling maken van die tijd en de waarde
van zijn eigen vrijheid? Kom met
verhalen, opdat wij niet vergeten tot welke waanzin mensen
in staat zijn.
Uit de ceremonie: “Het duurt
niet lang meer of er zijn geen
getuigen meer van de Tweede
Wereldoorlog. Juist dan is het
van groot belang om nu en in de
toekomst het monument in ere
te houden. Het is goed te zien
dat veel generaties hier vanavond bij elkaar zijn. Van ooggetuigen en directe slachtoffers
van die vreselijke jaren tot de
jonge kinderen die hier zijn met
gedichten en gedachten.”
Gedichten werden voorgelezen
door Famke Kolenberg en Lara
Ondracek van de Bosch en Hovenschool. Kransen werden gelegd door de burgemeester, gemeentesecretaris en de teamchef van de politie Duinrand,
door leerlingen van de Heemsteedse scholen, namens de veteranen door de heren N. van
Keppel en T. Bootsma en door
Nico Baan namens de Vereniging Oud Militairen Indië -Korea
en Nieuw Guinea.
Bjørn van der Tas en Tim Wassenaar van de Haemstede-Barger
lazen een zelfgemaakt gedicht
‘droom’ voor.

Wat betekent vrijheid voor ons,
Doen en laten wat we graag willen,
Naar school gaan, met vrienden
omgaan en alles wat we het liefste doen.
Voor ons is vrijheid gewoon de
werkelijkheid,
Maar voor veel mensen is dit nog
steeds een droom.
Zoals men ook droomde tijdens
de WO ll,
Van Vrijheid, vrijheid van meningsuiting, van normaal leven,
Dus….. gewoon
Maar het was donker, er was
honger, Jodenvervolging, verzet,
Vuurpelotons, concentratiekampen, ….donker.
Is deze droom voor hen uiteindelijk uitgekomen?
Ja maar voor velen kwam hij te
laat.
Nog steeds hebben mensen deze
droom over vrijheid, zoals
Irakezen, Somaliërs, Israëliërs,
Palestijenen, Afghanen,
En het kindsoldaat in Afrika, dat
droomt van naar school gaan
Van Vrijheid.
Laten we toch met z`n allen ervoor zorgen dat hun droom wordt
vervuld,
Zoals velen tijdens de Wo ll toen
geholpen hebben ónze droom te
laten uitkomen.
Die van Vrijheid.
Ton van den Brink

Slavisch koor zoekt leden

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt
Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert haar vacature
Top 3.
Staat er een leuke functie
voor u bij, neem dan contact op met Yolanda van den
Brink, Monica Snoeks of José van Duin – dinsdag t/m
donderdag van 9-12 uur:
023 – 5483828 of kijk op
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
Diners verzorgen?
Casca zoekt voor de donderdag een vrijwilliger die wil
helpen bij het Eethuis in de
Luifel.
Het gaat om het klaarzetten en dekken van de tafels,
uitserveren van het eten en
verzorgen van de drankjes
en na afloop afruimen. Casca heeft een goed vrijwilligersbeleid, ieder jaar is er
een medewerkersdag voor
alle vrijwilligers, docenten en
vaste medewerkers.
Heeft u een creatieve pen?
Voor een bij de tijd gebrachte opmaak en uitvoering
van Kerk-en-werk wil de

dekenale commissie publiciteit
en
communicatie
graag in gesprek met één
hoofdredacteur en drie redacteurs. Met Kerk-en-werk
willen zij kernvrijwilligers in
de parochie (de pastores,
parochiële bestuursleden,
netwerkcontacten
buiten
het dekenaat, andere dekenaten en het bisdom) informeren over actuele ontwikkelingen binnen en rond het
dekenaat, regio’s en parochies.
Bescherming van dieren?
Zonder vrijwilligers kan de
Dierenbescherming
niet
functioneren. Voor vrijwel
alle vrijwilligersfuncties is
er behoefte aan versterking.
Bent u organisatorisch sterk
en vindt u het leuk om vrijwilligers te motiveren? Heeft
u ambities op het gebied van
voorlichting en heeft u affiniteit met dieren? Of wilt u zich
als bestuurslid inzetten voor
de belangen en bescherming van dieren? Dan bent u
van harte welkom bij de Dierenbescherming Haarlem en
omstreken!

Regio – Wilt u graag zingen en
zoekt u naar een passen koor?
Misschien is het slavisch koor
Lorodelba in Haarlem iets voor
u. Het repertoire bestaat uit
Oost-Europese volksmuziek. De
liedjes vinden hun oorsprong in
Rusland, Macedonië, Polen, Oekraïne, Georgië en andere landen. Zangliefhebbers uit de Balkanlanden zijn ook bijzonder
welkom. Het is niet noodzakelijk
muziek te kunnen lezen om deel
te nemen. Over de uitspraak behoeft ook geen zorg te zijn; fonetische teksten zijn voorhanden. De repetities vinden dinsdag plaats tussen 19.30 en 22.00
uur. Het koor wordt geleid door
Mihai Scarlat. De locatie is Zorgcentrum Boerhave aan de Louis
Pasteurstraat 9 in Haarlem.

Verteltheater

De Weerkoningin

Heemstede - Op zaterdag 10
mei organiseert Lilaluna Verteltheater: De Weerkoningin. Op
een nacht krijgt Anna bezoek
van de Weerkoningin. Zij vraagt
of Anne drie maanden voor het
weer wil zorgen. Dat blijkt niet
zo makkelijk te zijn... Aanvang:
14.30 uur. Kosten: 6,50 euro
(kinderen) en 7,50 euro (volwassenen). Kaarten reserveren via
info@lilaluna.nl of 06-11215626.

Ook op de Voorjaarsmarkt

Sport voor jongeren in de wijken
Heemstede - Sporten en spelen in de buurt. De normaalste gang
van zaken. Er zijn door heel Heemstede allerlei speelplekken waar
jongeren gebruik van kunnen maken. Met plex-sport wil Casca extra aandacht geven aan de mogelijkheden van deze locaties en objecten. Vorige maand, op 25 april is Plex-sport begonnen met voetbalwedstrijdjes bij de voetbalkooi aan de Roosje Voslaan in de wijk
Merlenhove. Op donderdag 15 mei van 19.00 tot 21.00 uur is het autootje van Casca volgeladen met sport & spelmateriaal bij het pleintje Linge in de Rivierenwijk. Genoeg keus om iets leuks te gaan doen
met de Plexat Gamez. Op zondag 18 mei is plex-sport aanwezig van
11.00 tot 15.00 uur op de Voorjaarsmarkt met Wie is het sterkst van
Heemstede?. Kop van Jut, armpje worstelen, gewicht heffen en veel
meer dan dat. Iedereen mag meedoen! Er volgen nog twee activiteiten van Plex-Sport. Houd de kranten in de gaten... Meer informatie?
Email naar plexat@casca.nl of bel Casca: (023) 548 38 28. Zie ook
www.casca.nl/casca-plexat.

Introductie-avonden over
de Mayakalender
Regio - Elke maand organiseert DreamTime Producties een introductieavond ergens in het land om kennis te maken met de Mayakalender. In mei is dat in de Stadsbibliotheek in Haarlem. Deze
eeuwenoude kalender is een eenvoudig hulpmiddel om jezelf beter te leren kennen en richting te geven aan je leven. Op vrijdag
16 mei kunt u kennismaken met
deze kalender, tussen 20.30 en
22.30 uur.
De Mayakalender of Tzolkin
geeft informatie over je kwaliteiten en talenten, je levensdoel,
je relaties met anderen en nog
veel meer. Het is een instrument
voor bewustwording en persoonlijke groei, die prachtig toepasbaar is in het leven van alle
dag. Locatie Stadsbibliotheek:
Gasthuisstraat 22 Haarlem. Kosten: 15 euro. Opgave: isabelle@
dreamtimeproducties.nl of bel
06-22 54 75 75 (Isabelle Nave).
Meer informatie kun je vinden op
www.dreamtimeproducties.nl
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Wie hoort de driekleur te hijsen?

Vlag station schittert
(weer) door afwezigheid
Heemstede - Al eerdere jaren
klagen omwonenden van het
NS-station over de lege vlaggenmast op het Stationsplein.
Juist bij zo’n herkenbaar punt
in de gemeente valt de afwezigheid van de driekleur zo op.
Het lijkt er op dat dit een gevolg
is van een brandende vraag:
“Wie moet de vlag hijsen? De
gemeente of NS?” Ook dit jaar
bleef de prominent aanwezige
vlaggemast leeg. Geen vlagvertoon op Koninginnedag, geen
vlagvertoon op de Nationale dodenherdenking op 4 mei en ook
al geen vlagvertoon op de Nationale Bevrijdingsdag 5 mei.
Een van de omwonenden vat de
klacht samen: “Er zijn toch nationaal uitgevaardigde vlaginstructies, waarom houdt Heemstede zich hier niet aan? Volgens
eerder informatie is het plein bij
de Leidsevaart voor het station

gemeentelijk gebied en dus is
de gemeente verantwoordelijk
ervoor te zorgen dat bij de en-

Rondwandeling omgeving Bennebroek
Bennebroek - Vanaf de bushalte Bennebroekerlaan, aan de
Rijksstraatweg, begint zondag 11 mei een wandeling door de regio Bennebroek. Het wordt een rondwandeling over de landgoederen van Zuid-Kennemerland onder leiding van Jan Boomsma.
Vertrek is 10.15 uur na aankomst van bus 51 in Bennebroek, die
even voor 10 uur vetrekt vanaf station Haarlem. De wandeling
duurt tot ongeveer 16.00 uur en gaat om te beginnen door het
Bennebroekbos. Vervolgens door de Linnaeushof, de Overplaats,
de Hartekamp, Groenendaal, Leiduin, Vinkenduin, Woestduin en
landgoed Vogelenzang om vandaar weer terug te keren naar
Bennebroek. Onderweg kan een horeca-gelegenheid worden
aangedaan, maar neem zelf ook wat te drinken en eten mee.

Ooievaars met lente in hun bol!
Heemstede - Theo Out maakt dit spannende plaatje van de
ooievaars die hun nest hebben ingericht langs de hertenwei in
Groenendaal. Hij schrijft: “Vanmorgen om ca 7.45 u reed ik langs
de hertenwei in Groenendaal. De ooievaars zaten aanvankelijk
heerlijk te zonnen. Even later bedachten ze dat het ook voor hen
lente was.”

tree tot ons dorp, met zijn vele
betrokken in die WO II, waardig
wordt gevlagd.”

Sponsordiner en
veiling voor
‘de Baan’ Haarlem
Heemstede - Heerlijk genieten van een 4-gangendiner én
een goed doel steunen? Casca en Stichting De Baan verzorgen een sponsordiner met
een veiling vòòr en dòòr de
deelnemers van De Baan.
De Baan is een sociaal centrum voor sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking.
De opbrengsten van het diner
en de veiling komen ten goede
aan de jaarlijkse vakantie van
de deelnemers van de Baan.
Kok Erna Fremeijer verzorgt
samen met Baan-cursisten
van de wekelijkse kookcursus
het smakelijke diner van deze
avond. Tussen de gangen door
is er een veiling van houten
voorwerpen gemaakt door de
Hartenkampgroep. Schilderijen en o.a. beschilderde fotoen spiegellijsten en theedozen
zijn voor vriendelijke prijsjes
vanaf 4,50 euro te koop. Er is
voor ieder wat wils!
Het diner wordt muzikaal omlijst door de Frisby-band, de
muziekgroep van de Baan.
Het sponsordiner en de veiling zijn op donderdag 15 mei,
aanvang 19.00 uur. De kosten voor het diner zijn per persoon 30 euro. Graag reserveren door middel van betalen
vòòr dinsdag 13 mei bij de
receptie van Casca - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
of telefonisch: 023- 548 38 28
keuze 1.

