
Heemstede - Burgemeester 
Heeremans heeft afgelopen vrij-
dag 7 mei een koninklijke on-
derscheiding uitgereikt aan 
mevrouw prof.dr. J.M. Richters 
uit Heemstede. 
Mevrouw Richters heeft zich 
verdienstelijk gemaakt voor de 
samenleving op het terrein van 
de gezondheidszorg en het on-
derwijs. Daarbij heeft ze zich 
met name ingezet voor het op de 
kaart zetten van een culturele en 
sociale benadering van de ge-
zondheidszorg in algemene zin 
en van vrouwen in het bijzonder. 
Ook heeft zij zich ingezet voor 
ontwikkelingssamenwerking en 
met name zorg voor slachtoffers 
van oorlogen. Vanwege die inzet 
kon mevrouw Richters niet aan-
wezig zijn bij de lintjesregen op 
29 april, toen zij nog in Rwanda 
zat. Zij is voor haar activiteiten 
benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau.

Medische carrière
In 1973 is mevrouw Richters af-
gestudeerd als arts en heeft zij 
zich gespecialiseerd in de Tro-
pengeneeskunde. Als Tropen-
arts heeft ze op verzoek van 

het Directoraat Generaal Inter-
nationale Samenwerking in en-
kele ontwikkelingslanden ge-
werkt. In de jaren tachtig was zij 
werkzaam als weekend-arts en 
actief betrokken bij projecten 
in de Derde Wereld. Daarnaast 
is zij drie keer cum laude afge-
studeerd in de Medische Antro-
pologie (1986), in de Niet-Wes-
terse Sociologie (1989) en in de 
Filosofie (1991). In 1991 is zij 
cum laude gepromoveerd op het 
proefschrift ‘De Medisch Antro-
poloog als Verteller en Vertaler’. 
Vanaf 1991 werkt zij als hoog-
leraar op parttime basis aan het 
Leids Universitair Medisch Cen-
trum (LUMC) met als leerop-
dracht Gezondheid, Cultuur en 
Ziekte (Medische Antropolo-
gie). Dit is een vrij nieuw vakge-
bied dat ook oog heeft voor het 
sociaal-culturele perspectief 
in de gezondheidszorg, naast 
het biomedische perspectief. 
Dit leidt tot meer effectiviteit in 
het stellen van diagnoses in de 
reguliere gezondheidszorg. Me-
vrouw Richters heeft voor het 
vakgebied van de Medische An-
tropologie een belangrijke rol 
gespeeld.
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Mevrouw Richters koninklijk 
onderscheiden

Mevrouw Richters is zeer ac-
tief op internationaal gebied. 
Sinds 1986 brengt ze gemiddeld 
4 maanden per jaar door in ont-
wikkelingslanden. In 1994 heeft 
zij voor Artsen Zonder Grenzen 
in Bosnië gewerkt en heeft ze 
het geestelijk gezondheidszorg-
programma opgezet in Sarajevo.
Ook werkte ze voor de WHO in 
o.a. Burundi, Mozambique, Indo-
nesië, Sri Lanka en in Rwanda.

Rwanda
In 2005 was mevrouw Richters 
medeontwikkelaar van het Socio-
therapie-programma in Byumba 
(Rwanda). Het doel van dit pro-
gramma is dat oorlogsslachtof-
fers zich bewust worden van de 
invloed van het verleden op het 
gedrag in het alledaagse leven. 
Het gaat er met name om weer 
vertrouwen te krijgen in de ander. 
Zij heeft onderzoek verricht naar 
de impact van dit programma op 
de samenleving na de genocide. 
Ook zorgt ze dat de kennis wordt 
overgedragen aan de lokale vrij-
willigers en wetenschappelij-
ke medewerkers. Zij ondersteunt 
Rwandese stafleden om zich ver-
der te ontwikkelen door hen ook 
internationaal een platform te ge-
ven. Op eigen kosten heeft ze een 
Rwandese tolk laten studeren in 
Nederland. Deze man speelt nu 
op zijn beurt een belangrijke rol 
in de lokale verspreiding van ken-
nis en ervaring op het gebied van 
traumaverwerking en sociothera-
pie in Rwanda. Ze heeft meege-
werkt aan de ontwikkeling van de 
Sociologie Faculteit van de Uni-
versiteit van Byumba. Met Am-
nesty International en de interna-
tionale masterstudie van de UvA 
heeft mevrouw Richters samen-
gewerkt in verschillende projec-
ten, met name in een mastermo-
dule medische antropologie. Zij 
was de eerste voorzitter van de-
ze module die jaarlijks wordt ge-
volgd door ongeveer 15 interna-
tionale postgraduates. Zij heeft 
vele studenten en promovendi 
(vaak vrouwen), uit Nederland én 
Derdewereldlanden opgeleid, ge-
enthousiasmeerd en kansen ge-
boden om onderzoek te doen 
binnen de medische antropolo-
gie. Ze heeft vooral studenten 
begeleid die zelf geen middelen 
hebben om toegang te krijgen tot 
wetenschappelijk onderzoek, li-
teratuur en fora en ze heeft vaak 
hun toegang gefaciliteerd of zelf 
bekostigd.

Heemstede – Het blijft een 
mooi natuurfenomeen: de 
regenboog.
Hans Heideman van het 
Van Wijkplein maakte deze 
foto, rond half negen maan-
dagavond.

Regenboog boven 
Heemstede



Heemstede – Dinsdag vierde 
de heer Van Zoest zijn 100e ver-
jaardag te midden van zijn zoon 
Hans en dochter Els in de tuin-
zaal van Zorgcentrum Overbos. 
Te midden ook van de bewo-
ners, medewerkers van Over-
bos, daar werd `s morgens ge-
feliciteerd, gespeecht en gezon-
gen. Na het zingen was er een 
zeer korte stilte, daar maakte de 
honderdjarige handig gebruik 
van. Met en luid: “bedankt” was 
hij direct klaar met het bedan-
ken voor alle aandacht die hem 
ten deel was gevallen. Een enor-
me taart met daarop een sier-
lijke 100 werd door hem aan-
gesneden. `s Middags kwam 
burgemeester Marianne Hee-
remans de heer Van Zoest fe-
liciteren. Daar werd al gespro-
ken over een bezoekje over een 
jaar en over de acht Heemste-
denaren die nu honderd jaar 
zijn. Statistisch zou Heemstede 
er hooguit twee moeten heb-
ben, erg gezond was het niet al-
tijd op het werk in Amsterdam, 
wonen in Heemstede kennelijk 
wel. In Heemstede wonen acht 

mensen van honderd jaar en 
ouder, zeven dames en de heer 
Van Zoest. 
Na zijn studie HTS werktuig-
bouw en elektrotechniek ging hij 
aan de slag bij Stork Werkspoor 
Diesel Amsterdam, waar hij chef 
constructiebureau werd. Hij 
werkte er samen met zijn broer, 
die echter al vroeg in 1955 over-
leed. Er was even sprake van 
verhuizing naar Hengelo, maar 
de kinderen Hans en Els gaven 
een negatief  reisadvies. Ze wil-
den op de middelbare scholen 
blijven en zo bleef de familie op 
de Brederolaan, vlakbij de trein 
die hem elke dag zo gemakke-
lijk naar Werkspoor Amsterdam 
bracht. Hij bleef in Amsterdam 
tot zijn pensionering op 65-jari-
ge leeftijd. Ze vroegen hem nog 
even te blijven en zo ging hij met 
67 echt met pensioen. Met een 
Koninklijke Onderscheiding! Hij 
was zijn tijd ver vooruit! 

Hij woonde vanaf 1948 tot 2004 
in de Brederolaan, vlak bij het 
station. Zijn vrouw moest in 2004 
naar Overbos wegens dementie, 

voor hem was er geen plaats. 
Maar zo waren ze niet getrouwd! 
“Ik ga mee”! En zo kregen ze een 
tweepersoonskamer en een pri-
ma verzorging. In 2007 overleed 
mevrouw Van Zoest en de we-
reld van meneer van Zoest werd 
klein door slechte ogen en oren. 
Een wereld die hij honderd jaar 
had meegemaakt met kennis 
van een Eerste Wereldoorlog en  
een Tweede Wereldoorlog mee-
gemaakt, de opkomst van de 
techniek en elektronica waar hij 
gebruik van maakte. Van de gro-
te zwarte telefoon aan de muur 
tot het mobieltje, waarmee hij bij 
Albert Heijn met zijn vrouw kon 
overleggen over het avondeten. 
Genieten van prachtige concer-
ten en opera`s in Wenen en de 
reizen naar Finland voor de rust 
en de natuur. Daarnaast foto-
grafeerde  hij en verzamelde en 
ruilde hij postzegels. In de tuin 
van Overbos staat nu een gele 
rozenboom met zijn eigen pla-
quette, die hij onder grote be-
langstelling dinsdagochtend 
eigenhandig plantte. 
Ton van den Brink

pagina 2 de Heemsteder - 12 mei 2010

Verschijnt woensdag

EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

Informatie 
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Internet www.heemsteder.nl

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

EDITIE 5
oPlaag 17.575

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Voorjaarsbijeenkomst Historische Vereniging
Heemstede/Bennebroek - De 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (HVHB) 
houdt op donderdag 20 mei in 
het Raadhuis in Heemstede haar 
voorjaarsbijeenkomst. 
Deze begint om 20.00 uur en 
de zaal is open om 19.30 uur. Er 
wordt een lezing gehouden door 