Net te laat...
Mijn zoektocht gaat verder. Verschillende leden van de familie Van der Eem waren lid van
de vrijwillige brandweer van
Heemstede. Oom Geer wellicht
ook? En als dat zo was, heeft
de brandweer dan in het archief
misschien nog gegevens waaruit
zou blijken dat hij gedurende de
oorlog Heemstede niet heeft verlaten? Op mijn brief aan brandweercommandant Reemer met
de vraag of hij dit kan nagaan,
krijg ik al na enkele dagen antwoord. Opa Van der Eem, oom
Siem en mijn vader (dat laatste wist ik wel natuurlijk) waren jarenlang lid geweest van de
brandweer. Helaas, oom Geer
niet.
Oom Geer was van beroep broodbakker bij bakkerij Franken. Dit
bedrijf is in de jaren zestig overgenomen en na opeenvolgende
fusies maakt het nu deel uit van
een broodfabriek in Haarlem.
Zou dit bedrijf de personeelsadministratie van bakkerij Franken
uit de oorlogsjaren nog hebben?
Nee, helaas. Als ik mijn buurvrouw vertel over mijn activiteiten, meldt ze: “Was maar een
jaar eerder geweest! Toen was de
oude meneer Franken weliswaar
al op hoge leeftijd, maar nog zeer
helder van geest. Hij had je ongetwijfeld kunnen helpen.” Van
de dochter van Franken krijg ik
het telefoonnummer van haar
broer, die over een soort dagboek beschikt waarin zijn vader
het wel en wee van zijn bedrijf
bijhield. Zou daarin misschien
iets te achterhalen zijn? Wederom: nee, helaas.
Volgende poging. Als je in ons
land werkt, betaal je belasting en
sta je daar dus geadministreerd.
Zou de fiscus nog gegevens hebben van zestig jaar geleden? Nee
dus.
Talloze pogingen heb ik gedaan
om in contact te komen met mensen die oom Geer gekend zouden kunnen hebben uit de oorlogstijd. Het is niet gelukt; het
zouden immers allemaal mensen van in de negentig zijn geweest. Het dichtst bij was ik toen
ik van iemand een naam en nummer kreeg van een medewerker van Franken uit de oorlogstijd. Het nummer blijkt niet in
gebruik. Als ik naar de Amsterdamse Buurt in Haarlem fiets,
tref ik een leeg huis aan waarin
een schilder aan het werk is. Hij
vertelt mij dat de vorige bewoner een maand eerder is overleden en dat hij het huis opknapt
voor de nieuwe huurder.
Op onderzoek in Duitsland
Mijn onderzoek speelt zich niet
alleen af in Nederland. Op een
zonnige februariochtend in 2004
rijd ik in tweeënhalf uur, inclusief een koffiestop, naar Bienen

- een reis die in december 1944
zes dagen duurde. Ik heb hier
een afspraak met Jupp Becker,
een 75-jarige geboren en getogen inwoner van Bienen. Ik heb
zijn naam van Dick Verkijk. Als
zestienjarige jongen zag Becker
dagelijks langs zijn ouderlijke
woning aan de Emmericherlandstrasze de groep Haarlemmers
passeren op weg naar hun werkplek. Zijn ouders waren, evenals
vele andere inwoners van Bienen, zeer begaan met het lot van
de dwangarbeiders en steunden
hen waar mogelijk. Dit ondanks
de zware straffen die op het geven van hulp stonden.
Jupp Becker weet alles over de
geschiedenis van kamp Rees en
heeft twee boeken geschreven;
één over de oorlog in Bienen
in het algemeen en één over de
Nederlandse dwangarbeiders in
Bienen. We bezoeken het monument bij de kerk van Bienen, dat
hij samen met een vriend heeft
opgericht. Aan de ene kant een
plaquette van het Schotse regiment dat in Bienen een eind aan
de oorlog heeft gemaakt, aan de
andere kant de namen van de 24
Haarlemmers die in Bienen hun
laatste rustplaats vonden.
Vervolgens gaan we naar het gemeentearchief van Rees, waar
een bereidwillige medewerkster
op verzoek van Jupp Becker al
een dikke ordner met archiefmateriaal over kamp Rees had
klaarliggen.
Tussen allerlei officiële stukken
tref ik een brief aan van de Oorlogsgravenstichting aan de gemeente Rees, gedateerd 3 februari 1955. Hierin wordt medegedeeld dat de stichting de in Bienen begraven slachtoffers zal herbegraven op verschillende erebegraafplaatsen. Een namenlijst
wordt als bijlage bij de brief gevoegd, maar deze ontbreekt in het
archief. In het archief van de Oorlogsgravenstichting is deze bijlage evenmin te vinden. Het had
wellicht een nader licht kunnen
werpen op het spoorloos verdwijnen van het graf van oom Geer.
Opmerkelijk genoeg tref ik in
het archiefmateriaal van Rees
nog een kopie aan van een artikel in het Haarlems Dagblad van
24 april 1952. Dit beschrijft de
onthulling van een gedenksteen
op het plein voor het raadhuis
van Rees ter nagedachtenis aan
de slachtoffers van kamp Rees.
Na ons bezoek aan het gemeentearchief rijd ik samen met Jupp
Becker naar de erebegraafplaats
in Düsseldorf. Hier liggen 1229
landgenoten begraven die zijn
omgekomen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Daarnaast staat
een gedenkmonument met de namen van nog eens 483 slachtoffers, van wie de graven onbekend
zijn. Zeer indrukwekkend.
(vervolg volgende week)
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KNA hoopt op voorzetten traditionele
herdenking na fusie gemeenten
Bennebroek – De herdenking
op 4 mei in Bennebroek had een
speciaal karakter. Het was de al-

lerlaatste nationale dodenherdenking die plaatsvond in Bennebroek. Dit natuurlijk vanwe-

ge de voorgenomen fusie met
Bloemendaal die volgend jaar
plaatsheeft. Kunst na Arbeid
(KNA) vervult altijd een muzikale rol tijdens de herdenking. Zou
deze rol ophouden na 2008?
KNA hoopt van niet. Daarom
stelde zij tijdens de onlangs gehouden Raadsvergadering de
vraag aan het gemeentebestuur
of deze traditionele herdenking
in Bloemendaal voortgezet kan
worden.

Kapsalon Marja 40 jaar!
Om het verzoek te onderstrepen
is een speciale 4 mei compositie
aan waarnemend burgemeester
mevrouw M. Beens aangeboden door de secretaris van KNA,
de heer B.J van Heerwaarden.
(zie foto). De compositie is op 4
mei j.l. bij het oorlogsmonument
even na 20.00 uur uitgevoerd
voor de Bennebroekers die naar
het gemeentehuis waren gekomen om te herdenken.

Zomerslank en bikiniproof
met LaRiva!
Heemstede - Een mooi figuur
en een gezond gewicht lijken
vaak onbereikbare idealen. Diëten werken niet of zijn nauwelijks vol te houden, afslankpillen brengen vaak gezondheidsrisico’s met zich mee en intensief trainen is niet geschikt voor
elk lichaam en elke leeftijd. Met
LaRiva is fit en slank zijn een
bereikbaar ideaal voor jong en
oud, vrouw of man. Met de methode van LaRiva is het mogelijk om op een geheel natuurlijke wijze af te slanken, totaal of
plaatselijk!
De methode
LaRiva werkt met de Zwitserse
Thermo Fysische Methode. Bij
deze therapie gaat het om een
combinatie van conditie, beweging en voeding. Deze methode
wordt al 20 jaar toegepast en is
internationaal een groot succes!
Beweging en ontspanning
De methode bestaat uit een actief en een passief deel. Het actieve deel bestaat uit de doelgerichte
bewegingstherapie
waarmee men totaal of plaatselijk gaat afslanken. Deze bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in een warmtecabine.
De warmte zorgt ervoor dat de
spieren ontspannen en er met
een relatief lichte inspanning
toch effectief aan het figuur
gewerkt wordt. Omdat liggend
bewegen minder belastend is

kunnen ook mensen met reumatische-,rug-en/of gewrichtsklachten volgens deze methode
afslanken. In het passieve deel
geniet het lichaam van de Ozonzuurstoftherapie. De Ozon stimuleert de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden
afgevoerd. De huidcondite verbetert zichtbaar, cellulite vermindert en de elasticiteit neemt
toe. LaRiva geeft ook voedingsadvies om op natuurlijke wijze
doelgericht af te slanken, maar
ook om slank te blijven.
LaRiva nodigt iedereen uit om
in een persoonlijk gesprek dieper in te gaan op u wensen, mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen. Deze kennismaking met figuuranalyse ie geheel gratis en vrijblijvend. LaRiva, Instituut voor natuurlijke
figuurcorrectie, Raadhuisstraat
27 te Heemstede 023 547 4419
ma. t/m do. 9-20.30 vrij. 9-16.30,
za. 9-13.00.

Pimp je fiets in
Plexat

Heemstede - Maak je fiets
uniek! Heb jij ook zo’n saaie
zwarte of blauwe fiets waar
er wel 100 van op het schoolplein staan? Vandaag je kans
om er een uniek exemplaar
van te maken: we gaan jouw
eigen fiets pimpen... Geef je
van tevoren op: tel (023) 548
38 46. E-mail: plexat@casca.
nl. ’t Is weer Vrijdag Pimp je
Fiets is op 16 mei van 19.3021.30 uur in Plexat - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kosten: 5 euro.

Inloopochtend
over borstkanker
Regio - Op woensdag 21 mei
organiseert de afdeling Haarlem van de Borstkanker Vereniging Nederland een inloop over
borstkanker. Zij doet dat in samenwerking met het Kennemer Gasthuis, en wel van 10.00
- 11.30 uur. Locatie is het Kennemer Gasthuis locatie noord.
Welkom zijn vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Ook familieleden zijn van harte welkom om met elkaar en met leden van de afdeling Haarlem te
praten over hun ervaringen en
gevoelens. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Tineke van der
Ploeg, tel. 023-5630899, of via
e-mail info.afdelinghaarlem@
borstkanker.nl.

Heemstede – In april 1968 namen Marja en Jos Roest de
kapperszaak van mevrouw Prijs
over die toen gevestigd was
op de Valkenburgerlaan 91. De
naam Prijs was een bekende
kappersfamilie in Heemstede .
Eigenlijk zochten Marja en Jos
woonruimte, hij 20 en zij 19 jaar,
beiden afkomstig uit grote gezinnen. In die tijd kreeg je altijd
een woonvergunning als je een
zaak begon, pachtte of kocht.
Marja was kapster dus namen
ze de zaak over en de graficus
Jos ging het kappersvak leren.
Op Spartaanse wijze leerde Jos
spelenderwijs het vak in de kapsalon bij Marja. Enkele maanden na de overname kwam mevrouw Prijs door een ongeluk op
de Heemsteedse Dreef om het
leven en kregen ze het bovenhuis als woning. Ze konden gelijk de benedenverdieping bij de
kapperszaak trekken. Al gauw
zaten ze in de kinderen, drie
dochters, Martina, Bianca en
Annemarie, nu alle drie werkzaam in de zaak. De kapperszaak liep zo goed, dat Jos dacht
een eigen zaak te beginnen aan
de overkant. Kapsalon Jos! Waar

nu Via-Via zit. Hij heeft er geen
dag zelf gewerkt. Wel heeft
hij nog een filiaal aan de Glip,
Trendline.
In april hebben ze het 40 jarig
jubileum gevierd met veel gebak. Veertien dagen lang elke
dag gebak voor iedereen, voor
klanten, gasten en de medewerkers. Op oude videobeelden die vertoond werden in de
zaak kwamen leuke reacties
van klanten die zich jong terugzagen. Klanten die al 40 jaar komen. Vroeger hollend naar binnen, nu sommigen met de rollator.
Met zeven tandems zijn de sportieve medewerkers met Marja
en Jos naar de Keukenhof gegaan, waar ze tussen de bloemen de bloemetjes buiten hebben gezet. Al eerder hebben ze
met de kinderen en kleinkinderen in Euro Disney hun 40-jarig
huwelijk gevierd.
Komt er een dag dat Jos het niet
meer ziet zitten, zeg maar chagrijnig wordt, wie kan zich dat
voorstellen? Dan is het voor
hem einde oefening. Maar dan
zijn de dochters er nog!
Ton van den Brink

Culturele Bagage bekijken

Zeven grote Nederlandse
musea in de bibliotheek
Heemstede - De Culturele Bagage – de mobiele presentatie van
Rijksmuseum Amsterdam, de Hermitage Amsterdam, het Van Gogh
Museum, het Cobra Museum voor Moderne Kunst, het Joods Historisch Museum, het Kröller-Müller Museum en het Mauritshuis –
reist in 2008 heel Nederland door. De Culturele Bagage staat iedere
dag op een andere locatie. Op dinsdag 13 mei is deze presentatie in
de bibliotheek van Heemstede te zien. Belangstellenden zijn welkom
tussen 11.00 en 14.00 uur.
Deze bijzonder vormgegeven presentatie bereidt de geïnteresseerde bezoeker voor op een bezoek aan de zeven musea. Hiervoor kan
men een museumfilm bekijken of terecht bij de speciale Culturele
Bagage medewerker. Deze verschaft tekst en uitleg over de musea.
De Culturele Bagage maakt onderdeel uit van de Museum Plus Bus.
De Museum Plus Bus biedt in 2008 dagexcursies naar de zeven
deelnemende musea aan voor senioren die op eigen gelegenheid
de tocht naar het museum niet meer kunnen of willen ondernemen.
Deze dagexcursies worden, dankzij steun van de BankGiro Loterij,
gratis aan de deelnemers aangeboden. Verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties en andere ouderenorganisaties worden door de
Museum Plus Bus voor groepsgewijze deelname uitgenodigd.
Voor meer informatie over de Culturele Bagage en de Museum Plus
Bus kijkt u op www.museumplusbus.nl
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Carel Nagtegaal 40 jaar bij Heems
Heemstede – 168 Jaar geleden,
zes generaties terug, trouwde
grutterknecht Pieter Heems met
Marijtje Steenvoorde. Zij begon in de voorkamer van hun
woonhuis aan de Achterstraat
in Haarlem met de verkoop van
erwten en andere levensmiddelen; het werd een bescheiden
grutterij. In 1873 werd een groter pand betrokken aan de Anthoniestraat en in 1925 kende
het bedrijf een grote bloei in de
fourage- en meelhandel. Na de
WO ll schakelde het bedrijf over
op detailhandel in pluim- en vogelvoer en begon het al iets te
lijken op het huidige bedrijf aan
de Havenstraat in Heemstede,
waar het bedrijf zich in 1970
vestigde. Heems heeft nooit veel
personeel in dienst gehad. Het
was en bleef een echt familiebedrijf waar het personeel uit firmanten of familie bestond. Maar
de medewerkers die van buiten
kwamen, hebben vaak zeer lang
voor hen gewerkt. Twee jubilarissen met 40 jaar dienstverband
en een 25 jarig jubileum.
Carel Nagtegaal kwam als 12jarig hulpje in 1959 Mart van
Eeden helpen,die na de oorlog
de verkoop van voeders langs
de weg had opgezet. Als een
SRV-man voor diervoeding. Van
Eeden werkte 30 jaar bij Heems.
Carel kwam in 1968 in vaste
dienst, eerst als chauffeur, hij
is na de verhuizing naar Heemstede de winkelverkoop en de