Saskia Bloemen over cultuurhis-
torische vernieuwingsprojecten 
van het Landschap Noord-Hol-
land in Heemstede en Benne-
broek, met name over de Over-
plaats van de Hartekamp. Daar-
na geven we informatie over 
een nieuw boek over de Raad-
huisstraat en Binnenweg dat 

de HVHB dit najaar publiceert. 
Vanaf 21.30 uur is er een infor-
meel samenzijn met een drank-
je (waaronder de eigen HVHB-
wijnen). Leden en niet-leden zijn 
van harte welkom, de toegang is 
gratis.
Meer informatie: kijk op www.
hv-hb.nl

Collectanten 
gezocht

Handicap.nl
Heemstede - Handicap.nl 
is op zoek naar collectan-
ten voor de aankomende 
collecteweek, die plaats-
vindt tussen 7 en 12 juni. 
Het geld dat daarmee wordt 
opgehaald komt ten goede 
aan het Ango fonds. Vanuit 
dat fonds wordt individuele 
financiele hulp betaald aan 
mensen die buiten elke re-
geling van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
en de zorgverzekeraar val-
len. Wilt u helpen, meld u 
dan aan op telefoonnum-
mer 033-4654343 of per 
email: info@handicap.nl

Heer J. van Zoest honderd jaar
De heer Van Zoest linksonder vierde de respectabele leeftijd van 100 jaar. Burgemeester mevrouw Mari-
anne Heeremans kwam hem feliciteren. Ook namens de Heemsteder hartelijke gelukwensen!

Diefstal beeld
Afgelopen vrijdagavond 7 mei is 
er een beeld ontvreemd uit de 
tuin van de Bankastraat nummer 
3 te Heemstede. De tuin hoort 
bij Galerie lll en is het troetel-
kind van de bewoonster. Deze is 
tot op heden heel gelukkig met 
haar woonplek en heeft samen 
met haar zus, die beeldend kun-
stenaar is, het plan opgevat een 
galerietje annex beeldentuin te 
beginnen. Deze diefstal heeft tot 
gevolg dat de bewoonster ge-
noodzaakt is alle tentoongestel-
de beelden hermetisch vast te 
schroeven of iedere avond bin-
nen te zetten. Het beeld was ook 
gewoon te koop en hoefde dus 
niet gestolen te worden.
Wij zijn natuurlijk op zoek naar 
ons beeld en hopen het terug te 
krijgen, mocht iemand ons beeld 
zien dan willen wij dat graag ho-
ren. 
Het beeld lijkt brons maar is alu-
minium-cement.
Telefoonnr. Galerie lll:
06-19614134.
Truus van Alphen, Hoofddorp.
Tel. 023-5614977

INGEZONDEN
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Conversatielessen op maat
Brush up your English 
Heemstede - Hebt u ook zo 
af en toe behoefte om de En-
gelse taal weer onder de knie 
te krijgen met zo’n mooie En-
gelse uitspraak? Liduina Dee-
ring kan u daarbij begelei-
den met conversatielessen op 
maat voor ieder niveau.
Liduina Deering is in Enge-
land opgegroeid en heeft daar 
haar onderwijs genoten en 
haar studie voltooid. Engels 
is dan ook haar moedertaal.  
Door op het atheneum te as-
sisteren met het voorbereiden 
van een aantal geselecteerde 

scholieren voor de IELTS (In-
ternational English Langua-
ge Testing System) is Liduina 
op het idee gekomen om haar 
natuurlijke kennis van de En-
gelse taal aan te bieden voor 
school, persoonlijk of zakelijk 
gebruik.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Lidui-
na Deering via de mail: lidui-
na@me.com of via de telefoon 
023-528 0108. Neem ook een 
kijkje op de website: http://
brushupyourenglish.info.

Fair Trade oranje armband bij 
Wereld Winkel Heemstede
Heemstede - Met het WK Voetbal 
op komst slaat de oranjekoorts 
deze zomer in Nederland weer 
toe. Bij een mondiaal evene-
ment als het WK Voetbal, dat 
staat voor 4 weken van ul-
tiem wereldlijk verbindings-
gevoel, hoort een mooi, spor-
tief en verbindend ijkpunt. De 
Rainbow Collection speelt hier-
op in door het Oranje armband-
je op de markt te brengen: een 
unieke kralenarmband gemaakt door kleinschalige producenten 
in Zuid-Afrika. Door het armbandje te dragen support je Oran-
je én lever je een bijdrage aan werkgelegenheid voor honderden 
vrouwen in KwaZuluNata.
“We hebben ons tot doel gesteld om door middel van de cam-
pagne 100.000 bandjes te verkopen. We willen iedereen die een 
armbandje ontvangt, vragen vijf nieuwe bandjes te kopen en de-
ze- geheel volgens zulu- traditie- weer door te geven aan vrien-
den, familie, collega’s, team-en klasgenoten. Zo kleurt straks 
heel Nederland oranje en maken we samen het verschil”! Aldus 
initiatiefnemers Jop Blom en Dieuwertje Damen.
Het armbandje werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de lo-
ting van het WK in Kaapstad en vond meteen gretig aftrek. Pre-
sident Zuma van Zuid-Afrika en vele bekende Nederlanders zo-
als Erica Terpstra, Chris Zegers, Marlies Dekkers, Ruben Nicolai, 
Wilfred Guinee en de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse ambas-
sadeur dragen het armbandje al met trots. “De armbandjes zijn 
niet alleen leuk en hip om te dragen, maar er zit ook nog eens 
een fantastisch verhaal achter dat verteld moet worden!” Aldus 
ambassadrice Liza Sips, bekend van Goede Tijden Slechte Tij-
den. Deze sympathieke actie wordt ondersteund door Wereld-
winkel Heemstede. De Fair Trade armbanden zijn daar te koop 
voor 1,95 euro per stuk.
Wereldwinkel Heemstede, Raadhuisstraat 29, website: www.we-
reldwinkelheemstede.nl
Openingstijden dinsdag/vrijdag 10.00 – 17.30 zaterdag 10.00 – 
17.00 uur.

Tafeltje Dekje langstlopende project
UVV zeventig jaar vrijwilligerswerk, 
een felicitatie waard

In 1956 werd gestart met het in-
middels grootste en langstlo-
pende project ‘Tafeltje Dekje’. 
Begin 2006 werd dit 50-jarig ju-
bileum uitbundig gevierd. Ruim 
1.400.000 maaltijden werden in 
die 5 decennia door vrijwilligers 
bezorgd! 
In 1977 werd onder invloed van 
veranderde maatschappelijke 
inzichten en emancipatie geko-
zen voor een nieuwe naam: Unie 
Van Vrijwilligers. Sindsdien zijn 
ook mannen actief binnen de 
UVV. Eind jaren “80 trad het eer-
ste mannelijke bestuurslid aan. 
In augustus 2002 werd voor “Ta-
feltje Dekje” de 1.250.000e maal-
tijd bezorgd. In september 2004 
verwelkomden ze de 400e actie-

ve vrijwilliger. Eind 2008 bestond 
het bestuur uit vijf dames en een 
heer en telden ze 485 vrijwillige 
medewerkers. In het Spaarne-
ziekenhuis en Kennemer Gast-
huis bezorgen ze de post, de 
gratis krant, maken een praat-
je, een wandelingetje, doen een 
spelletje, een boodschap, ver-
zorgen de bloemen. Sinds een 
paar jaar maakt ook Heliomare 
Dagbesteding in Haarlem graag 
gebruik van vrijwilligers van de 
UVV. ‘Boek aan Huis’ in samen-
werking met de openbare biblio-
theken Haarlem, Heemstede en 
Haarlemmermeer, bezorgen vrij-
willigers pakketten boeken thuis 
bij zieken, gehandicapten en / of 
ouderen, die zelf niet meer zelf-

Heemstede - De Unie Van Vrijwilligers Haarlem werd opgericht 
op 11 maart 1940, toen onder dreiging van de oorlog mannen 
werden opgeroepen om het vaderland te verdedigen  Solida-
riteit met de gemobiliseerden en de wens om actief te parti-
ciperen in de nog zwaar door mannen gedomineerde maat-
schappij, waren sleutelwoorden bij die oprichting. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werkte het Korps ondergronds. Direct 
na de bevrijding  ontplooiden de vrijwilligers werkzaamheden 
die vooruit liepen op de algemeen maatschappelijke taken, 
zoals deze nu door de UVV worden uitgeoefend. Al vrij snel 
werd het belang van deze maatschappelijk betrokken groep 
erkend door gemeentelijke overheden. Dit resulteerde o.a. in 
zelfstandige kantoorruimte op het stadhuis van Haarlem.

standig naar de bibliotheek kun-
nen gaan. ‘Luisterlezen’ in sa-
menwerking met de Nederland-
se Luister– en Braillebibliotheek, 
in Zuid-Kennemerland. Inge-
sproken boeken en tijdschriften 
op cassette of cd, aangeleverd 
door de Nederlandse Luister en 
Braille Bibliotheek, worden re-
gelmatig  thuisbezorgd. De Unie 
Van Vrijwilligers heeft een aantal 
vacatures. Veel vrijwilligers uit 
Heemstede zijn u voorgegaan. 
Iedereen heeft iets te bieden  aan 
een ander, er is altijd werk dat bij 
je past. Als gastvrouw/heer in 
het Kennemer Gasthuis, als rij-
der/bezorger bij Tafeltje Dekje, in 
een kantine, aan een bed, con-
tact met de andere mens. U kunt 
informatie inwinnen en u aan-
melden bij het UVV kantoor Zij-
lweg 109 zw. 2013 DE Haarlem, 
tel. 023 – 526 16 29 Email: info@
uvvHaarlem.nl
Driehonderd vrijwilligers maak-
ten afgelopen zaterdag een 
boottocht door Amsterdam om 
het zeventigjarig jubileum van de 
UVV te vieren. Alle rede voor een 
felicitatie en een mooie gelegen-
heid om dit mooie werk eens 
voor het voetlicht te brengen.
Ton van den Brink 

‘Eten wat de pot schaft’ bij Welzijn Ouderen
Heemstede - Het is bij velen 
al bekend: op de laatste dins-
dag van de maand kan  bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede samen 
met leeftijdsgenoten worden ge-
noten van een heerlijke maaltijd. 
Het thema in 2010 is ‘Eten wat 
de pot schaft’.
Voor dinsdag 25 mei staat op het 

menu: Gebonden tuinkruiden-
soep, Vlaamse stoofschotel, ro-
de kool met appeltjes, gekook-
te aardappelen en het dessert is 
chocoladevla met slagroom. De 
maaltijd wordt besloten met een 
kopje koffie of thee. 
Vanaf 12.30 uur wordt u wel-
kom geheten door de gastvrou-

wen van WOH. Maaltijdbonnen 
á 9,50 euro zijn te koop vanaf de 
eerste dinsdag van de maand bij 
de receptie van Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24 op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00-13.00 
uur. Telefoon 023-528 85 10.

Groene vingers – 
woensdag 19 mei
Heemstede - Heb jij groene vin-
gers? Lekker in de aarde wroe-
ten, zaaien en zien hoe piepklei-
ne plantjes uitgroeien tot bloe-
men of planten? Op woensdag 
19 mei gaan de kinderen bij de 
woensdagmiddagclub zelf zon-
nebloemen, siererwten, toma-
ten of paprikazaadjes zaaien in 
een leuk bakje. Kinderen die niet 

zo van knutselen houden kun-
nen meedoen met een bord- of 
kringspel of – als het weer het 
toelaat – lekker buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is elke 
woensdag van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 
De woensdagmiddagclub kost 
per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden.
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Wegens groot succes nogmaals 
Diner&Film bij Casca Nova
Heemstede - Eerst genieten van een heerlijk diner met bijv. een 
goed glas wijn en dan ontspannen naar een grappige roman-
tische komedie. Dat kan allemaal onder één dak bij Casca op 
woensdag 19 mei. 
Voor het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, 3 hoofd- en 3 nage-
rechten. U kunt een tafel reserveren voor u alleen, voor uw ge-
zelschap of, als u dat wilt, aanschuiven aan een gezamenlijke ta-
fel. Van 18.00 tot 19.00 kunt u aan tafel in het eethuis in de Lui-
fel. U kunt rustig van uw maaltijd genieten tot vlak voor het be-
gin van de fi lm. Deze begint om 
20.00 uur. De kosten van diner&fi lm samen zijn � 22,50. Reserve-
ren is noodzakelijk i.v.m. het diner en kan bij de receptie van de 
Luifel tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf: 
tel. 023-548 38 28-1.
Als u alleen naar de fi lm wilt betaalt u 5,00 euro. Diner&Film zijn 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Op donderdag 27 mei is er weer een Diner & Film bij Casca. U 
kunt hiervoor alvast reserveren! 

Muzikale voorstelling voor 55+ 

Koffi econcert Casca’s Huisorkest
Heemstede - Elke dinsdag spelen de seniorenmuzikanten van 
Casca’s Huisorkest onder leiding van 
Gerard Tesselaar in de Princehof in Heemstede. Om het jaar af 
te sluiten geeft dit gezellige blazersensemble een slotconcert 
waar u mag meegenieten van hun muziek, plezier en enthousi-
asme. Zij spelen muziek uit de hele wereld, o.a. werken van Jo-
han Strauss jr., Herman Oldenstijl, Ferrer Ferran, William Himes 
en Harold J. Walters. 
Deze ochtend zijn familie, vrienden en andere belangstellenden 
van harte welkom.
Het koffi econcert van Casca’s Huisorkest is op donderdag 20 
mei bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede om 10.30 
uur. Entree: 3,00 euro.

Kunstlezing van Matisse tot Malevich
Heemstede - Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Matis-
se tot Malevich’ in de Hermitage in Amsterdam, gaat Liselot de 
Jong in deze kunstlezing in op het werk van Kasimir Malevich. 
De beroemde Russische kunstenaar (1878-1935), pionier van de 
moderne kunst in Rusland, is in Amsterdam vertegenwoordigd 
met Zwart vierkant uit ± 1932. Voorbeelden uit zijn oeuvre ge-
ven aan hoe hij tot zijn sensationele abstracte schilderijen met 
geometrische vormen is gekomen. Liselot vertelt over de stilis-
tische ontwikkeling van de schilder, die zich aanvankelijk ba-
seerde op Matisse en Picasso. Schilderijen uit nieuwe Europese 
stromingen zoals het fauvisme en kubisme, waren in Rusland in 
de tijd van de tsaar – voor de eerste Wereldoorlog - in Moskou 
en St.Petersburg net zo makkelijk te zien als in Parijs. Er werden 
toen in die plaatsen regelmatig tentoonstellingen georganiseerd 
van eigentijdse kunst uit het Westen. 
Drs. Liselot de Jong was tot 1997 conservator oude kunst van 
het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Tegenwoordig geeft zij 
vanuit haar eigen bedrijf Kunst in Vorm advies over kunst en in-
richting en cursussen kunstgeschiedenis. 
De kunstlezing van Matisse tot Malevich is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op donderdag 20 mei om 20.00 
uur. Entree: 7,00 euro. 
Opgeven mag maar is niet noodzakelijk. Dit kan telefonisch op 
werkdagen van 9-12 uur: 023-548 38 28 -1. 

Heemstede - Het is alweer een beetje op de achtergrond verdwenen, Koninginnedag, maar 
toch wilden we u deze leuke foto’s niet onthouden. Het is met recht een Oranjefeest voor 
jong en oud, getuige de foto’s. Vorige week was er geen plaats voor, maar nu wel: Koningin-
nedag in de Jan van Goyenstraat, foto’s gestuurd door familie Meijaard.

Toegift 
Koninginnedag...

Fietstocht HFC op Hemelvaartsdag
Heemstede - Op donderdag 13 
mei, Hemelvaartsdag, stapt voet-
balvereniging HFC Heemste-
de op de fi ets. Eenmaal per jaar 
houdt de vereniging haar fi ets-
tocht voor jong en oud. Dit jaar 
een mooie tocht van ongeveer 30 
km in de omgeving. De fi etscom-
missie heeft een aantal fraaie 
plekjes ontdekt waar de route 
nog nooit doorheen voerde. 
Met de komst van twee jonge 
leden in de fi etscommissie is de 
voortgang van de fi etstocht ge-
waarborgd, de jaarlijkse traditie 
mag niet verloren gaan. Al van-
af 1982 stappen veel Heemste-
denaren op Hemelvaartsdag op 
de fi ets. De opzet is en blijft het-
zelfde, een ontspannen dagje 
fi etsen voor gehele gezin en na 

afl oop een drankje, lekker eten 
en goede muziek. De opdrach-
ten en spelletjes tijdens de tocht 
zijn met zorg uitgezocht. Her-
man Rosendal, winnaar van de 
laatste tocht heeft de wisselbe-
ker ingeleverd en die is weder-
om beschikbaar voor de slimste 
fi etser/ster. De muziek komt uit 
Den Helder, een zesmansband 
die na afl oop gaat spelen, terwijl 
u geniet van het Chinese buffet. 
De prijzen zijn ondanks de re-
cessie niet verhoogd. 
De kosten bedragen 7,50 eu-
ro voor volwassenen en 4 eu-
ro voor kinderen voor het fi et-
sen en daarvoor krijg je een rou-
tebeschrijving, een opdrach-
tenformulier en een lunchpak-
ket. Blijf je ook voor het Chinese 

buffet dan is deelnemen aan het 
buffet 10 euro per persoon. Kin-
deren onder de 12 jaar krijgen 
gratis patat en frikadellen. 
Inschrijven kan op de dag zelf of 
via: edverhelst@wanadoo.nl. 

Programma:
- Inschrijven van 10.30 uur tot 
11.30 uur in de kantine van 
Heemstede/VEW, Sportparklaan 
Heemstede. 
- Vanaf 11.00 uur – tot 12.00 uur 
kun je vertrekken. 
- Bij terugkomst in kantine op-
drachtenformulier inleveren
- Prijsuitreiking en loterij
- Vanaf 16.30 Chinees buffet
- Dus zorg voor een goede fi ets 
en goed humeur en meld je aan 
voor 13 mei.