Twee ringen verloren
Heemstede – Een vrouw die zaterdag 26 april boodschappen ging doen, is dubbel gedupeerd. Niet alleen verloor
zij die middag haar gouden trouwring, maar ook een gouden ring met een briljant. De Heemsteedse heeft aangifte
van dit verlies gedaan bij het politiebureau. Ze hoopt vurig
dat een eerlijke vinder de sieraden terugbezorgt, want de
kleinoden hebben voor deze dame een sterk emotionele
waarde. Zij moet ze verloren hebben in de buurt van Te
Winkelhof. De trouwring heeft de inscriptie ‘Ab’. Wie inlichtingen heeft kan contact opnemen met de Heemsteder via
023-5285858 of mailen: redactie@heemsteder.nl

Dichtstorten

inkoop gaan doen. Die winkel
aan de Havenstraat heeft hij ingericht en de inkoop gebeurde
toen nog handmatig. Zijn verdienste is dat hij met de Commodore computer de inkoop,
bevoorrading en het prijzen
heeft geautomatiseerd. Marketing had zijn grote interesse,
vakbladen over marketing, computers, vakliteratuur, hij nam het
allemaal mee naar huis en nu is
zelfs iedere vis voorzien van een
eigen barcode. Heems is hiermee voorloper in de automatisering van de dierenspeciaalzaken. Zijn werk in de detailhandel

rub rie k wo rdt verzorgd
De inform atie voo r deze
n Ouderen Hee mstede
doo r de stic hti ng We lzij
laa n 24, Hee mstede,
(WOH), Lieven de Key
.
10
telefo on: 023-528 85
Inhaalslag Preventief Huisbezoek 75+
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) heeft in
2003 ouderen van 75 jaar en ouder bezocht
in kader van het Eénmalig Huisbezoek. Uit
dit onderzoek is naar voren gekomen dat het
verstrekken van informatie en vooral de
Seniorengids erg op prijs is gesteld. Dit is een
van de redenen geweest om in augustus 2007
te starten met het Preventief Huisbezoek aan
ouderen in Heemstede die 75 jaar zijn geworden.
Ouderen, die in de tussenliggende jaren niet
hebben kunnen deelnemen aan één van deze
huisbezoeken, wordt de gelegenheid geboden
om alsnog deel te nemen. Zij ontvangen dit jaar
een brief WOH.
Het Preventief Huisbezoek verstrekt informatie over voorzieningen, diensten en activiteiten
voor nu of voor in de toekomst, altijd handig om
in huis te hebben.
Vrijwilligers gevraagd
De huidige groep vrijwilligers voor het Preventief Huisbezoek kan tijdelijk versterking gebruiken.
Voor de inhaalslag 75+ zijn we op zoek naar
vrijwilligers. Zij bezoeken de ouderen die willen deelnemen aan het project.
Neem contact op met WOH voor informatie en
aanmelding en vraag naar mevrouw Herkes of
mevrouw Chermin.

werd zijn hobby en het werd zijn
levenswerk. Hiermee bepaalde
hij mede het beleid van Heems.
Op beurzen had Carel een fijne neus om nieuwe artikelen te
ontdekken en vooruit te lopen
op de hele branch. Hij maakt
daarmee waar, dat waar grote
zaken zich speciaalzaak noemen, Heems zich onderscheidt,
omdat er veel speciaals te vinden is! Carel Nagtegaal heeft
met drie van de zes generaties
Heems gewerkt. Met opa, vader
en de twee zoons Frans en Jos
die de huidige directie voeren.
Ton van den Brink

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 e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet te lang, omdat er niet
altijd genoeg ruimte is.
De gedichtjes hieronder zijn van Monique Philippo, een geboren en
getogen Heemsteedse.
Alles heeft een tijd en plaats....
Komt nooit eerder.. of later...
Maar altijd op tijd
De grote liefde bezongen
of beschreven
Willen we allemaal zo graag
beleven
Een kus op de hand
Schept een band
Een kus op de wang
Duurt nooit lang
Een kus op de mond
Geneest elke wond

Lente brengt liefde
Een liefde voor jou en voor mij
Een liefde zó mooi zo blij
Als het gezang van de vogels
in mei
Een bloem gegeven uit een
oprecht hart
Is altijd goed voor een
nieuwe start
Fontein van kleuren
Park van geuren
Tuin van bloemenpracht
Liefde totaal onverwacht.

Seniorennieuws Heemstede
Samen Eten
In 2008 werken we met het thema ‘De maaltijd
keuze van een speciale gast’. Maandelijks nodigen wij een speciale gast uit aan tafel, die een
menu naar eigen keuze samenstelt en vertelt
over haar/zijn werkzaamheden en hoe zij/hij
tot de keuze van dit menu is gekomen.
Op dinsdag 27 mei om 12.30 uur bent u hartelijk welkom in de grote zaal van WOH.
Speciale gast is deze keer mevrouw M. de Jong,
bestuurslid van de ouderenbond PCOB. Zij heeft
gekozen voor een tomatensoep, bietjes, aardappelen, speklapje en vla met aardbeien.
Kosten zijn 9,50 euro.
Vanaf dinsdag 6 mei kunt u een dinerbon kopen
bij WOH. In de Lieven de Keylaan 24 geopend
op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00
uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur.
Zomertochtjes voor ouderen 2008
Heerlijk even een middagje onbezorgd genieten. De tochtjes zijn elke woensdagmiddag
van begin mei tot eind september. Men wordt
thuis opgehaald en weer thuisgebracht door de
KO-Bus.
Er is plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is
er altijd een stop voor een kopje kofﬁe of thee
met gebak, dit is bij de prijs inbegrepen.
In mei en juni is er nog plaats in de volgende
tochtjes:

- 21 mei naar Amsterdam het Diamond museum,
kosten 22,50 euro.
- 28 mei naar Amsterdam en de Amstel, kosten 19,00 euro.
- 18 juni naar de Waterleidingduinen, kosten
17,00 euro.
Voor opgave, folders met het programma en inschrijfformulier neemt u contact op met de WOH.
Casca Nieuws
Bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, wordt op
donderdag 5 juni om 10.30 uur een spannende
thriller gedraaid. In de pauze van de ﬁlm wordt
een heerlijke lunch geserveerd.
Reserveren vóór dinsdag 3 juni. telefoon
Entree 8,50 euro - 65+ 7,50 euro incl. Lunch.
Optreden door Casca’s Huisorkest (55+)
Om het seizoen 2007-2008 af te sluiten speelt
het Casca’s Huisorkest onder leiding van Gerard Tesselaar in de Tuinzaal van Het Overbos,
Burgermeester van Lennepweg 35. Op het programma staat o.a. een compilatie van Fiddler on
the Roof en de Spanish Ouverture! Donderdag
8 mei is ieder welkom. De bar is open voor een
drankje en als het mooi weer is spelen ze misschien wel buiten. Aanvang 15.00 uur – de entree is gratis.
Website WOH
Informatie WOH op de website: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Kinderen stelen show
tijdens Koninginnedag
Heemstede – Allemaal blij terug te zien bij het Raadhuis aan het Raadhuisplein, aldus burgemeester Marianne Heeremans woensdagochtend tijdens de aubade bij gelegenheid van
Koninginnedag.
Zij veronderstelde dat de coördinator van de
feestelijke dag, Marcel van Duivenbode zijn bed
niet gezien had, kenners van deze duizendpoot
weten dat hij drie dingen tegelijk kan doen en
nachtrust pakt hij alleen als het toevallig uitkomt!
Voor de rest is zijn leven organiseren, daar is hij
goed in. Vandaar dat de dag weer op rolletjes liep
en de voorzitter van de Stichting Nationale Feestdagen Heemstede, Willem van den Berg, ziet altijd de zonzijde en met de tekst van de dichter
Jules Deelder mooi weer wilde afdwingen. Als ik
mijn ogen toe doe, ben ik op Honolulu. De burgemeester bedankte Herman Rozenkrans voor zijn
inzet weer het mooiste vuurwerk georganiseerd
te krijgen en de padvinders van de Wabogroep
hesen de vlaggen, ondersteund door Harmonie
St. Michaël. Voor Heemstede was het Wilhelminaplein de hele dag het middelpunt van de feestelijkheden met optredens van koren als De Vrolijke

Noot en het Voorwegkoor. Ronnie Jordaan zorgde
voor meezingers en de kinderen stalen de show
met hun ongekunsteld dansen op hùn muziek.
Ondertussen werd in de Jan van Goyenstraat met
professionele hulp van Thijs Thissen een koningin
gekozen en druk zaken gedaan op de kleedjesmarkt. Minder druk was de vrijmarkt op de Sportparklaan, maar insiders wisten dat de vakantie hier
spelbreker was. Of toch naar Honolulu? En broodjes beenham of een hamburgers van Ad Vreeburg
en zijn team, smaakten `s middags al; wat later met
een pilsje van de Eerste Aanleg werd er druk gebarbecued. Het vuurwerk was letterlijk het EINDE!
Bennebroek
Waarnemend burgemeester van tijdelijk ‘Bedrock- City’, mevrouw M. Beens- Jansen, heette
iedereen van harte welkom met de traditionele
oranjebitter na het hijsen van de vlag en het spelen van het Wilhelmus door Kunst na Arbeid. De
opkikker was nodig om het zware werk in Flinstone City aan te kunnen. Zo bleek het touwtrekken,
flintmobiel trekken en boomstamgooien geen dagelijks werk voor de deelnemers. Het kleien van
Fred. Barny, Wilma en Betty ging de kinderen van
4 tot 7 veel beter af. Bedrock City vermaakte zich
traditioneel. Voor de kinderen stond de trein klaar
voor vertrek naar Bloemendaal als een symbolische verbinding. Met het nagenieten met barbecue en borrel met de Rockband The Classic werd
het al gauw Bedrock time voor de kinderen.
Ton van den Brink
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Oplossing verkeer Bennebroek
een ‘gordiaanse knoop’
Bennebroek - In een poging van de gemeente Bennebroek om
de verkeersstromen te beïnvloeden, heeft het een rapport laten opstellen van de huidige situatie, knelpunten en mogelijke
oplossingen. Op 22 april waren er ruim 100 burgers naar het
raadhuis gekomen om hun mening te geven over de plannen.
Het overgrote deel van de belangstellenden woont in of nabij
de wegen waar de verkeersintensiteit het hoogst is.
Zij veronderstellen dat zij de gemeente op gedachten kunnen
brengen, zodat juist hun straat of
buurt wordt ontlast. Het lijkt een
oude sketch van Snip & Snap als
je hier drukt doet het daar pijn.
Zo ook het verkeer, sluit je een
weg af dan verplaatst de druk
zich naar elders. Één conclusie
van het rapport is dat de verkeersinstallatie op de kruising
Rijksstraatweg, Bennebroekerlaan, Zwarteweg het niet aan
kan. Oplossingen zijn de kruising
anders inrichten, de bus met moderne apparatuur de lichten te
laten beïnvloeden of een rotonde aanleggen. De ruimte voor
een rotonde lijkt te klein. Voor
fietsers en voetgangers is er dan
geen plaats. De angst onder een
deel van de aanwezigen is dat,
als je daar de doorstroming gaat
verbeteren dit weer extra verkeer
zal aantrekken.
Nieuwe oost west verbinding
Hillegom lijkt te willen meewerken aan een oost west verbinding ten zuiden van Bennebroek,
ook al zouden de beide provincies, Noord- en Zuid-Holland,
tot een besluit komen dan nog
gaat het jaren duren. De vraag

is of deze nieuwe weg niet nog
meer verkeer door Bennebroek
zal aantrekken.
Qua veiligheid is er niet zoveel
aan de hand, het aantal ongevallen in Bennebroek is relatief
laag dus uit dat oogpunt hoeft
er niets te veranderen. Boos maken bewoners zich over het feit
dat het op plaatsen vol staat met
ge- en verbodsboden maar dat
niemand zich er aan houdt. Ook
is er geen controle door de politie. De burgemeester zegt dat
zij hierover in gesprek is met
de politie, maar iedereen weet,
dat met het grote tekort aan beambten in de regio hier nauwelijks iets van zal komen. Inspreker Van der Heide refereerde
aan de 1000 handtekeningen
die eerder aan het gemeentebestuur zijn overhandigd. Hij eiste een enquête anders start hij
een burgerinitiatief. Hem werd
direct van repliek gediend door
een bewoner die stelde dat de
vraagstelling om tot de 1000
handtekeningen te komen nogal
suggestief was. Deze inspreker
merkte ook nog op dat “Het onderzoek laat zien dat de Bennebroekers op het verkeerde been
zijn gezet.” Het blijkt dat een