Alvast in de agenda:
Kunstmarkt Jan van Goyen op 6 juni
Heemstede - Over enkele we-
ken is de Jan van Goyenstraat 
weer het toneel van de kunste-
naars uit de wijde omgeving. 
Ruim 85 kramen met kunste-
naars uit verschillende discipli-
nes zullen u hun werk tonen. In-
ez Latul is  de schilderes die dit 
jaar het schilderij voor de pos-
ter heeft gemaakt. Inez schil-
dert vaak komische situaties, die 
meestal te maken hebben met 
muziek. Zo ook haar schilde-
rij ‘Elite koor’ dat voor de poster 
is gebruikt. Meer van haar werk 
kunt u bewonderen op de kunst-
markt van 6 juni aanstaande.

Nieuw dit jaar is dat het a-
capellakoor Qrieus is uitgeno-
digd voor een aantal optredens. 
Deze Haarlemse muziekgroep 
zingt al een aantal jaren op hun 
eigen wijze interpretaties van 
bekende en minder bekende 
songs. Zij zullen ieder heel uur 
een optreden verzorgen.

Meer informatie over onze 

kunstmarkt kunt u verkrijgen via 
info@janvangoyenstraat.nl. Wilt 
u meer weten van Inez Latul of 
van Qrieus, kijk dan op www.in-
ez-art.com of www.Qrieus.nl.

kunstmarkt kunt u verkrijgen via 
info@janvangoyenstraat.nl. Wilt 
u meer weten van Inez Latul of 
van Qrieus, kijk dan op www.in-

Protestantse dienst
Heemstede – De Protestantse 
Gemeente verzorgt zondag 16 
mei diensten:

Oude Kerk: 10.00 u. ds. Arie Mo-
lendijk, themadienst met crèche 
en kinderkring; Kennemerduin: 
10.30 u. Zangdienst; Pinkster-
kerk: geen dienst.



een tijdje voor oude en ernstig 
zieke joden zorgen die tijdelijk 
van transport waren vrijgesteld. 
Niet omdat ze verpleegster was, 
maar omdat ze een EHBO-diplo-
ma had.
Maar uiteindelijk kwam ook mijn 
oma in Auschwitz terecht, samen 
met de oudere broer van mijn va-
der. Ze hebben de oorlog niet 
overleefd. Mijn vader, die dertien 
was toen de oorlog begon, was 
inmiddels ondergedoken. Anders 
dan het overgrote deel van zijn fa-
milie heeft hij geluk gehad.
Kortom, de oorlog heeft zo 
zijn schaduwen geworpen over 
onze familie, net als over tal- 
loze andere families, en daarom 
was er altijd aandacht voor de 
dodenherdenking en de Bevrij-
ding.

Er is iets dat mij bij dodenherden-
kingen in het bijzonder raakt. Ik 
woon nu achttien jaar in Heem-
stede en vrijwel ieder jaar ben 
ik hier op deze dag geweest. Je 
ziet er veel ouderen die hun ei-
gen herinneringen hebben aan de 
oorlog. En je ziet veel ouders met 
jonge kinderen, die hun kinderen 
een bepaalde traditie willen bij-
brengen. Daarnaast zie je enke-
le jongeren die hier uit eigen be-
weging naartoe komen. Ze staan 
meestal een beetje achteraf, bij 
elkaar.
Ik hoop dat de overige aanwezi-
gen mij willen vergeven dat ik mij 
vandaag – in toon, taalgebruik en 
voorbeelden – vooral tot die jon-
geren richt, want ik vind dat ze bij 
deze gelegenheid soms niet vol-
doende worden aangesproken.
Wat ik te zeggen heb kun je heel 
kort samenvatten: alles is ge-
schiedenis. Dat wij hier staan, dit 
standbeeld, maar ook het bos en 
de bomen langs deze prachtige 
dreef, dit alles is de som van eer-
dere ideeën, plannen, beslissin-
gen, gebeurtenissen en lotgeval-
len. Het is dit jaar precies zeventig 
jaar geleden dat de Tweede We-
reldoorlog begon, en vooral jon-
geren hoor je vaak zeggen: het is 
allemaal al zo lang geleden. Ou-
de koek, kunnen jullie er niet een 
keer over ophouden?

Het is maar net hoe je het ziet. 
Mijn vrouw is verpleegkundige. 
Nog onlangs heeft ze voor een 
oude man gezorgd die elke nacht 
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4 Mei herdenking met 
indrukwekkende spreker
Heemstede - Harmonie St. Mi-
chael speelde muziek van Franz 
Schubert toen de Stille Tocht 
bij het Vrijheidsmonument aan-
kwam, dinsdag 4 mei, de dag 
van de nationale herdenking. 
Burgemeester Marianne Hee-
remans verwelkomde de velen 
die meegekomen waren van-
af het raadhuis naar het monu-
ment om het lustrumjaar te vie-
ren, dat we 65 jaar geleden be-
vrijd zijn en we de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog 
herdenken. Ze sprak over het 
belang om jongeren te bereiken  
met deze herdenking. Daar zijn 
de ceremoniemeesters, de ve-
teranen Blankenaar en Visser 
bij andere gelegenheden al ac-
tief en hield vorig jaar de rec-
tor van Hageveld, mevrouw Wil-
le Straathof, de herdenkingstoe-
spraak. Als gastspreker was dit 
jaar de journalist en taalhisto-
ricus Ewoud Sanders uitgeno-
digd. In zijn persoonlijke verhaal 
wist hij beeldend en concreet de 
verbinding te leggen tussen het 
heden en het verleden, tussen 
jong en oud. Hieronder volgt de 
tekst van Ewoud Sanders.

Alles is geschiedenis
Laat ik om te beginnen zeggen 
dat ik het een eer vind om hier 
te mogen spreken. Bij ons thuis 
werd er altijd iets aan de doden-
herdenking gedaan. Als we niet 
naar een herdenkingsbijeen-
komst gingen, dan hielden we al-
tijd twee minuten stilte. Als kind 
maakten die minuten veel indruk 
op me. Dat de wereld opeens zo 
stil kon zijn! Ik voelde dat het de 
bedoeling was om aan ‘erge’ din-
gen te denken. Sterker nog: aan 
het allerergste – aan ‘de’ oorlog. 
Dat lukte me als kind niet altijd 
even goed, maar ik kan me goed 

herinneren hoe spannend ik het 
vond, die zware, opgelegde stil-
te.
Tegenover ons huis lag een asfal-
tweg waar normaal veel verkeer 
overheen reed. Toen ik al wat ou-
der was, reden de meeste auto’s 
door tijdens de dodenherden-
king, maar aanvankelijk was dat 
niet het geval. Dan stopten ze in 
de berm waar mijn vriendjes en ik 
weleens bloemen gingen plukken 
– stiekem, want van mijn moeder 
mochten we daar niet komen.
Heel veel later, slechts een paar 
jaar geleden, heb ik in Jeruza-
lem een keer Jom hasjoa mee-
gemaakt. Op Jom hasjoa, de dag 
van de sjoa, gedenken de Israë-
liërs alle slachtoffers van de Ho-
locaust. In heel Israël loeien dan 
om tien uur ’s ochtends twee mi-
nuten lang de sirenes. Ik was in-
dertijd opzettelijk op een van de 
drukste kruispunten van Jeruza-
lem gaan staan. Tijdens die twee 
minuten kwam alles en iedereen 
tot stilstand. Niet alleen auto’s en 
bussen, maar ook taxi’s, fietsen, 
brommers en voetgangers. Het 
was alsof ik in de opname van 
een Hollywoodfilm terecht was 
gekomen, precies op het mo-
ment dat de regisseur door zijn 
megafoon ‘freeze’ had geroe-
pen. Alle automobilisten, ook de 
passagiers in taxi’s, stapten uit en 
stonden doodstil naast hun ver-
voermiddel. Alle passagiers in de 
bussen gingen staan. Ik zag een 
man die op het moment dat de 
sirenes waren gaan loeien, be-
zig was met oversteken. Hij stond 
precies midden op de weg en 
bleef daar staan, met een bood-
schappentas in zijn hand. Hoewel 
de sirenes heel hard loeiden, leek 
het in de stad stiller dan ooit.

Ik zal vertellen waarom de do-

denherdenking bij ons thuis nooit 
werd overgeslagen. De vader van 
mijn moeder zat in het verzet en 
is een paar dagen voor de Be-
vrijding verdwenen. Wat er pre-
cies met hem is gebeurd, is nooit 
duidelijk geworden. Mogelijk is 
hij het slachtoffer geworden van 
een afrekening binnen het verzet 
– er gebeurden rare dingen in die 
laatste weken van de oorlog.
Hoe dan ook: mijn moeder be-
hoort tot de weinige Nederlan-
ders die voornamelijk treurige 
herinneringen hebben aan de 
Bevrijding. Terwijl er buiten werd 
gefeest en met vlaggen werd ge-
wapperd, zaten mijn moeder en 
haar broer thuis te huilen, bang 
en onzeker omdat hun vader al 
dagen vermist was.
Mijn vader komt uit een joods 
gezin. Zijn vader, mijn opa dus, 
was al heel vroeg in de oorlog 
opgepakt. Ik weet pas sinds een 
paar jaar waarom. Mijn grootou-
ders woonden in Maastricht. In 
de parken van Maastricht werden 
op een gegeven moment bord-
jes neergezet met de tekst: ver-
boden voor joden. Op een nacht 
is een van die bordjes wegge-
haald. Als vergeldingsmaatregel 
hebben de Duitsers toen tien jo-
den opgepakt, waaronder mijn 
grootvader. Hij heeft een maand 
in kamp Amersfoort gezeten en 
is vervolgens via Westerbork naar 
Auschwitz gebracht. Daar heeft 
hij nog maar enkele weken ge-
leefd.
Mijn oma was achtergebleven in 
Maastricht. Zij en mijn opa had-
den samen een koosjer hotel. 
Dat hotel werd door de Duitsers 
afgepakt. Toen alle joden van 
Maastricht – zo’n driehonderd – 
op transport waren gesteld, zo-
als dat toen heette, mocht mijn 
oma nog even blijven. Zij mocht 

Burgemeester Marianne Heeremans ontsteekt de toorts op het Raadhuisplein met de fakkel uit Wageningen.

Ewoud Sanders spreekt herdenkingstoespraak uit bij Vrijheidsmonu-
ment.

angstdromen had van de dingen 
die hij in de oorlog had meege-
maakt. En zelfs als hij wakker was 
herleefde hij, door de koorts of 
doordat hij in de war was, gebeur-
tenissen uit de oorlog.
Ja, het is lang geleden dat de 
Tweede Wereldoorlog begon, 
maar de tijd kan onverwacht 
buigzaam zijn: vooral ervaringen 
die ons hebben gevormd kunnen 
plotseling heel dichtbij zijn, ook al 
vonden ze lang geleden plaats.
Dat geldt overigens niet alleen 
voor mensen apart, maar soms 
ook voor veel mensen tegelijk. 
Waarom liggen voetbalwedstrij-
den tussen Duitsland en Neder-
land ook nu nog gevoelig? Van-
wege de oorlog natuurlijk. Bij 
sportwedstrijden wordt de oorlog 
toch een beetje overgedaan, en 
dan blijft verliezen extra vervelend 
of zelfs pijnlijk. Zo kunnen dingen 
van tientallen jaren geleden door-
denderen in het heden.
Ik denk dat jullie dit, als ik me 
even rechtstreeks tot de jongeren 
hier mag richten, ook wel ken-
nen uit je eigen leven. Ik ken een 
jongen die een been heeft verlo-
ren bij een scooterongeluk. Mis-
schien heeft hij pas over der-
tig jaar kinderen die ook scoo-
ter willen gaan rijden. Denk je dat 
hij ze toestemming gaat geven of 
niet? Dat ongeluk heeft trouwens 
op veel meer jongens indruk ge-
maakt. Sommigen besloten maar 
te stoppen met scooterrijden; op-
eens vonden ze het echt te ris-
kant.

Zo ken ik een man die zijn vader 
verloor toen die pas begin veer-
tig was. Heel lang is dat voor hem 
een magische grens geweest. 
Zou hij ouder worden dan zijn ei-
gen vader? Want wat zijn vader 
was overkomen, kon hem toch 
ook gebeuren?
En ik heb ooit een Armeense 
vrouw ontmoet die in 1915 veel 
familie had verloren – nog veel 
langer geleden dus dan de Twee-
de Wereldoorlog. Zoals sommi-
gen zullen weten zijn er aan het 
begin van 20ste eeuw honderd-
duizenden Armeniërs door de 
Turken vermoord – niemand weet 
precies hoeveel. De verhalen van 
haar oma hierover hadden haar 
moeder erg gevormd, en dit had 
weer veel invloed gehad op haar 
eigen leven – en zo kan de ge-
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schiedenis verrassend lang blijven 
doortikken.
Voor mijn eigen vader, om terug 
te keren naar mijn familie, is de 
manier waarop zijn ouders zijn 
gedood een heel groot verdriet 
gebleven. Lang was hij van plan 
om op zijn eigen graf twee klei-
ne grafstenen toe te voegen, met 
de namen van zijn ouders – je ziet 
dit vaker op joodse begraafplaat-
sen. Toen hij zijn eigen dood voel-
de naderen heeft hij dit plan met 
moeite en schuldbewust opgege-
ven, want hij wilde uiteindelijk lie-
ver gecremeerd worden. “Ze zou-
den nu toch niet meer hebben ge-
leefd”, zei hij – kennelijk hield dit 
hem op zijn tachtigste nog steeds 
bezig. Uiteindelijk hebben we op 
mijn vaders rouwkaart de namen 
van zijn ouders vermeld, uit eer-
betoon.

We zijn de som van onze ge-
schiedenissen, is mijn diepe over-
tuiging, maar de manier waarop 
je naar die geschiedenissen kijkt 
en het gewicht dat je eraan toe-
kent kan wel veranderen. Zo weet 
ik nog goed dat ik als kind, toen 
de auto’s bij de dodenherdenking 
nog stilstonden in de berm, dacht: 
ach, mijn oma, het is wel zielig 
natuurlijk, maar het was een ou-
de vrouw, want alle oma’s waren 
in mijn beleving oud. 
Pas heel veel later, toen ik me 
in onze familiegeschiedenis ging 
verdiepen, drong tot me door hoe 
jong zij was toen ze in Auschwitz 
stierf: 41 jaar, moeder van vier 
kinderen, de jongste pas drie jaar. 
Ook dat is natuurlijk een geschie-
denis die doortikt, dat kan niet an-
ders. 

Ik ken een oude man – hij is in de 
tachtig – die af en toe op het plat-
teland van Limburg een landweg 
bezoekt waar een paar maanden 
voor het eind van de oorlog een 
Duitse soldaat is doodgescho-
ten, een jongen van achttien van 
wie hij de naam niet kent. “Anders 
is er helemaal niemand meer die 
ooit nog aan hem denkt.” Zo denk 
ik geregeld aan mijn grootouders 
en aan de andere doden in mijn 
leven. Want door aan ze te den-
ken hebben ze nog steeds bete-
kenis: de geliefde, de bekende en 
zo nu en dan zelfs de anonieme 
doden. 
En dat is precies wat we hier nu 
doen; in stilte, hoe lastig dat soms 
ook is.
Aldus Ewoud Sanders.

Bevrijdingsvuur 5 mei
Na afloop van de kransleggingen 
en het voor lezen van gedichten 
van leerlingen van de Voorweg-
school, vertrok een groep mede-
werkers van de gemeente naar 
Wageningen om het  bevrijdings-
vuur voor Heemstede in ont-
vangst te nemen. Tegen één uur 
kregen ze de fakkel mee en kon 
de loop naar Heemstede begin-
nen. Tegen tien uur `s morgens 
kwam de groep op het Raad-
huisplein, waar burgemeester 
Marianne Heeremans de vlam 
in ontvangst nam van loper Cees 
Schipper en kon zij de toorts op 
het Raadhuisplein ontsteken.
Ton van den Brink

Mooie Pinkstershow voor paardenliefhebbers
Carrousel rijden bij Manege Rusthof
Heemstede – Eerste Pinkster-
dag is bij Manege Rusthof al ja-
ren de dag waarop de ruiters, 
klein en groot, kunnen laten 
zien wat ze hebben geleerd. Wat 
ze samen kunnen doen. Carrou-
sel rijden is een teamsport van 
de paardensport, waarbij de rui-
ters op zelfgekozen muziek twee 
aan twee in colonne diverse fi-
guren en formaties maken. Goe-
de dressuur en samenwerking 
zijn daarbij heel belangrijk. In 
de middeleeuwen werd het car-
rousel rijden veel gedaan door 
militairen. Zo kon de comman-
dant zien hoe goed de bereden 
manschappen zijn bevelen kon-
den horen en uitvoeren. Hij kon 

zien hoe goed de individuele 
ruiter zijn paard onder controle 
had. Bij soldaten heet dat exer-
ceren, bij schepen spreekt men 
van admiraalzeilen. Het carrou-
sel rijden, zoals we dat nu ken-
nen wordt in Nederland vanaf 
1900 beoefend als training en 
om discipline te kweken. Het is 
een groepsaangelegenheid en 
als kuddedier werkt een paard 
graag mee. Tegenwoordig is ook 
het showelement duidelijk aan-
wezig, dat maakt het voor het 
publiek juist zo leuk. Alle deel-
nemers in hun paradekleding 
en geroskamde paarden zien er 
prachtig uit. Na afloop worden 
lintjes uitgereikt, meestal door 

een bekende Heemsteder. Voor-
gaand jaar werd dit gedaan door 
wethouder Christa Kuiper. 

Voor alle paardenliefhebbers die 
graag wat show willen zien is 
zondag 23 mei aanstaande een 
pracht gelegenheid om de paar-
den te zien lopen, draven en ga-
lopperen. U vindt Manege Rust-
hof aan het landelijke wegge-
tje aan de Glipperdreef, van-
af Heemstede direct achter de 
grote parkeerplaatsen van de 
Linnaeushof links. Eerste Pink-
sterdag vanaf 13.00 uur bent u 
van harte welkom, de toegang 
is gratis.
Ton van den Brink

Gewond door 
aanhanger
Bennebroek – Een 41-jari-
ge vrouw uit Haarlem is zon-
dagmiddag 9 mei gewond ge-
raakt bij een aanrijding in Ben-
nebroek. De vrouw reed rond 
13.30 uur op haar fiets over de 
Bennebroekerlaan. Ze werd in-
gehaald door een auto met aan-
hanger. Een beugel van de aan-
hanger trok de vrouw onderuit 
en sleepte haar even mee. Ze is 
voor behandeling naar een zie-
kenhuis gebracht. De politie on-
derzoekt de precieze toedracht 
van het ongeval.