Voorjaarsconcerten in Bavo Heemstede

Een bijzonder jaar voor
Symfonie orkest Haerlem

Heemstede – Het Symfonie orkest Haerlem viert dit jaar haar
70-jarig bestaan. Dat doet zij met
een jubileumconcertreis naar
Angers, de Haarlemse jumelagestad. Van 26 mei tot en met
1 juni zal het orkest daar enkele concerten geven en in samenwerking met een koor uit Angers. Delen uit het Requiem van
Faure zullen ten gehore worden
gebracht. Op 21 juni gaat het orkest op uitnodiging van de gemeente Haarlem op het Zomer-

podium op de Grote markt optreden in het kader van Haarlem Cultuurstad 2008. Bovendien staan er voorjaarsconcerten op het programma en wel
op 16 mei 20.15 uur en 18 mei
15.00 uur. Dit keer niet in Haarlem i.v.m. werkzaamheden op de
Gedempte Oude gracht, maar in
de St. Bavokerk te Heemstede
waar de musici afgelopen winter
al tweemaal het droomkoor van
Cees Thissen hebben begeleid.
Blij is het Symfonie orkest met

deel van de inwoners geen behoefte heeft aan grootschalige
veranderingen. Dit is vooral ingegeven doordat er bij voorgestelde veranderingen in de verkeersstromen bepaalde straten
en hun bewoners daar last van
zullen ondervinden. Een aantal
bewoners trok de gepresenteerde cijfers in twijfel. De tellingen
komen niet overeen met hun eigen waarnemingen.
Verlengde Bennebroekerdreef
Het doortrekken van de Bennebroekerdreef tot aan de Bennebroekerlaan stuit op zowel weerstand als bijval. Dat er nog altijd
geen oplossing is gevonden voor
het verplaatsen van Albert Heijn
en dus weg uit de Schoollaan is
verbazingwekkend. Albert Heijn
schijnt graag te willen meewerken, maar het gemeentebestuur
heeft geen geschikte locatie in
de aanbieding. De verplaatsing
van deze AH zou een deel van
het probleem oplossen.
Aan het gemeentebestuur om
de ‘gordiaanse knoop’ door te
hakken en te kiezen uit veel, iets
of niets doen aan de vermeende problemen. Op 22 mei zal er
een voorstel in de commissie
verkeer worden gepresenteerd
en op 5 juni volgt dan de finale besluitvorming in de raad. Inwoners van Bennebroek kunnen
het hele rapport nog nalezen op
de website van de gemeente en
schriftelijk reageren.
Eric van Westerloo
soliste Lisanne Soeterbroek, die
het vioolconcert van Tsjakovski
mee zal spelen. De violiste
(1984) speelde op haar 14e jaar
in het Concertgebouw het vioolconcert van Khatchaturian. Sinds
1995 studeert ze aan het Haags
conservatorium bij Vera Beths
en won al verschillende prijzen,
waaronder in 2003 het Prinses
Christina concours. Het concert
eindigt met symfonie 103 van
Haydn, ook wel de Paukenwirbel
genoemd, naar de paukenroffels
in de eerste maat. Het wordt een
bijzonder jaar voor het symfonie
orkest. Meer info op: www.symfonieorkesthaerlem.nl

Onderscheiding
mevrouw Barkhof-Wesly
Heemstede – Vrijdag 25 april
jl. ontving mevrouw BarkhofWesly, woonachtig in Heemstede, een koninklijke onderscheiding. Zij kreeg de versierselen uitgereikt door commissaris van de Koningin in NoordHolland Harry Borghouts. (Mevrouw Barkhof-Wesly staat als
tweede van rechts).

Baklucht
Kinderliedje
In mijn gedachten zie ik ze nog op en neer springen, die kleine
meisjes, ondertussen een liedje zingend met een zeer raadselachtige tekst. Gekleed in verschoten en versleten bloesjes
en rokjes met aan de voeten een paar afgetrapte schoentjes
en de voor die tijd onvermijdelijke witte sokjes. Een andere
kleur bestond er toen kennelijk niet bij de sokkenfabricage.
Twee meisjes aan het einde van het springtouw zwiepten dit
met een vervaarlijke snelheid in het rond en onder het zingen
van de eerste regel ‘In spin de bocht gaat in’ sprongen de 7jarige vrouwtjes in de baan van het touw om dit beurtelings
door springen of bukken te ontwijken. Bij de tweede strofe
’Uit spuit de bocht gaat uit’ van dit oude kinderliedje, wij hebben het grofweg over 65 jaar geleden, mochten zij proberen
uit de baan van het zwiepende touw te komen. Wij jongens
deden aan dit kinderachtige gedoe niet mee. Wij voetbalden
met sandalen waarvan nauwelijks zichtbaar was waar de boven– en onderkant zich bevond. Aan beide kanten zaten namelijk gaten. Alleen zat aan de onderkant geen riempje en
gesp, zo wisten wij hoe we ze moesten aan trekken. Verder
in een korte broek en door moeder gebreide trui, pa was niet
zo goed in breien.
Van Nike, Puma of La Costa had in die tijd nog nooit iemand
gehoord. Dat ding dat wij als voetbal gebruikten verdiende
die naam gemeten naar hedendaagse begrippen totaal niet.
Ja, misschien in een eerder leven maar nu was het een loodzware klomp leer. Maar de eigenaar van dat vormeloze brok
mocht als eerste kiezen bij het samenstellen van zijn ploegje.
Gelukkig en vrolijk waren wij wel in die tijd. Zomaar voetballen midden op de straat tot de juut ons zag en de vormeloze
bonk in beslag nam. Er moet op dat politiebureau nog een
enorme hoeveelheid onduidelijke leren voorwerpen in de kast
liggen, ga ik toch eens navraag naar doen.
Maar hoe kom ik in godsnaam bij dat kinderliedje terecht dat
ik zo’n 65 jaar geleden voor het laatst heb horen zingen. Ik
weet het alweer. In dit salamikabinet zitten twee vrouwelijke
ministers die er maar niet in slagen hun postzegel goed voor
het voetlicht te brengen. Om dat te veranderen zijn er ‘spindoctors’ ingehuurd om de twee dames meer mediageniek te
maken. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat ministers worden afgerekend op hun beleid, maar ja ik ben ook de slimste
niet. Al zien die regeerders er uit als de klokkenluider van de
Notre Dame en hebben ze daaraan gekoppeld het karakter
van Mike Tyson, als het beleid goed is zul je mij daar verder
niet over horen.
Maar bij het horen van dat aantrekken van die ‘spindoctors’,
wat ons burgers een hoop geld gaat kosten, moest ik ineens
aan dat kinderliedje denken. En met wat kleine aanpassingen krijgt het ineens een verrassende actualiteit. ‘In spin de
spindoctor er in. Uit spuit dit kabinet er uit’. Kunnen die twee
vrouwelijke ministers de rest van hun leven besteden aan
touwtje springen. Ik heb nog wel een stuk touw in de schuur
liggen. Maar ze moeten wel beloven een eind bij mij uit de
buurt te blijven met hun gespring. En wat die mannelijke rest
van de regering moet gaan doen? Maakt mij niet uit als het in
ieder geval maar ver uit de buurt van Den Haag is.
Wim Bak
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Vrijwilligers SOS-Kinderdorpen
vertellen over speciale moeders
Heemstede – In aanloop naar Moederdag op zondag 11 mei
vragen diverse vrouwen in Haarlem en omstreken aandacht
voor hele bijzondere moeders. Zij vertellen de verhalen van
vrouwen over de hele wereld die als SOS-moeder hun leven
wijden aan weeskinderen. Zo dragen deze vrijwilligers van de
internationale kinderhulporganisatie SOS-Kinderdorpen hun
steentje bij aan de blijvende opvang van weeskinderen.
Talloze kinderen in de wereld
staan er helemaal alleen voor.
Barbara Markovits-Spaans uit
Heemstede is vrijwilliger van
SOS-Kinderdorpen, een organisatie die ervoor zorgt dat weesen verlaten kinderen kunnen
opgroeien in een gezin. Barbara:
“Zeker nu met Moederdag als
alle kinderen hier bezig zijn hun
moeders in het zonnetje te zetten. Dan sta ik des te meer stil
bij kinderen die helemaal geen
moeder meer hebben.
Weeskinderen en verlaten kinderen die er helemaal alleen
voor staan. Zij hebben ook een
moeder nodig om zich thuis bij
te voelen. Over de hele wereld
zijn er gelukkig ruim 5.000 vrou-

wen die als SOS-moeder een
liefdevol thuis geven aan 8 á
10 wees- en verlaten kinderen.
Zo’n SOS-moeder is echt de spil
van het gezin. Zij is er altijd voor
de kinderen en zorgt ervoor dat
ze zich veilig en geliefd voelen.
En dat is de meest belangrijke
basis om gelukkig op te groeien.”
Het mooiste woord
Karina in Georgië is één van de
66.000 kinderen die nu in een
SOS-kinderdorp opgroeit. Barbara: “Dit meisje werd al op hele
jonge leeftijd verlaten door haar
moeder en haar vader kon niet
voor haar zorgen. Ze belandde
in een weeshuis waar ze in vre-

selijke omstandigheden leefde.
Uiteindelijk kreeg ze een plekje
in een SOS-kinderdorp. Ze vertelde dat ze vanaf dat moment
leerde wat een moeder betekende. Hoe het voelt om een
moeder te hebben. Ze zei: ‘Mama is het mooiste woord dat ik
ken en ik blijf het geweldig vinden om te zeggen.’ Dat heeft me
echt aangegrepen.”
‘Dit is hun thuis’
Subhashini is SOS-moeder in
India: “De redenen voor de opvang in een kinderdorp kunnen
erg variëren. Vaak zijn ouders
overleden, bijvoorbeeld aan aids,
maar ook komt het veel voor
dat kinderen uit wanhoop in de
steek worden gelaten. Meestal
helpt het de kinderen vooral veel
tijd te geven. En aandacht. Door
duidelijk te maken dat je er voor
hen bent als ze je nodig hebben.
Ze voelen zich hier op hun gemak, dat merk ik aan alles, dit is
hun thuis.”

Prijswinnaars fotowedstrijd VOHB
Heemstede - In april zijn de eerste
prijswinnaars gehuldigd van de fotowedstrijd van de Vereniging Oud
Heemstede-Bennebroek. In cafe
De 1e Aanleg kregen Charlotte
Deze foto is van G. Van Langelaar,
tweede prijswinnaar. Op de website van VOHB is het bijschrift:
“Wat u op de foto ziet, is bij de
herinrichting rond het Raadhuis
verdwenen. Het is de tuin naast
het Raadhuis vastgelegd in het
vroege najaar van 2007.”

Philippo, de heer Van Langelaar
en mevrouw Kastelein (vlnr) hun
prijzen uitgereikt door voorzitter
Jaap Verschoor van de VOHB.
De vierde prijswinnaar, mevrouw
Petri uit Bennebroek, was helaas
niet aanwezig. De winnende foto’s kunnen nog altijd worden

Laat uw botdichtheid tijdig meten
Heemstede/Bennebroek - Osteoporose (in de volksmond beter bekend onder de naam botontkalking) klinkt misschien niet
als een ernstige aandoening, maar de werkelijkheid is dat osteoporose ingrijpende gevolgen kan hebben. Het vervelende is
dat veel mensen met osteoporose niet weten dat ze deze ziekte
hebben totdat ze een pols, heup of wervel breken. Eén op de drie
vrouwen boven 55 jaar heeft last van osteoporose.
Osteoporose is een chronische aandoening die de botten broos
maakt, waardoor ze makkelijk breken.
Er kan veel gedaan worden om te voorkomen dat u het krijgt,
maar dan moet je er wel tijdig bij zijn. Uit onderzoek blijkt dat
in de meeste gevallen osteoporose pas wordt ontdekt wanneer
men iets breekt.
Het is daarom goed om eens de botdichtheid te laten meten.
Maar zeker voor mensen die horen tot een groep met een verhoogd risico op botontkalking. Thuiszorgwinkel van Gool, Raadhuisstraat 63 in Heemstede geeft u 14 mei en 11 juni de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een botdichtheidsmeting te laten doen. U kunt ook een afspraak maken voor de
locatie in Bennebroek, De Ruyterlaan 108 op 19 mei. Er wordt
een ultrasoon apparaat gebruikt dat op betrouwbare, en veilige
manier de botdichtheid meet. Een specialist op dit gebied geeft
u adviezen om uw botconditie in een zo optimale conditie te
houden. Wanneer u lichamelijke klachten heeft kunt u dit tijdens
het consult bespreken, u krijgt een deskundig advies. Dit consult kost normaal 35 euro maar wordt nu op beide locaties aangeboden tegen 30 euro.
Wegens grote belangstelling is reserveren noodzakelijk.
Tel. 0252-534322.