Brandstichting?
Heemstede - De politie kreeg 
in de nacht van donderdag 6 op 
vrijdag 7 mei een melding van 
een in brand staande auto op de 
Van Lyndenlaan. De brandweer 
heeft het vuur geblust. De poli-
tie onderzoekt of er sprake is van 
brandstichting. De afdeling fo-
rensische opsporing zal een spo-
renonderzoek instellen.

Oranjetipje
Regio - “Onlangs kwam ik dit leuke vlindertje tegen in de Am-
sterdamse Waterleidingduinen, nabij ingang Oase. Het is een 
klein vlindertje, een mannetje en heet Oranjetipje. Het vliegt al-
leen in april/mei. Het vrouwtje heeft zwarte vleugelpunten in 
plaats van oranje. Te vinden op zonnige voorjaarsdagen langs of 
boven bospaden. Zeker een wandeling waard!” Zo schrijft Hilma 
Ex uit Vogelenzang, die ook de foto maakte.

Benefietdiner 
Armenië afgelast
Heemstede - Afgelopen zon-
dag vond een succesvol bene-
fietdiner plaats in het Haarlem-
se huiskamerrestaurant Vlamin-
depan! 21 Gasten genoten van 
de vertolking van Ramses Shaf-
fy-liedjes door Fredie Kuiper en 
Jorick Jochims, tijdens een zeer 
bijzonder driegangen-diner.
Zowel de artiesten, als de staf 
van het restauant hebben zich 
geheel belangeloos ingezet voor 
de hulpactie in Armenië, name-
lijk renovatie van de sanitaire 
voorzieningen in kleuterschool 
no. 8 in Jerevan. Deze avond 
heeft daardoor het mooie be-
drag van 1.100 euro opgebracht. 
Het bedrag is inmiddels overge-
maakt aan Wilde Ganzen in Hil-
versum.
Een tweede benefietdiner was 
gepland voor zondag 16 mei met 
operette- en musical-melodie-
en door Annet Heeremans, mez-
zo-sopraan en Gerard Smits, ba-
riton. Helaas kan dit diner niet 
doorgaan wegens ziekte van de 
zangeres! De organisatie hoopt 
een alternatief te vinden, want 
wij zijn nog een kleine 3.000 eu-
ro verwijderd van het eindbedrag 
dat nodig is om de renovatie te 
kunnen uitvoeren.
U kunt helpen door uw gift over 
te maken op: giro 40 000 t.n.v. 
Wilde Ganzen te Hilversum on-
der vermelding van Help Tante 
Maria. 
De actie wordt in Heemste-
de op touw gezet door Han en 
Martin van den Heuvel. Tel. 023-
5283962. e-mail: martmonthan@
planet.nl

Chi Kung Zomercursus
Heemstede - Zhan Zhuang 
Chi Kung is de kunst van je ei-
gen accu opladen. Door stilte in 
houding en beweging leert u de 
helende en creatieve kracht van 
Chi Kung te herkennen en ont-
wikkelen. Door de eenvoud van 
de oefeningen kunt u op natuur-
lijke wijze snel genieten van de 
in de cursus verworven kennis 
en energie. Klinkt dit te makkelijk 
om waar te zijn? Kom dan mee-
doen met deze Zomercursus Chi 
Kung! Docent Anders Hakans-
son en zijn assistent André Rid-
der laten u zien hoe u uw eigen 
accu weer oplaadt en weer ener-
gie heeft voor gewone dagelijk-
se activiteiten en/of voor nieu-
we uitdagingen. De Zomercur-
sus Chi Kung van 5 lessen start 
op dinsdag 1 juni van 20.00 tot 
21.30 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan van 9-12 uur: 023-548 
38 28-1 of via www.casca.nl.
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Elly 65 jaar: mijn bloem in ’t leven

Als een bloeiend bloemenveld
kwam jij lieve Elly, in mijn leven

een warm geheel dat zich openstelt
door alles met liefde te omgeven
Ooit begon jij in een bakkerszaak

maar bij Griffioen kwamen wij elkander tegen
als hemelse sterren dansten wij daar vaak

tot wij aldaar verkering kregen
Wij dansten en dansten verder op ons huwelijkspad

Rob en Sandra verrijkten spoedig ons gezin
en die keren dat het eens tegenzat
daar gingen wij lijnrecht tegenin

Elly: als moeder, oma en mens 
weet jij nog steeds eenieder te betoveren

jij vervulde mijn enige wens:
mijn hart voor immer te veroveren

Jij mooie bloem, nog lang niet uitgebloeid
vul onze dagen nog lang met warmte en liefde

het goddelijke geluk dat daar uit vloeit
smelt ons samen tot eeuwige geliefden

Henk Booms

Dichtstorten

José Lagerweij wint reis 
naar Australië

Heemstede - Vorig jaar werd in samenwerking met MITRA en 
Angoves, een Australisch wijnhuis, een actie georganiseerd ge-
naamd ‘Red de koala’, met als prijs: een reis voor 2 personen naar 
Australië. Uit 350 filialen is José Lagerweij als winnaar geselec-
teerd voor deze geweldige prijs.  Zaterdag 3 april is bij Mitra aan 
het Wilhelminaplein de prijscheque uitgereikt. Margot Houtkoo-
per, bedrijfleidster van de drankenzaak reikte de prijs uit.

Geranium-trein
Heemstede – Het is er weer de tijd voor: geraniums! Sterke en geliefde bloeiers die maan-
delang plezier geven in de tuin of mooier nog: op terras of balkon. Bij Harry Bloemisterij aan 
de Glipperweg zijn ze te kust en te keur. Rood, wit, roze... U kunt ze uitzoeken op de karren 
voor het knusse bloemen- en plantencentrum. Het lijkt wel een geranium-trein!
Glipperweg 38, Heemstede, tel. 023-5478105.

Prijs voor 
leerlingen 
Coornhert 

Lyceum
Regio - Jacek Smit en Matthijs 
Kuik, leerlingen van het Haar-
lemse Coornhert Lyceum, heb-
ben in Utrecht de HISPARC-prijs 
gewonnen. Op een symposium 
voor leerlingen van middelbare 
scholen in Nederland, bleken zij 
van de 50 deelnemers de beste 
analyse over kosmische straling 
te hebben gemaakt. Ze won-
nen daarmee een reis naar het 
Zwitserse Cern, waar de Euro-
pese deeltjesversneller staat. 
In Cern proberen wetenschap-
pers atomen met grote snelheid 
op elkaar te laten botsen, waar-
door altoomfusie kan ontstaan. 
Atoomfusie is een aantrekke-
lijk alternatief voor atoomsplit-
sing. Op het symposium kregen 
de deelnemers de kans om via 
een speciaal softwareprogram-
ma de positie van een deel-
tjesregen te bepalen. Een ju-
ry van deskundigen brepaalde 
dat Smit en Kuik daar het bes-
te in waren geslaagd. Hun pre-
sentatie was goed voor de eer-
ste prijs. Binnenkort reizen ze af 
naar Zwitserland.

Foto: P. Jongejan.

Bosbeek zoekt Kapelvrijwilligers
Heemstede - Eigen kerkbezoek 
combineren met vrijwilligers-
werk? Bosbeek beschikt over 
een mooie kapel, waar regel-
matig eucharistie- en woord- en 
communievieringen worden ge-
houden. Vaak nemen bewoners 
uit het verpleeghuis en zorgcen-
trum deel. 
Het komende half jaar verblij-
ven de zusters van de Voorzie-
nigheid tijdelijk op een andere 
locatie van Stichting Sint Jacob. 
Dit heeft veel invloed op de da-
gelijkse gang van zaken in Bos-
beek. Zusters spelen bijvoor-
beeld een grote rol in de bege-
leiding van het kerkbezoek van 
verpleeghuisbewoners. In ieder 

geval voor het komende half jaar, 
is Bosbeek daarom op zoek naar 
mensen die hun eigen religieu-
ze beleving praktisch handen en 
voeten willen geven. De nood is 
momenteel het hoogst voor de 
viering op woensdagmiddag. 
Ook op zondagochtend is uit-
breiding gewenst. Tevens wordt 
een vrijwilliger gezocht die in de 
oneven weken op maandagmid-
dag de pastoraal werker wil as-
sisteren bij een gespreksgroep 
in het verpleeghuis. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Geke Doornbos, coör-
dinator vrijwilligerswerk: 023 – 
8929900 of g.doornbos@sintja-
cob.nl

Windows Vista basiscursus (55+)
Heemstede - De basiscur-
sus Windows Vista voor 55+ is 
een verdieping van de kennis-
makingscursus werken met de 
computer. Windows Vista is één 
van de nieuwste Windows-pro-
gramma’s waarmee u teksten 
kunt verwerken, brieven schrij-
ven en uitnodigingen ontwer-
pen. 
Het is weer nèt even anders 
dan het voor u misschien al ver-
trouwde Windows XP en heeft 

weer meer mogelijkheden. In 
deze cursus leert u de basis van 
het werken met Windows Vista.
De 5 lessen door docent Ed 
Bunschoten zijn altijd op maan-
dag en starten op 31 mei 
van 13.00 tot 15.30 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur: 
telefoon 023 – 548 38 28-1.
Of via www.casca.nl. 
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Op de landgoederen in de omgeving van Haarlem groeien indrukwekkende bomen. Foto Henry Buter

Excursie ‘Bomen’ op Landgoed Leyduin
Heemstede - Op zaterdag 15 
mei gaat boswachter Jeroen En-
gelhart van Landschap Noord-
Holland van 14.00 tot 15.30 uur 
op stap om de bijzondere bo-
men op het landgoed Leyduin te 
laten zien. 

Heeft u wel eens gehoord van 
de tulpenboom of de gink-
go? De boswachter laat u deze 
soorten zien tijdens deze excur-
sie. De eigenaren van het land-
goed in de buurt van Heemste-
de hebben vroeger veel bijzon-
dere soorten aangeplant. Bij-
voorbeeld de vleugelnoot die in-
middels meer dan 200 jaar oud 
is. Ook meer algemene soorten 

als beuk en eik zijn de moeite 
waard; dat zijn dikwijls indruk-
wekkende woudreuzen. De bos-
wachter vertelt ook over dieren 
zoals de eekhoorn die in de bo-
men leven. En de broedvogels 
krijgen natuurlijk ook de nodi-
ge aandacht. Het ontzag voor 
bijzondere bomen is van alle tij-
den. Om die reden vereerden 
onze voorouders sommige bo-
men. De boswachter kan daar 
mooi over vertellen. 
 
Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan bij 
de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 088-
0064455. De kosten bedragen  

6,50 euro, Beschermers van 
Landschap Noord-Holland be-
talen 3,50 euro en kinderen tot 
12 jaar 2,50 euro. 

Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 2 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. Het 
ligt 2 km ten zuiden van NS sta-
tion Heemstede/Aerdenhout, 
aan de westzijde van de Leidse-
vaart. Afgeraden wordt het navi-
gatiesysteem te gebruiken. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl

Herinneringen aan Hetty Cohen
Via de toenmalige (1974-1982) secretaresse van het bestuur van 
de stichting Nieuw-Unicum te Zandvoort, kreeg ik ‘Heemsteed-
se herinneringen aan Job Cohen’ toegestuurd. Hierdoor kwam bij 
mij, ex-bestuursvoorzitter, een herinnering boven aan Hetty Cohen, 
toentertijd een gewaardeerd medebestuurslid van de Stichting, een 
woonvorm voor lichamelijk gehandicapten, toen al met de focus op 
MS-patiënten en tegenwoordig erkend als gespecialiseerde instel-
ling met deskundigheid op het gebied van MS.
Ik ben thans 94 jaar oud en woonachtig in België en herinner me, 
dat Hetty zich zorgen maakte over haar schoondochter, die toen 
neurologische klachten had, terwijl er geen duidelijke diagnose ge-
steld kon worden. Haar zoon Job was werkzaam aan de Universi-
teit van Maastricht. Het mag toeval genoemd worden, dat zijn toen 
al betrokken was bij de zorg voor MS-patienten. 
Tot slot vraag ik mij af of haar zon Job in detail op de hoogte was 
van al haar nevenactiviteiten.

Jenny van der Sluys-Wiebenga, Weelde

INGEZONDEN

Film in the picture bij Videoland:
‘Komt een vrouw bij de dokter’
Heemstede – Sinds eind april is 
de Nederlandse film ‘Komt een 
vrouw bij de dokter’ te huur bij 
Videoland Heemstede. 
Veel lof is toegeschreven aan de 
verfilming van Kluuns’ boek door 
Reinout Oerlemans. Het boek, 
dat het verhaal vertelt van een 
man die moeilijk om kan gaan 
met de terminale ziekte van zijn 
vrouw, oogstte ook al veel suc-
ces. Het resultaat van de ver-
filming wordt omschreven als 
‘een aangrijpend en onverge-
telijk prachtdrama’. Carice van 
Houten als Carmen en haar ge-
liefde, Stijn, gespeeld door Bar-
ry Atsma, stelen de show. Anna 
Drijver neemt de rol van Stijns’ 
minnares op zich (Roos). Hart-
verscheurend is de scène waar-

in de aan borstkanker lijden-
de Carmen afscheid neemt van 
haar dochtertje Luna. 
Nu te huur bij Videoland Heem-
stede, Binnenweg 181.

Grote Regionale Kunstmanifestatie 
tijdens Pinksterdagen
Regio - Tijdens het Pinkster-
weekend (22 t/m 24 mei) vindt  
aan de Leidsevaart in Haar-
lem een groots kunstevenement 
plaats. En wel in  het grote kan-
toorgebouw en in de remise op 
het voormalige Connexxion-em-
placement. 

Het is een initiatief van een 5-
tal beeldende kunstenaars (Vera 
Bruggeman, Liesbeth Jimmink, 
Marja Ploeger, Jacintha Reijn-
ders en Hans de Bruin) die de-
ze grootscheepse en unieke 3-
daagse manifestatie organise-
ren. Hierbij zijn circa 60 beel-
dende kunstenaars uit de gehe-
le regio (van IJmuiden, Bever-
wijk tot Bennebroek en Hoofd-
dorp) uitgenodigd hun werk in 
het 2 verdiepingen tellend kan-
toorgebouw te tonen. Binnen de 
remise en op de begane grond 
van het gebouw vinden tijdens 

het Pinksterweekend overdag en 
’s avonds doorlopend optredens 
plaats van vele muziekgroepen, 
toneelgezelschappen, zangko-
ren, dichters en performance 
kunstenaars. Daarnaast worden 
ook speciale activiteiten voor 
kinderen georganiseerd! Uiter-
aard is ook aan de inwendige 
mens gedacht: hapjes en drank-
jes zijn bij de diverse stands ver-
krijgbaar en als verrassing be-
denkt een gerenommeerde kok 
een muzikaal en betaalbaar di-
ner voor de avonduren.    

Het belooft zeker een spannende 
en kunstzinnig Pinksteren met 
veel spektakel te worden aan de 
Leidsevaart waarbij ook sprake 
zal zijn van een aantal sensati-
onele surprise acts! Middels de 
projectnaam Flurt gaan de deel-
nemende kunstenaars letter-
lijk een flirt (oftewel ”flurt”) met 

het publiek aan, waarbij jong en 
oud in creatieve zin wordt uitge-
daagd deel te nemen aan schil-
derworkshops, declamatieoptre-
dens, speciale tekensessies en 
muzieksessions. 
Jan Reijnders

Kerkdienst in Spaarne

Regio - Zondag 16 mei 
om 10.00 uur vindt in in 
het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met 
een oecumenisch karak-
ter.   Voorganger is ds. P. 
Renes. De zang wordt on-
dersteund door het koor 
Cantate Domino uit Haar-
lem. (avondmaalviering)

Wandel mee in de 
duinen bij Parnassia

Heemstede - Samen wande-
len: sportief, gezellig en ge-
zond bewegen in de buiten-
lucht! Twee keer per maand, 
op donderdag, wordt een wan-
deling uitgezet van zo’n 5 tot 9 
km. voor een vaste groep se-
nioren. Op donderdag 20 mei 
gaat de wandeling door de 
duinen bij Parnassia. 

In de duinen bij Parnassia wil-
de men in de eerste helft van 
de 20ste eeuw het duinzand 
ervan weerhouden weg te 
stuiven. Met helmgras, den-
nenbossen op de duintop-
pen en struiken als duindoorn, 
meidoorn, kardinaalsmuts en 
kruipwilg zijn de duinen dicht-
gegroeid. Schotse Hooglan-
ders (koeien) zorgen door het 
wegvreten van de grassen en 
struiken en door met hun hoe-

ven de bodem open te trappen 
dat er plaats is gemaakt voor 
een gevarieerdere begroeiing 
van bloemen, kruiden en mos-
sen in de duinvalleien.

We verzamelen op donder-
dag 20 mei om 11.00 uur op 
de parkeerplaats (betaald!) 
bij de ingang van Parnassia 
aan de kop van de Zeeweg in 
Bloemendaal. Na afloop van 
de wandeling lunchen we ge-
zellig met elkaar op het terras 
van Parnassia, met uitzicht op 
zee.Vergeet ook uw natuurmo-
numenten- of lidmaatschaps-
kaart niet. 
U kunt per keer meelopen.
 
Kijk ook eens op www.casca.nl 
voor andere leuke, interessan-
te of sportieve activiteiten voor 
senioren. 
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Speciaal programma voor 
Hartekamp tijdens Feestweek 

Bennebroek
Bennebroek – Stichting Bennebroekse Feest-
week werkt dit jaar samen met de Hartekamp 
Groep tijdens het jaarlijks terugkerend dorps-
feest. Zij vullen op vrijdagmiddag een speci-
aal programma voor de bewoners en met spet-
terende optredens, activiteiten en gezelligheid, 
waar iedereen welkom is. Voorheen organiseer-
de de Hartekamp zelf het jaarlijkse Utopia fes-
tival.
De Bennebroekse Feestweek duurt drie dagen: 
van vrijdag 11 juni tot en met zondag 13 juni. 