Zonnebloemafdeling Vogelenzang
werft nieuwe leden

Bennebroek- De afdeling Bennebroek van de Nationale Vereniging de Zonnebloem houdt een telefonische ledenwerfactie van
5 t/m 17 mei 2008. “We zoeken mensen die ons vrijwilligerswerk
voor zieken en gehandicapten financieel willen steunen”, legt Ina
van der Reep, voorzitter van de afdeling Bennebroek uit. Dat werk
bestaat voornamelijk uit het regelmatig bezoeken van mensen
met een fysieke beperking. “We bezoeken vooral diegenen die
door slechte gezondheid en mobiliteitsproblemen aan huis gebonden zijn en veelal behoefte hebben aan sociaal contact”, vertelt de Zonnebloemvertegenwoordiger. Via bezoek, uitstapjes en
vakanties probeert de Zonnebloem eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen. De Zonnebloem, die vooral bekend is van
het vakantieschip, is onder het motto ‘De Zonnebloem kleurt je
wereld’ een grootschalige publiekscampagne gestart om het regelmatige huisbezoek in de schijnwerpers te zetten. Jaarlijks gaan
de 39.500 Zonnebloemvrijwilligers bij bijna 60.000 zieken en gehandicapten op bezoek voor een goed gesprek en gezelschap.
Soms leiden de huisbezoeken ook tot ondernemende initiatieven. Zoals samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een concert bijvoorbeeld. Of gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen, een potje schaken, enzovoort. De
Zonnebloem zorgt daarbij voor de benodigde hulpmiddelen en de
(medische en verpleegkundige) begeleiding. “Door de telefonische ledenwerfacties hopen we op een forse uitbreiding van het
ledenbestand en meer financiële ruimte”, zegt mevrouw van der
Reep. “Dat is hard nodig, omdat steeds mensen een beroep op
ons doen.” Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ina
van der Reep, voorzitter Bennebroek, tel nr. 023 5848786 of Ton de
Kleijn, districtshoofd Zonnebloem Noord Holland, 06 51 616 534.

bekeken via www.oudheemstedebennebroek.nl Ook in mei en
juni kunnen er nog foto’s worden ingestuurd onder het motto
Heemstede of Bennebroek: mijn
favoriet (of juist niet...) De meeste
inzendingen geven mooie plekjes in Heemstede weer. Niet-favoriete onderwerpen zijn niet favoriet blijkt.

Knutselclub

T-shirt en sjaal
verven
Heemstede - Met een speciale verftechniek gaan de kinderen op woensdag 14 en 21
mei een t-shirt en een sjaal heel
bijzonder maken. Met batikverf
en een strijkbout krijg je hele leuke effecten en met de afbindtechniek en het maken van
knopen in de stof krijg je heel
aparte patronen. De kinderen
zijn hier wel twee middagen
mee bezig.
De kinderen graag van tevoren
opgeven via telefoon 023 - 548
38 28 kies 1.
De knutselclub is van 13.3015.15 uur bij Casca in het Honk,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer: 3 euro.

Poes gevonden
Werkster haalt
portemonnee leeg
van werkgeefster

Heemstede - De politie heeft
vrijdag 2 mei een huishoudelijke
hulp aangehouden tijdens haar
werkzaamheden bij een inwoonster uit Heemstede. De hulp, een
36-jarige vrouw uit Haarlemmermeer, bleek meerdere malen geld uit de portemonnee van
haar werkgeefster gestolen te
hebben voor een totaalbedrag
van 840 euro. De vrouw bekende op het politiebureau de diefstallen. Proces verbaal is tegen
haar opgemaakt.

Heemstede - Sinds half maart loopt in de buurt van de
Coby Riemermalaan (Merlenhoven) een zwerfkatje. Weet
iemand meer over dit zwartwitte katje? Graag doorgeven aan de
redactie: redactie@heemsteder.nl
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Crayenesterschool toont
kunstwerk in nieuwbouwgedeelte
Heemstede – De afgelopen jaren was er veel opspraak over
het nieuwbouwgedeelte van
de Crayenesterschool. Maar nu
het klaar is zullen er nog maar
weinig echte tegenstanders zijn
voor de nieuwe ruimte die de
school zo dringend nodig heeft.
De aangebouwde vleugel kon
nu mooi gebruikt worden om de
twee kunstwerken in het kader
van het ‘Woogie-Boogie project aan de begeleidend kunstenaar Henk Koelemeijer te laten
zien. Want ook de school aan de
Crayenestersingel heeft zoveel
leerlingen dat er twee groepen
vier zijn en dus ook twee kunstwerken.
Net als bij de Voorwegschool
waren de leerlingen in de groepen gemengd en dat zorgde
voor een hechte samenwerking
in het vervaardigen van de kleurrijke kunstwerken. COBRA-kunstenaar Koelemeijer was nu ook
weer verbaasd over de prachtig
gemaakte schilderijen. Na het
nemen van de foto’s was er voor
de beide groepen een applausje en kon de grijs gedoste kunstenaar de kunstwerken meenemen naar zijn atelier om wat
verdwaalde spatjes en vegen te
verwijderen.
De schilderijen met hun kleurige afbeeldingen van dieren zijn
vanaf 24 mei te bewonderen
in de Burgerzaal van het verbouwde Raadhuis. Gedurende
een maand daarna is er nog tijd
om het schilderspektakel van
de kleintjes te bekijken. Daarna gaan de schilderijen weer terug naar de school om daar een
fraai plekje te krijgen.

Woensdag 14 mei om 14.00
uur is Jet Boeke op bezoek bij
boekhandel Blokker waar ze voorleest uit onder andere Het Dikke verjaardagsboek van Dikkie Dik dat speciaal voor de verjaardag van de rode kater is samengesteld. De toegang is vrij. Boekhandel Blokker nodigt je uit. Adres: Binnenweg 138. Tel. 0235282472. Website: www.boekhandelblokker.nl

Blijdschap en tevredenheid met het resultaat van de achtjarigen van
de Crayenesterschool.

Promotieteam tijdens Voorjaarsmarkt

Rabo-mobiel bellen en bankieren
Heemstede – Op de voorjaarsmarkt op zondag 18 mei
op de Binnenweg/Raadhuisstraat introduceert de Rabobank Heemstede op de Binnenweg een mobiele telefoon, waarmee je bankieren
kan zoals al velen doen met
de computer. Vóór en in de
bank kunt u demonstraties
bekijken van medewerkers
van de Rabobank en uitleg
krijgen over het bankieren
met een bijzondere mobiele
telefoon. Een speciaal promotieteam staat klaar om u
wegwijs te maken in het bankieren met je mobieltje.

Open Dag Podium Oude Slot

Tango Rosa Ria, Esther Apituley en Di Gojim vormen
een onderdeel van deze parade. Daarnaast staan er nog
een paar verrassingen op het
programma. Voor de kinderen is er een speciale at-tractie gepland. De fietstaxi’s rijden weer tussen het parkeerterrein en de gebouwen van
Het Oude Slot. U bent welkom
van 11.30 tot 14.30 uur. Onder
het genot van een hapje en
drankje, u aangeboden door
Het Oude Slot, kunt u voor
het hele seizoen 2008 / 2009
kaar-ten bestellen met een

Dikkie Dik is jarig!
Heemstede - Dit jaar is het
30 jaar geleden dat Dikkie Dik
voor het eerst in Sesamstraat
verscheen én wordt Jet Boeke
60 jaar. Deze twee feestelijke
gebeurtenissen laat boekhandel blokker natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

12 mei

Heemstede - Op maandag
12 mei orga-niseert het Podium Oude Slot haar jaarlijkse Open Dag. Op deze
tweede Pink-sterdag kunt
u genieten van een fantastische parade van artiesten
die in het theaterseizoen
2008 / 2009 in het Oude
Slot komen optreden.

Feest bij Boekhandel Blokker

speciale vroeg-boekkorting.
De Vrienden van het Podi-um
Oude Slot en onze programmeur zijn aanwezig om informatie over de voor-stellingen
en de kunstbussen te geven.
De Open Dag van het Podium
Oude Slot wordt gehouden in
Het Oude Slot, in-gang aan
de Ringvaartlaan, Heemstede.
Het programma van het nieuwe seizoen kunt u vinden in
de programmabrochure of op
www.podiumoudeslot.nl

Esther Apituley.
Foto: Thom Hoffman.

Workshop

The Artist’s Way
Heemstede - Of je nu bezig
bent met schilderen, musiceren
of beeldhouwen óf met koken,
in je werk of in de opvoeding:
iedereen kan creatief zijn. Door
eigen ervaringen met creativiteit
en het opheffen van de blokkades schreef Julia Cameron het
werkboek ‘The Artist’s Way’: een
werkboek om creativiteit nieuw
leven in te blazen. Wanneer u in
uw hart voelt meer te kunnen en
willen met uw creativiteit, dan is
dit iets voor u. Docente Leonie
Palsma, van jongsaf aan creatief en veelzijdig, begeleidt deze avond. In Amerika volgde zij
een workshop van Julia Cameron. U gaat aan de slag met enkele schrijfopdrachten uit het
boek om zo uw eigen-aardigheden te ontdekken en uw intuïtieve, speelse en creatieve kant
te stimuleren. Meer informatie
over The Artist’s Way is te lezen
op: www.theartistsway.eu.
De workshop is op woensdag
14 mei om 20.00 uur bij Casca –
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 5 euro.

In totaal worden in Nederland
13,2 miljoen mobieltjes actief
gebruikt. Niet alleen het aantal
gebruikers groeit, ook het aantal toepassingen. Dataverkeer
via gprs is bijvoorbeeld sterk in
opkomst, denk aan i-mode. De
mobiele telefoon biedt bovendien steeds meer functies, zoals
een ingebouwde radio en camera. Nu is het bankieren aan
de beurt en vestigingsmanager
van de Rabobank Heemstede,
Frans van Maurik, èn zijn medewerkers zijn maar wat trots op
de mobiele telefoons waarmee
je gemakkelijk, maar Rabo-veilig, via internet je rekening kan

bekijken, bedragen kan overboeken, rekeningen kan betalen en zelfs al een kroketje uit
de muur kunt trekken. Een portemonnee meenemen is straks
niet meer nodig. In een proefzaak in de Grote Houtstraat in
Haarlem is kort geleden een futuristische bank geopend waar
alle nieuwe mogelijkheden op
het gebied van mobiel bellen en
bankieren al gewoon geworden
zijn. Nu dus ook in Heemstede
bij de Rabobank aan de Binnenweg waar Annemieke Aydin de
mogelijkheden even op een rijtje zet. Een pre-paid, een abonnement en belbundels. Waar de
Rabobank op het gebied van
veilig internetbankieren al voorop liep, staat nu ook met mobiel bellen de veiligheid voorop. Een stukje Rabo-vertrouwen
dat inmiddels zeer vertrouwd is
bij Rabo - internetbankiers. Ook
voor senioren is de Rabo-mobiel goed te gebruiken met twee
eenvoudige gebruiksvriendelijke
toestellen en een groot display.
Zondag 18 mei, op de Voorjaarsmarkt van WinkelCentrum
Heemstede staat vóór de Rabobank Binnenweg een promotieteam klaar om u deze nieuwe manier van bankieren te
demonstreren.
Ton van den Brink
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Simone Broersen tafeltennist zich
naar de 3e plaats van Nederland
Heemstede - Op zaterdag en
zondag werden in Helmond de
Nederlandse kampioenschappen tafeltennis gehouden.
Zaterdag waren de B licenties
houders de eerste die het celluloid op de blauwe tafels mochten laten stuiteren. De B spelers
(-sters) zijn de subtoppers van
Nederland. (tussen de nr. 20 en
80 van Nederland) Van H.B.C.
deden er 8 deelnemers mee. Een
door de vakantie relatief kleine
groep.
In deze groep zaten een aantal
kanshebbers. Vooral voor Josine Kuijck en Jasmijn Eerenberg was het een teleurstellend

toernooi. Beide moesten na de
voorronde in het troosttoernooi
verder. Bij de jongens behaalde Maurice de Winter en Corné Klopper het hoofdtoernooi.
Ze strandde in de 1e en 3e ronde
(laatste 16) Raymon de Winter
en Ashkan Issazadeh moesten
in het troosttoernooi verder en
behaalde hier de ¼ finales.
De blikvanger van de zaterdag was Gabriella Boxhoorn. Zij
speelde al vaker haar beste tafeltennis in Helmond (3e bij de
Welpen, 1e bij de Pupillen en nu
dus 3e bij de Kadetten) Door dit
resultaat mocht ze zondag mee
doen bij de top van Nederland.

Simone Broersen 3e van Nederland bij de Welpen (links), Gabriella
Boxhoorn voor 3x op podium bij Ned. Kamp. B.

Op zondag waren er hierdoor
met Gabriella erbij 4 deelnemers. Bij de A licenties wordt
echt toptafeltennis gespeeld en
veel deelnemers trainen meer
dan 10 uur per week.Voor Gabriella was het vooral een eer
om hier te mogen acteren. Zij
had 1x duidelijk winstkansen
en speelde haar beste spel tegen de uiteindelijke nr. 2 van het
toernooi.
Bij de jongens deed Josco
Maaskant het goed. Hij eindigde bij de beste 16, maar deed dit
met verve. In 4 games met voldoende winstkansen verloor hij
van 1 van de topspelers (nr. 3
van Ned.) Jeroen Kuijt had niet
echt zijn dag. Hij verloor al zijn
partijen.
En dan de laatste deelneemster Simone Broersen. Zij stond
5e geplaatst van de 16. In haar
poule wedstrijd had ze het heel
moeilijk. Ternauwernood werd
ze 2e door een 11-9 overwinning
in de 5e game. Dit betekende
wel een sterke tegenstandster
in de ¼ finale. Melanie Bierdrager eveneens uit Noord Holland,
1 plaatsje hoger op de ranglijst
(4e) en een zeer bekende tegenstandster voor Simone. Dit jaar
had ze al 2 keer tegen haar gespeeld en 2x verloren. Het tactische plan was al ruim voor de
wedstrijd bekend. Kort spelen
en behoorlijk veel links-rechts
plaatsen. Simone speelde op het
juiste moment haar beste wedstrijd van de dag. Met zeer gedisciplineerd maar ook prachtig
aanvallend tafeltennis plaatste
zich bij de beste 4. De ½ finale
was tegen de nr. 1 op de ranglijst. Hier was het verschil net
iets te groot. Met de gamestanden van 11-9/11-8/11-8 verloor
ze in 3 games. Uiteindelijk werd
ze 3e van Nederland een geweldige prestatie.
Ron Olijdam

Online gedenkplaats bij iedere uitvaart

De herinnering blijft met
Monuta Gedenkplaats

Regio - Internet krijgt een steeds grotere rol,
ook na een overlijden. Monuta biedt nabestaanden bij iedere uitvaart een gratis gedenkplaats.
Het helpt nabestaanden om de herinnering aan
de overledene te delen met hun omgeving. Vaak
is dit een eerste stap in de verwerking van het
verlies. Dat internet een grotere rol speelt in
ieders leven is bekend. Sommige kinderen
hebben zelfs vóór hun geboorte al een eigen
internetsite. En miljoenen Nederlanders hebben een Hyves pagina. Iemands aanwezigheid
op internet houdt niet op na een overlijden.
Monuta introduceert Monuta Gedenkplaats.
Nabestaanden krijgen de mogelijkheid hiermee
de overledene opeen eigen site te herdenken.
Nabestaanden kiezen het gewenste internet-

adres en richten hun eigen gedenkplaats in. De
gemaakte internetpagina is bijvoorbeeld te vinden op victorvoorbeeld.monutagedenkplaats.nl.
Er is ruimte voor teksten en foto’s maar ook voor
filmpjes. Verschillende stijlen zorgen voor een
uitstraling die past bij het leven van de overledene. Het maken van een persoonlijke herinneringspagina is snel en eenvoudig. Belangstellenden kunnen een condoleance of andere reactie
achter laten. Ook praktische uitvaartinformatie
zoals aanvangstijden en een routebeschrijving
zijn gemakkelijk toe te voegen. Nabestaanden
kunnen bijvoorbeeld via de rouwkaart doorverwijzen naar de gedenkplaats. Monuta Gedenkplaats is gratisbij iedere uitvaart en blijft zolang
de nabestaanden willen op internet staan.
Info: 023-5841682 of 023-5627010.

Liefst negen HBC-spelers
nemen afscheid
Heemstede - Negen selectiespelers van HBC uit
Heemstede namen vorige
week zondagmiddag afscheid. Een aantal stopt
met voetballen, anderen
zoeken hun heil elders. Wel
zo plezierig om afscheid te
nemen met een gelijkspel
tegen de Kon. HFC. Daar
zag het lange tijd niet naar
uit, maar op de valreep wist
Tim Schoenmaker uit een
strafschop de gelijkmaker
op het bord te krijgen.
Het blijft een derby, niet alleen
omdat de beide verenigingen
dicht bij elkaar in de buurt
spelen, maar vooral omdat
veel spelers elkaar goed kennen en in sommige gevallen
vriendschappelijke contacten
onderhouden. HBC was niet
bereid om zich, tegen het al
kampioen zijnde HFC, neer te
leggen bij een verliespartij.
Hoewel HFC flitsend uit de
startblokken kwam was het
HBC dat gaandeweg de wedstrijd begon te controleren.
Door tot op het randje van het
toelaatbare te gaan toonde zij
meer vechtlust dan HFC. Het
spel van HBC is vooral ingesteld op het bereiken van
spitsspeler Karel Willemse,
maar daarbij wordt de opbouw vergeten en wordt te
snel de lange bal gespeeld.
Deze speelwijze leidt met regelmaat tot balverlies. HFC
heeft meer voetbal in de ploeg
en tracht via combinatievoetbal de voorhoede te bereiken.
Na een paar mislukte schoten was het Onno Heems die
HBC op een 1-0 voorsprong
zette. Bij HFC ging erg veel
mis en de anders zo zekere
Hernan Noorman grossierde
in passes die net niet aankwamen. Hij was zeker niet
de enige in de ploeg die het
gewenste niveau niet haalde. Na een lang en spannend
seizoen was de ploeg er niet
meer helemaal bij met de kop
en werd uitgekeken naar de
aanstaande vakanties. Tegen
het einde van de eerste helft
hervond HFC zich weer een

beetje, maar doelman Bloem
van HBC verrichtte knap
werk. Kort voor rust kwam
een omhaal van Joost Cornelissen tegen de hand van
een HBC speler. De toegekende strafschop werd benut
en HFC stond weer op gelijke
hoogte met HBC. De mooiste
aanval van de dag luidde de
1-2 voor HFC in. Vanuit achteren werd Jochem Lindenhovius bereikt, hij speelde
de bal in op Cornelissen die
op zijn beurt een prima voorzet afleverde. De bal werd
met een “Bep Bakhuis” kopbal door Pascal Averdijk van
dichtbij ingekopt.
HFC kreeg de overhand en
schiep zich voldoende kansen
maar deze werden niet benut.
Het was wederom doelman
Bloem die na een mooie aanval van HFC knap een doelpunt in de weg stond. Geheel
onverwacht counterde HBC
en stond de HFC verdediging te schutteren. Van Campen bracht de spanning terug
door, na een solo, de gelijkmaker aan te tekenen. In de 84st
minuut Kwam HFC toch weer
op voorsprong door een doelpunt van Bart Nelis. Wederom stond een goed opgezette aanval aan de basis van dit
doelpunt. Het leek voor HBC
toch niet de afloop te krijgen
die men zich had gewenst. De
officiële speeltijd was al een
minuut verstreken toen HFC
verdediger Roy Verkaik de bal
tegen de hand kreeg en de
toegekende strafschop door
Schoenmaker werd benut. Na
dit laatste doelpunt floot de
scheidsrechter direct af. Beide teams hadden vrede met
de uitslag en konden samen
het afscheid van de negen
vertrekkende spelers gaan
vieren. HBC zien wij volgend
jaar met een vernieuwde selectie terug in de derdeklasse
en HFC, dat alle spelers behouden weet voor de club,
gaat het na een jaar afwezigheid weer in de tweedeklasse
proberen.
Eric van Westerloo
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Het gaat niet zo goed
met de weidevogels

Regio - Noord-Holland is één
van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland. Onlangs is het Jaarboek weidevogels 2007 verschenen dat ingaat
op de stand van de weidevogels
in de provincie. Hieruit blijkt dat
het gemiddeld gezien niet goed
gaat met de weidevogels. De
kemphaan en watersnip dreigen
definitief als broedvogel te verdwijnen uit de Noord-Hollandse
graslanden. In het kielzog lijken
soorten als grutto en veldleeuwerik te volgen. De tureluur en
krakeend zijn de positieve uitzonderingen. Het Jaarboek weidevogels laat zien welke veranderingen zijn opgetreden, maar
ook waar mogelijke oplossingen
liggen voor verbetering. De komenden jaren zijn cruciaal voor
de weidevogels.

Met behulp van het provinciale meetnet worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.
Uit het provinciaal weidevogelonderzoek in Amstelland en
de Vechtstreek, blijkt dat vooral in de Vechtstreek de aantallen sterk zijn afgenomen. In het
Jaarboek is te lezen dat deze
achteruitgang met name wordt
veroorzaakt door het op grootschalige wijze vroeg maaien van
weilanden èn doordat het landschap steeds dichter begroeid
raakt met bomen. Steeds duide-

Met je dummy door de duinen’
Regio - Vrijdagmiddag 16 mei neemt Linda Hartgring belangstellenden mee op de maandelijkse wandeling door de Amsterdamse
Waterleidingduinen, waarbij ze onderweg tekenles geeft. Neem zelf
dummy (schetsboek) en potloden of ander tekenmateriaal mee. De
laatste keer voor de zomer is op 13 juni. Na de zomer maken de
eenmalige wandelingen plaats voor een korte cursus van vijf vrijdagmiddagen. Van 13.30 tot 16.00 uur, 10 euro per keer. Vertrek- en
eindpunt is de Oase. Informatie en aanmelden via www.casalinda.nl,
of bel 023-5294163 (aanmelden: uiterlijk op de voorafgaande dinsdag, minimum aantal deelnemers: 3).

Dierentehuis bestaat 135 jaar
Regio - Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort viert het 135jarig bestaan niet op vrijdag 16 mei, zoals eerder bekendgemaakt werd. Door omstandigheden is het tehuis genoodzaakt
de opening uit te stellen tot na de zomervakantie. De nieuwe
datum is nu 22 augustus 2008.

lijker wordt dat weidevogels erg
afhankelijk zijn van een groot
open polderlandschap. Zodra
het landschap te veel doorsneden wordt door wegen en bomenrijen, neemt de stand af.
Deze afname wordt versneld
als door het vroege maaien te
weinig grasland voor weidevogelkuikens overblijft. In een
geschikt kuikengrasland is het
gras zo’n twee decimeter hoog,
voor beschutting tegen roofdieren. Daarnaast moeten er voldoende insecten aanwezig zijn
als voedsel voor de kuikens, om
op te kunnen groeien.
Gelukkig zijn honderden boeren
en vrijwilligers actief in de weidevogelbescherming in NoordHolland. Naast de bescherming
van nesten hebben zij steeds
meer oog voor de bescherming
en het opgroeien van kuikens.
Die bescherming is en blijft nodig. De komende jaren speelt
de provincie Noord-Holland een
belangrijke rol in een nieuw op
te zetten beleid voor weidevogels. Het Kenniscentrum wil de
provincie met raad en daad bij
staan.

Cursus in de duinen

Wandelen met GPS
Regio - Wandelen met een
GPS-apparaat is hot. Bezoekerscentrum De Zandwaaier
en Educatrex GPS-activiteiten verzorgen op maandag
12 mei en zondag 8 juni een
basiscursus over het omgaan
met dit Global Positioning
System.
GPS is een wereldwijd navigatiesysteem gestuurd door satellieten. Eigenlijk een soort van digitaal kompas en digitale kaart
waarmee je kunt bepalen waar
je bent, waarin je belangrijke
punten kunt opslaan en terugvinden of routes kunt volgen.
GPS biedt talloze mogelijkheden
voor wandel- en fietstochten. Je
kunt bijvoorbeeld eens een onbekend pad inslaan zonder verloren te raken. Het belangrijkste
pluspunt van een GPS-ontvanger is dat je op eenvoudige manier het vertrekpunt kunt invoeren zodat je altijd de weg terug
kunt vinden.
In de basiscursus staat de werking van een GPS-apparaat en
het gebruik daarvan voor outdoor-activiteiten centraal.
De basiscursus, voor iedereen
vanaf 12 jaar, beslaat één dag.
De cursus begint om 10.00 uur
en eindigt om 16.00 uur. Informeer voor de kosten bij het Duincentrum. Voor de lunch moeten
de deelnemers zelf zorgen. Natuurlijk kunnen zij hiervoor ook
in het Duincafé terecht.
In de zomer zal ook gestart worden met een vervolgcursus.
Opgave voor de basiscursus kan
via de website van Duincentrum
De Zandwaaier: www.npzk.nl
of telefonisch op nummer 0235411123. Het Duincentrum is
van dinsdag tot met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Nachtegalen luisteren
in de Waterleidingduinen

Regio - Maandag 12 mei organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie gericht
op zangvogel de nachtegaal. Dit
doet zij samen met Waternet en
de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. De excursie wordt
gehouden in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Het vertrek
is om 20.00 uur ingang aan de
Zandvoortselaan, gelegen tussen Zandvoort en Bentveld
Eind april zijn de nachtegalen
vanuit het zuiden weer in onze
regio teruggekeerd. En dat is te
horen ook! Op deze avondexcursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen kunt u volop genieten van de zang van deze karakteristieke duinvogel.
Volgens velen is de nachtegaal
de mooist zingende broedvo-

gel van Nederland. De duinen
van Zuid-Kennemerland staan
bekend om zijn grote aantallen
nachtegalen.
Vooral ´s avonds is hij goed te
horen; van begin april tot eind
juni kan men de welluidende
zang tot in de verre omtrek horen. Deze excursie is zeer geschikt voor beginnende vogelaars en ook oudere kinderen.
Duur: 2 uur. Toegangskaart verplicht. Kijker meenemen.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Deelname is gratis.
Informatie: Roelof Boddaert, 0235717773 of op www.ivnzk.nl.

Houtsnipexcursie
in het schemerdonker
Regio - Op 15 mei om 19.00 uur, 29 mei om 20.00 uur en op 7
juni om 20.30 uur maakt de gids van Landschap Noord-Holland
een avondwandeling over de landgoederen Leyduin, Vinkenduin
en Oud Woestduin.
Over de cultuurhistorie van deze landgoederen zijn veel anekdotes te vertellen. Zo was hier vroeger een renbaan waar gegokt werd en woonden de ouders van dichter Jacob van Lennep hier rond 1832. Maar tijdens de excursie komt u er speciaal voor één bijzonder vogelsoort; namelijk de houtsnip. In het
oude bos broedt een aantal houtsnippen. Een houtsnip is een
wat logge vogel met een schitterend camouflerend verenkleed,
een lange snavel ter grootte van een kleine eend. In de ‘baltstijd’ gedraagt de houtsnip zich heel apart. Hij vliegt op ongeveer
15 meter hoogte en draait rondjes in de vorm van het cijfer acht.
Ook maakt hij een heel apart geluid. Een verrekijker meenemen
wordt aangeraden.
Aanmelden is noodzakelijk en kan bij de InformatieWinkel van
Landschap Noord-Holland, tel. 0251-362 762. De kosten bedragen 3,50 euro, Beschermers betalen 2,50 euro en kinderen tot
12 jaar 1,50 euro. Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.
natuurwegwijzer.nl
De groep verzamelt op het
parkeerterrein bij de ingang
van Leyduin aan de Manpadslaan 2 op de grens van
Heemstede en Vogelenzang
ten zuiden van station Heemstede/Aerdenhout.
Houtsnip door Ger Tik.
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Reddingboot haalt drie
man van zinkend jacht
Regio - In de vroege ochtend van Hemelvaartdag heeft de
Zandvoortse reddingboot ‘Annie Poulisse’ van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) drie opvarenden van het zinkende zeiljacht ‘Phantom’ gehaald. Vijf minuten later was het jacht gezonken.
De reddingactie vond plaats op
5 mijl uit de kust van Zandvoort.
De drie opvarenden zijn door de
reddingboot in IJmuiden aan de
wal gebracht. Om 06.52 uur op
donderdag 1 mei alarmeerde
het Kustwachtcentrum de bemanning van het reddingstation
Zandvoort voor een vaartuig dat

water maakte. Het betrof het Nederlandse zeiljacht Phantom dat
zich met drie mannen aan boord
op zo’n 5 mijl dwars van Zandvoort bevond. Om 07.15 uur arriveerde de Annie Poulisse bij
het zeiljacht. De drie opvarenden
waren nog aan boord. Naast het
jacht dreef een dinghy die de op-

Stadsorgelconcerten in Haarlem

varenden uit voorzorg al in het
water hadden gelaten.
De Katwijkse reddingboot ‘De
Redder’ was één minuut eerder
gearriveerd en had twee opstappers en een bergingspomp overgezet op het jacht. Deze reddingboot stond tijdens de noodoproep van de Phantom met bemanning op het strand van Katwijk in verband met een eerdere
alarmering en heeft direct actie
ondernomen. Zeven minuten na
aankomst van de Annie Poulisse
begon het zeiljacht sterk voorover
te hellen. De bemanning van de
reddingboot bedacht zich niet,
zette de reddingboot tegen het
jacht en nam de drie opvarenden
over. Vijf minuten later, om 07.27
uur, was de Phantom onder water verdwenen. De twee Katwijkse opstappers verlieten vlak voor
het zinken het zeiljacht en zijn
door de De Redder uit het water
opgepikt. De bergingspomp is
met het jacht ten onder gegaan.
Om 08.00 uur zijn de geredde
mannen in IJmuiden aan wal gebracht. Zij zijn door KNRM-medewerkers in het bemanningsverblijf van het reddingstation
IJmuiden opgevangen.
De Phantom, een zeiljacht van 39
voet met als thuishaven Stavoren, was onderweg van Dokkum
naar Goes en had een nachtelijke tussenstop gemaakt in IJmuiden. Ter hoogte van Zandvoort
bemerkten de drie opvarenden
de lekkage en deden direct een
noodoproep aan de Kustwacht.
De oorzaak van de lekkage is
(nog) niet bekend.

Dichtlijn voor
breed publiek

Regio - Haarlem is wereldwijd bekend als orgelstad. De stad bezit twee toporgels met een monumentale status: het Christian Müller-orgel (1738) in de Grote of St. Bavokerk op de Grote Markt en
het Cavaillé-Coll-orgel (1875) in de Philharmonie in de Lange Begijnestraat. Van mei tot en met oktober worden op de dinsdagavond en
de donderdagmiddag gratis toegankelijke concerten gegeven door
stadsorganist Jos van der Kooy en gerenommeerde organisten uit
binnen- en buitenland.

Regio - Dichter bij de ziel,
dichter in het hart. De
Haarlemse Dichtlijn is op
zondag 11 mei toe aan
haar vierde editie.

Programma mei Bavo
Christian Müller-orgel - Grote of St. Bavokerk, Oude Groenmarkt
Haarlem
Dinsdag 20 mei
20.15 uur	Jos van der Kooy, stadsorganist,
CD presentatie ‘Haarlemse componisten’
Dinsdag 27 mei
20.15 uur
Dick Koomans

Zo’n tachtig dichters uit Haarlem en de rest van Nederland
storten op Eerste Pinksterdag
op acht locaties in de binnenstad hun dichterlijke geest
uit. De opening is om 13.00
uur in de Vishal.

Philharmonie
Cavaillé-Coll orgel - Philharmonie, Lange Begijnestraat 11 Haarlem
Dinsdag 13 mei
20.15 uur
Jos van der Kooy 		

De Dichtlijn, opgezet vanuit de maandelijkse poëzieavond ‘Woorden in de Waagschaal’, is een festival dat een
podium biedt aan een groeiende groep dichters. Dichtkunst verbroedert, vindt ook
de gemeente Haarlem die
met een kleine subsidie het
festival steunt. Acht dichtpunten waaronder ’t Teylertje,
Stempels en molen de Adriaan markeren de dichtlijn:
een plattegrond is af te halen
in de Vishal. Muzikale omlijsting vooraf op de Grote Markt
en tijdens de borrel na afloop
in de Vishal wordt verzorgd
door Joe’s Band.

Reserveren en informatie
De Stadsorgelconcerten zijn
gratis toegankelijk. Voor de concerten in de Grote Kerk is reserveren niet mogelijk.
Voor de concerten in de Philharmonie is reserveren aanbevolen.
Openingstijden maandag tot en
met zaterdag 10.00 – 14.00 uur,
via het telefoonnummer 023 512 12 12 (keuze 1) of via het
Bespreekburo, Lange Begijnestraat 11 te Haarlem.
www.philharmonie.nu of voor
het aanvragen van informatie
via het e-mailadres: orgel@theater-haarlem.nl

De Dichtbundel is op alle
locaties voor 3 euro te koop.

Toerfietstocht door De Zilk

Regio - Onder het motto ‘fiets en geniet’ organiseert Toerclub Vogelenzang elke tweede dinsdag een rit door de
omgeving. Zij nodigt u uit om mee te genieten met deze
fietsrit op dinsdag, 13 mei vanuit De Zilk.
Gefietst wordt over rustige fietswegen en door mooie natuur. De
tweede dinsdag van de maand is dit jaar een traditionele fietsdag geworden voor ieder die in beweging wil komen en per fiets
een andere route en andere mensen wil leren kennen. De tocht
is 35 á 40 km. Halverwege wordt er gestopt en krijgt men de gelegenheid iets te drinken
Tip: Neem drinken (liefst water) mee voor onderweg. Drink! Ook
als u geen dorst hebt. (een schijfje citroen in het water is extra
verfrissend evenals ijsblokjes als het warm is). Veel mensen onderschatten het vochtverlies door transpiratie, wat tot bijvoorbeeld hoofdpijn kan leiden. U wordt verwacht tussen 13.0013.30 uur voor het inschrijven á 1,50 euro bij Bar-Bodega ‘De
Doofpot’, Zilkerduinweg 325 in De Zilk. Van te voren opgeven is
niet nodig. Iedereen is welkom.
Noteer vast de Bollenstreek driedaagse, die gehouden wordt op
10-11-12 juni.
Voor nadere informatie belt u met Joke van Beek, 0252-521181
of e-mail: jokevanbeek@snelnet.net

Belle van Zuylen centraal op
boekenmarkt Haarlem

Regio – Tijdens de Boekenmarkt op de Dreef in Haarlem
op zaterdag 10 mei is het thema Belle van Zuylen. Te gast
is Het Genootschap Belle van Zuylen. Het programma begint om 9.00 uur.
Het Genootschap Belle van Zuylen stimuleert onderzoek, vertalingen en publicaties, en fungeert als nationaal en internationaal platform voor wetenschappers en liefhebbers. De Oeuvres
Complètes van Belle van Zuylen, uitgegeven door Van Oorschot
te Amsterdam, zijn mede dank zij het Genootschap tot stand gekomen. Er is van alles te zien (en muziek te luisteren) over en
van Belle van Zuylen.

Pinksterviering in Caprera
Regio - Op 1e Pinksterdag, zondag 11 mei wordt een oecumenische
viering gehouden in het openlucht theater Caprera. De viering begint om 10.30 uur. (Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Vijverwegkerk, start dan om 11.00 uur.)
Voorgangers zijn ds. Jan Peter Schouten en pastor Landa Rave. Medewerking wordt verleend door Gospelgroep Reflection.
Voor kleine kinderen is er een crèche.
Bezoekers wordt verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen.
Evt. kunt u de auto parkeren bij restaurant ‘De Uitkijk’. Auto’s en
fietsen zijn niet toegestaan op het terrein van Caprera. Er zijn max.
3 parkeerplaatsen voor invaliden op het terrein. Wilt u hiervan gebruik maken, geef dan uw kenteken s.v.p. ruim van tevoren door:
023 – 525 00 50. Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, is
in het theater een aantal plaatsen gereserveerd op de voorste rijen
– bereikbaar via de hoofdingang, ook voor rolstoelen.
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Inloopochtend: kom langs bij de burgemeester
vrijdag 9 mei van 10.00 tot 12.00 uur:
inloopochtend bij de burgemeester

Als burgemeester van Heemstede hoor ik
graag uw mening. Ik wil bijvoorbeeld weten
hoe u over uw woonwijk denkt of wat u van
de plannen van de gemeente vindt. En
misschien loopt u al lang rond met een
idee waar wij in Heemstede ons voordeel
mee kunnen doen.
Het gemeentebestuur wil graag dat u meedenkt over zaken die zich in Heemstede
afspelen.
Wij organiseren informatiebijeenkomsten en
we leggen wijk- en werkbezoeken af. En u
kunt natuurlijk onze openbare raads- en

commissievergaderingen bezoeken. Maar
ik kan me voorstellen dat u ook graag in
een persoonlijk onderhoud uw mening over
ontwikkelingen in Heemstede wilt geven.
Daarom nodig ik u van harte uit om bij mij
langs te komen en uw verhaal te doen.
Iedere eerste vrijdag van de maand kunt u
van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus zonder afspraak, om met mij van gedachten te
wisselen.
Als dat met u tijdens het gesprek is afgesproken, krijgt u altijd binnen twee weken
een schriftelijke reactie op uw vraag of opmerking. En mocht blijken dat een vervolggesprek gewenst is, dan wordt daarvoor een
nieuwe afspraak met u gemaakt. Zaken
waarvoor bezwaar- en beroepsprocedures

lopen kunnen niet aan de orde gesteld
worden omdat die volgens de daarvoor
vastgestelde route verlopen.
De eerste drie inloopochtenden voor de
zomer vakantie zijn op vrijdag 9 mei (eenmalig verplaatst naar 2e vrijdag van de
maand) en 6 juni 2008.
U kunt zich melden bij de informatiebalie in
het vernieuwde raadhuis aan het Raadhuisplein 1.
Van harte welkom, de koffie staat klaar!
Met vriendelijke groet,
Marianne Heeremans
burgemeester gemeente
Heemstede

Kunstparade van Binnenweg naar raadhuis
Het kan u haast niet ontgaan zijn: het raadhuis is grondig verbouwd en het Raadhuisplein is opnieuw ingericht. Het was tot eind
maart een komen en gaan van werkers,
wagens en bestraters.
In opmaat naar de officiële opening op 23 mei
organiseert de Heemsteedse kunstenaar
Mariël de Baat in samenwerking met een
groot aantal winkeliers op de Binnenweg en
de Raadhuisstraat een feestelijke kunstparade onder de naam ‘Op naar het raadhuis’.
De parade bestaat uit etalages versierd
met kleurrijke mozaiekkunst en schilderijen
van de kunstenaar. De parade begint (of
eindigt) in het raadhuis zelf.
‘Op naar het raadhuis’ duurt van 1 mei tot
en met 8 juni 2008 en is herkenbaar aan
een affiche op de ramen van de deelnemende winkels. Dit zijn:
Kaldi, Delizia, Primera De Pijp, Drukkerij
Van Assema, Het Kunstbedrijf, Van Velthoven
Juweliers, Kapsalon Trinqels, Wijnhandel

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 de gevulde Flesch, Zoeteman Foto en
Video, B&B print & office, Marc Meltzer,
dierenspeciaalzaak Bos, Verfhandel Ree,
De Roos, Juul en Boekhandel Blokker.
U bent van harte uitgenodigd een kijkje te
nemen.

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.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Burgerbijeenkomst • Verwijderen
op 28 mei
fietswrakken
• Bouwplannen

• Wet milieubeheer

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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Hoe denkt u over de toekomst van de sportparken?

Burgerbijeenkomst op 28 mei

Openingsfeest
nieuwe raadhuis 24 mei
Programma op www.heemstede.nl
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 achterterrein is een klein podium met een verteltheater, jeugdorkest en schoolband.
Het uitgebreide programma verschijnt binnenkort op www.heemstede.nl.

Informatie-, kunst- en cultuurmarkt
U kunt bovendien kennismaken met de
sociaal-maatschappelijke, culturele en sport-

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.

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 genieten van alles wat Heemstede te bieden
heeft.
We raden u aan om deze dag lopend of op
de fiets te komen. Door de festiviteiten op
het parkeerterrein is de parkeergelegenheid
rondom het raadhuis beperkt.

De gemeente Heemstede vindt deelname
aan sport belangrijk. Ze ondersteunt daartoe een breed sportaanbod door een groot
deel van de kosten van de sportaccommodaties voor haar rekening te nemen.
Binnenkort zullen burgemeester en wethouders een voorstel doen over het toekomstige beheer en de exploitatie van de
sportaccommodaties. De raad zal hierover
discussiëren en beslissen in juni.

Welk belang hecht u aan sport en
welke voorzieningen horen daarbij?

Als voorbereiding op deze beslissing heeft
Grontmij/Marktplan een onderzoek verricht
over sport in Heemstede. De belangrijkste
conclusies uit dit onderzoek zijn:
- de gemeente Heemstede vergrijst en
ontgroent;
- er is een behoorlijke sportdeelname door
inwoners;
- maar het zwembad is verouderd;
- vraag en aanbod zijn bij de buitenvelden
niet geheel in evenwicht.

Datum en locatie

De gemeenteraad hoort graag tijdens de
burgerbijeenkomst uw mening hierover.
Is bijvoorbeeld renovatie van het zwembad
voldoende? Of is er behoefte aan een ander
complex met een ander aanbod? Is er ruimte
voor topsport binnen de gemeente?
Er zijn experts aanwezig die de gevolgen
van keuzes zullen toelichten.

Een nader programma volgt nog, maar zet
nu alvast in de agenda: burgerbijeenkomst
over de toekomst van de sportparken.
Datum:
woensdag 28 mei
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: raadhuis Heemstede, Raadhuisplein 1, in de Burger/Raadzaal
Neem voor meer informatie contact op met
de griffie van de gemeente Heemstede:
tel. (023) 548 56 57 of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Samenwerken aan Veiligheid en
Leefbaarheid in Centrum-Zuid
Woensdagavond 23 april heeft er in het
vernieuwde raadhuis een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van het
project ‘Samenwerken aan Veiligheid en
Leefbaarheid’. Deze avond was georganiseerd voor de bewoners van het zuidelijk
deel van het centrum. Dit is het gebied ten
zuiden van de Kerklaan, aan de westelijke

kant begrensd door de Herenweg, aan de
oostelijke kant door de Nijverheidsweg en
aan de zuidkant door de Ritzema Boskade,
Van Merlenlaan, Hendrik de Keyserlaan en
Cruquiusweg.
De goed bezochte bijeenkomst werd ingeleid
door burgemeester Marianne Heeremans.
Daarna volgden presentaties van de politie,
woningbouwvereniging Elan en medewerkers van de afdeling Groen en Reiniging en
Civiele Techniek. Tijdens de tweede helft
van de bijeenkomst konden de bewoners
in de themagroepen discussiëren over veiligheid, wonen en samenleven, verkeer en
onderhoud. De discussiegroepen stonden
onder leiding van wethouders en medewerkers van de gemeente. Tijdens de avond
waren ook vertegenwoordigers aanwezig
van Casca en Pré Wonen.
Met al deze betrokken partijen wil de gemeente de knelpunten in de wijk aanpakken.
De suggesties voor mogelijke oplossingen
die bewoners genoemd hebben worden
gebruikt voor een actieplan, dat later dit
voorjaar wordt gepresenteerd.
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Bouwplannen

Agenda’s

Aanvragen bouwvergunning
2008.079

2008.092
2008.099
2008.100

2008.101

Vergadering commissie Samenleving

het uitbreiden van een woonhuis op de begane
grond, optrekken achtergevel en uitbreiden
zolderverdieping
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakkapel op het
voor-, achter- en zijdakvlak
het vergroten van een dakkapel op het achterdakvlak, veranderen kozijnen, inpandige verbouwing
en plaatsen van een gashaard met schoorsteen
het verbouwen van een bedrijfspand
met bovenwoning

- Alberdingk Thijmlaan 24

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 13 mei a.s.
om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

- Einthovenlaan 6
- Reigerlaan 2

Op de agenda:
- Verbreding wet inburgering 2007-2009 (A-stuk)
- Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem e.o., periode 1 juni 2008
t/m 31 december 2010 (A-stuk)
- Conceptbeleidsnota Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2008/2011 (B-stuk)
- Gedenkplaat gesneuvelde Heemsteedse militairen in voormalig Nederlands-Indië (B-stuk)

- Melchior Treublaan 11

- Herenweg 149

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 14 mei a.s.
om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aanvraag sloopvergunning
2008.909
2008.910

het gedeeltelijk slopen van de garage/kantoor
het slopen van de kapconstructie

- Herenweg 40
- Breitnerweg 10

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

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 29 april 2008)
2007.345

het verbouwen van een keuken in het
restaurant ‘Landgoed Groenendaal’

- Groenendaal 3

Verleende sloopvergunning (verzonden 29 april 2008)
2008.907

het slopen van het pand ‘De Abri’

- Achterweg 5

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.

Bestemmingsplan
Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2007.324
2008.089

uitbreiden woonhuis en vergroten dakkapellen
op voor- en achterdakvlak
inpandig verbouwen kantoorpand tot
tandartsenpraktijk

Vergadering commissie Middelen

- Heemsteedse Dreef 227
- Herenweg 188

Op de agenda:
- Regionalisering brandweerzorg (A-stuk)
- Jaarrekening 2007 (A-stuk)
- Aanpassing verordening Rekenkamercommissie (A-stuk)
- Vergoeding externe leden Rekenkamercommissie (A-stuk)
- (Her)benoeming externe leden Rekenkamercommissie (A-stuk)
- Jaarplan 2008 Politie Regio Kennemerland; district Kennemerland-Zuid (C-stuk) o.v.v.
GroenLinks
- Vaststelling handhavingsprogramma 2008 (C-stuk) o.v.v. GroenLinks

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 19! mei a.s. om
20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vervolg presentatie over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening waarin wordt ingegaan op de
uitwerking voor Heemstede
- (Her)benoeming leden commissie welstand (A-stuk)
- Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening (B-stuk)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over het spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer weten? Neem
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor Bezwaarschriften
De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 08-05-2008 gedurende 6 weken van 08.30
- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op 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, telefoon (023) 548 57 52.

zoek kunnen de zienswijzen ook mondeling worden ingebracht.

20.00 uur bezwaar tegen het verlenen van vergunningen voor het kappen van diverse
bomen langs het Jaagpad, de César Francklaan en de Händellaan
- openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand
- niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering op grond van de Wet werk en
bijstand en de afwijzing van een aanvraag om langdurigheidstoeslag
- niet openbaar -

Inzage

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit
- Transportbedrijf Maart Barnhoorn B.V.,
Leidsevaartweg 17-19, Heemstede. Het
ambtshalve wijzigen van de revisievergunning van 3 augustus 1994 met betrekking
tot de aspecten externe veiligheid, verruimde reikwijdte en bodembescherming.
Het college van B&W is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Zienswijzen
Tot 20 juni 2008 kan eenieder schriftelijk
zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond,
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Op ver-

De commissie voor Bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 15 mei 2008
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van
8 mei tot 20 juni 2008 ter inzage:
- in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 1
te Heemstede
- gedurende de openingsuren bij de openbare bibliotheek aan het Julianaplein 1 te
Heemstede. De bibliotheek is overigens
ook buiten kantoortijden geopend
- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2,
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63.
Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Verwijdering fietswrakken
Op woensdag 14 mei gaat de gemeente in samenwerking met de politie fietswrakken 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 verordening verboden om fietsen of bromfietsen,
die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in verwaarloosde toestand verkeren, op
de weg te laten staan. Verwijderde fietswrakken zullen gedurende drie maanden worden opgeslagen bij De Meerlanden aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene telefoonnummer (023) 548 58 68.
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Besluit: Aanwijzen parkeerplaats vergunningparkeren huisarts Postlaan 2

Gevaar of schade
op straat?
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).

Het college van B&W heeft het volgende
besloten:
1. een parkeerplaats voor vergunningparkeren voor een huisarts aan te wijzen
nabij Postlaan 2;
2. vergunningparkeren op deze locatie van
toepassing te laten zijn op maandag tot
en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur.

geplaatst in combinatie met een onderbord
‘huisarts, maandag tot en met vrijdag van
07.00 tot 18.00 uur’. De parkeerplaats wordt
daarnaast middels markering op de weg
aangegeven.

Om de parkeerplaats aan te duiden wordt
een verkeersbord E9 (vergunningparkeren)

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken
vanaf de dag na de publicatiedatum bezwaar

Het besluit en bijbehorende stukken liggen
vanaf 8 mei 2008 zes weken ter inzage.

maken. Door het indienen van een bezwaar
wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een
spoedeisend belang kan degene die een
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president
van de rechtbank, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het
indienen van een verzoek om voorlopige
voorziening moeten griffierechten worden
betaald.

RECTIFICATIE - Handhavingsactie gezonken vaartuig
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van bestuursdwang een gezonken vaartuig in de
Crayenestervaart 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 bur-

Scooter

gemeester en wethouders of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van
politie. De gezagvoerder, reder of eigenaar
dient ervoor te 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 uiterlijk 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.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 57 39.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken

Door bureau Handhaving van de gemeente Heemstede is op de Dr. J.R. Thorbeckelaan
hoek Mr. A. baron Mackaystraat te Heemstede een scooter aangetroffen half in een boomspiegel met diverse beschadigingen.
Het betreft een witte scooter met rode striping van het merk Peugeot met kenteken
72-FJG-4.

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.

De betreffende scooter is uit voorzorg in bewaring gesteld en kan door de eigenaar binnen
13 weken na 7 mei 2008 worden opgehaald tegen betaling van de verwijderings- en opslagkosten. Voor vragen kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op telefoonnummer (023) 548 56 32. Indien de scooter niet wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders overwegen de scooter openbaar te verkopen
dan wel te vernietigen.

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

MZK-cursisten vertolken
hoogtepunten Händels ‘Samson’
Regio - Ook als amateurzanger kun je je wagen aan hoogtepunten uit beroemde muziekstukken. Dat bewijst de afdeling Zang Klassiek van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland zondagavond 18 mei in de Lutherse kerk te Haarlem.
Leerlingen van de mezzosopraan Maaike Poorthuis en sopraan Adva Tas vertolken die
avond delen uit Händels ‘Samson’. De docenten, die zelf als
getalenteerde solisten vele
klassieke uitvoeringen op hun
naam hebben staan, zijn ervan overtuigd dat het dankzij
hun intensieve samenwerking

een heel bijzondere avond
wordt. De uitvoering staat onder leiding van dirigent Remco
Krooshof. Lutherse Kerk, Witte
Herenstraat Haarlem. Aanvang
20.00 uur. Entree 5 euro.
Meer informatie over de activiteiten en lesmogelijkheden van
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland: www.mzk.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).

Vrijwilligers gezocht voor kerkdiensten
Spaarne Ziekenhuis opgaan om patiënten uit te no-

Regio - Elke zondagochtend
worden in het Spaarne Ziekenhuis kerkdiensten gehouden,
bestemd voor patiënten en hun
bezoekers. Voor mensen die veel
te verwerken hebben, kan zo’n
kerkdienst een belangrijk moment in de week zijn om kracht
en moed te verzamelen. Om patiënten op zondagochtend met
bed of rolstoel naar en van de
kerkzaal te begeleiden zijn ruim
50 vrijwilligers actief in het ziekenhuis.Van tevoren moeten de
patiënten worden uitgenodigd.
Ook dat gebeurt door vrijwilligers, die op vrijdagmiddag tussen 2 en half 4 de afdelingen

digen. Voor deze groep vrijwilligers wordt versterking gezocht.
Voor meer informatie contact op
met één van de geestelijk verzorgers van het Spaarne Ziekenhuis (tel. 023-8907330 of
8907331 of 8907332).
De vrijwilligers van het Spaarne Ziekenhuis werken onder
de verantwoordelijkheid van de
Unie van Vrijwilligers (UVV). Wilt
u zich aanmelden, dan kunt u
dat doen bij de coördinator van
de UVV, Laura Dekker (tel. 0238908783 of 06-2237 4916).
Kent u mensen die wellicht geinteresseerd zijn, geeft u deze
oproep dan aan hen door.

Politieman doet
greep in kas
Regio - Uit onderzoek is vast
komen te staan dat een 32jarige brigadier van de politie Kennemerland geld verduisterd heeft. Het geld was
afkomstig uit de kas van de
personeelsvereniging.
De politieman is naar aanleiding van de uitkomst van het
disciplinaire onderzoek ontslagen.
De politie Kennemerland
heeft aangifte gedaan van
verduistering en het strafrechtelijk onderzoek loopt.