Naast het programma-onderdeel van de Harte-
kamp, zijn er swingende feestavonden en over-
dag een gevarieerd programma voor jong en 
oud. Dit jaar beklimmen onder andere Hans 
Dulfer en Jeroen van de Boom het podium in de 
bekende rode circustent. 
Bovendien is er een groots terras.

Onlangs is de website in de lucht gegaan. Voor 
meer informatie kijk op: www.bennebroek-
sefeestweek.nl  

B E N N E B R O E K   I N   B E E L D
Digitale fotobewerking voor (55+)
Heemstede - Digitale fotografie 
is helemaal van deze tijd. De fo-
to’s binnenhalen vanaf uw scan-
ner, digitale camera of CD-rom, 
de foto’s bewerken, retouche-
ren, monteren en werken met 
speciale effecten leert u op de 
cursus Digitale Fotobewerking 
(55+) van docent Frans van Lies-
hout. Er wordt gewerkt in een 

stevig tempo. Basiskennis van 
Windows is hierbij essentieel. 
Dinsdagmiddag 1 juni start de 
cursus van 5 lessen. De lessen 
zijn van 13.00-15.00 uur in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur:  
tel. 023 – 548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl.

Bezoek en uitleningen bibliotheek 
Bennebroek iets afgenomen
Bennebroek – Bibliotheek 
Duinrand, zoals de bibliotheek 
in Bennebroek heet, heeft vo-
rig jaar ten opzichte van 2008 
een klein stapje terug gedaan. 
Zo waren er iets minder uitle-
ningen van boeken, minder be-
zoekers en minder leden. Dat is 
uit het jaarverslag van de bibli-
otheek op te maken. Duinrand 
heeft ook nog bibliotheekves-
tigingen in Bloemendaal, Hil-
legom, Vogelenzang en Zand-
voort. Bij de meeste biebs liep 
het ledenaantal een weinig te-
rug. 

Zo telde de bibliotheek in Ben-
nebroek in 2008 1553 leden te-
gen 1513 vorig jaar. Dat is een 
minieme terugloop maar het in-
wonertal steeg daarentegen 
wel: van 5167 naar 5185. In to-
taal is 29,2% van de bevolking 
lid van de bieb, tegen 30,1% het 
jaar daarvoor (2008).
Het meeste wordt uitgeleend 
aan schoolgaande jeugd. In de 
categorie tot 15 jaar leenden 
638 kinderen boeken of an-
ders. In 2008 was dat een aantal 
van 663. Na hun vijftiende jaar 
focussen jongeren zich waar-
schijnlijk op heel andere din-
gen dan lezen want die cijfers 
laten zien dat ‘slechts’ 35 (18-20 
jaar) en 79 (16-17 jaar) jongelui 
een boek kwamen lenen. Als ze 
ouder worden neemt de tijd om 
een mooi boek te lezen (en le-
nen) ook weer toe getuige de 
aantallen: 483 (21-64 jaar) Ben-
nebroekers kwamen leesvoer 
lenen. De leeftijdsklasse daarna, 
van 65 jaar en ouder leest overi-
gens ook graag: 264 leden wor-
den geteld. 

De grootste categorie boeken 
van Duinrand Bennebroek be-

staat uit romans (5670 exempla-
ren, 40% van het totale aanbod). 
Informatieve boeken zijn er ook 
veel: 2498. Uiteraard neemt het 
aantal jeugdboeken ook een 
ruime plaats in: 3441 alsook 
informatieve boeken voor de-
ze groep: 1838 exemplaren. Er 
zijn wel dvd’s om uit te lenen 
(172) in de Bennebroekse vesti-
ging, maar geen cd’s en games. 
Daarvoor moet je naar de biebs 
in Bloemendaal, Hillegom of 
Zandvoort. 

Het vaakst werden romans uit-
geleend, 21.125 maal. Het jaar 
daarvoor overigens duizend 
uitgeleende romans meer. Het 
aantal jeugdboeken dat is uit-
geleend nam wel toe: 14.276 
vorig jaar tegen 13.349 boeken 
in 2008. Het makkelijk kopie-
ren op de computer van muziek 
eist ook bij de bieb zijn tol: wer-
den in 2008 nog 61 cd’s uitge-
leend; in 2009 waren dat er nog 

maar 17. Tijdschriften zijn wel 
met een opmars bezig. Het aan-
schaffen ervan kan aardig prijzig 
zijn, maar bij de bibliotheek kun 
je voordelig op de hoogte blij-
ven van alle magazines. Werden 
in 2008 nog 3022 bladen uitge-
leend, vorig jaar waren dat er al 
3753!

Tot slot het aantal bezoekers. 
Dat nam af. In 2008 kwamen 
19.677 mensen de bieb bin-
nen; vorig jaar bezochten 18.714 
mensen Duinrand Bennebroek. 
Alleen in Hillegom is men blij-
kens de cijfers meer gaan le-
zen en in Vogelenzang steeg het 
aantal ook licht. Respectievelijk: 
80.355 bezoekers in Hillegom te-
gen 75.301 in 2008. In Vogelen-
zang kwamen vorig jaar 15.486 
mensen naar de vestiging, tegen 
15.084 daarvoor. 
Duinrand Bennebroek vindt u 
aan de Bennebroekerlaan 3 te 
Bennebroek. Tel. 023-5847712.

Aandachtig publiek bij het voorlezen in de bibliotheek van Benne-
broek.

Kleding in geval van prothese
Regio – Voor de inloopmiddag in 
het Adamas inloophuis op 17 mei 
is de firma Jolie uit Haarlem uit-
genodigd, specialist in badmode 
en lingerie en verkoopadres voor 
borstprotheses. Ria Delver is ex-
pert op het gebied van aanpas-
singen aan kleding, zij heeft veel 
tips en trucs. Daarnaast maakt 
zij speciale lingerie en badmo-
de voor vrouwen die geen pro-

these willen of kunnen dragen. 
Vanuit de borstkankervereniging 
Haarlem is iemand aanwezig van  
het prothese voorlichtingsteam. 
Ieder is hartelijk welkom van-
af  13.30 uur in het Adamas in-
loophuis te Nieuw Vennep. Aan-
melden via mail@adamasin-
loophuis.nl of via 0252-680233. 
Adres: Eugenie Prévinaireweg 
61 Nieuw-Vennep.

Filmhuis op vrijdag
Heemstede - Lekker film kijken 
in Filmhuis Plexywood op vrij-
dag 21 mei! We gaan de nieuw-
ste en leukste DVD van dit mo-
ment bekijken. Vòòr de film is de 

Cook – eat – meet & greet. Als je 
hieraan meedoet mag je gratis 
blijven bij ‘t Is weer Vrijdag. ‘t Is 
weer Vrijdag is altijd in de jonge-
renruimte van Plexat bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Tijd: 20.00-22.30 uur. 

Veiligheidsregio Kennemerland 
voert ranglijst regio’s aan
Regio  – Uit het eindrapport 
‘Rampenbestrijding op orde’ van 
de Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid blijkt dat de Veilig-
heidsregio Kennemerland (VRK) 
en de Veiligheidsregio Rotter-
dam-Rijnmond, over de volle 
breedte, landelijk de rampenbe-
strijding het beste op orde heb-
ben. 

Letterlijk staat in het rapport: 
“De veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond, die al jarenlang een 
voortrekkersrol vervult op onder 
meer de ontwikkeling van kwa-
liteitsnormen, heeft over de vol-
le breedte redelijk tot goed ge-
presteerd. Landelijk gezien staat 
deze regio er samen met Kenne-
merland het beste voor.” 

De organisatie van de rampen-
bestrijding is nog niet overal in 
Nederland op orde. Van de 25 
veiligheidsregio’s voldoen er 
acht bijna volledig aan de gestel-
de eisen. Het gaat naast de re-
gio’s Rotterdam-Rijnmond, Ken-
nemerland om Twente, Noord- 
en Oost-Gelderland, Gelderland-
Midden, Noord-Holland-Noord, 
Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Lim-
burg. De meeste andere regio’s 
zijn goed op weg, maar moeten 
nog de nodige verbeteringen 
doorvoeren. Het  rapport van de 

Inspectie OOV is naar de Twee-
de Kamer gestuurd.

De Inspectie OOV heeft onder-
zocht of de 25 veiligheidsregio’s 
voldoen aan de eisen die onder 
meer worden gesteld in de Wet 
op de veiligheidsregio’s. Deze 
wet treedt dit najaar in werking. 
De VRK voldoet vrijwel volledig 
aan de in de wet gestelde eisen 
voor de rampenbestrijding. Zo 
pakken in Kennemerland politie, 
brandweer, GHOR/GGD, am-
bulancediensten, KMar en ge-
meenten de bestrijding van een 
ramp of crisis gezamenlijk aan. 
Van deze multidisciplinaire be-
nadering is volgens de Inspectie 
in vele andere regio’s in Neder-
land nog te weinig sprake. Ook 
presteert Kennemerland goed 
op verschillende aspecten van 
de rampenbestrijding, zoals het 
maken van een risico-inventari-
satie, opleiden en oefenen, alar-
mering en opschaling. De VRK 
moet nog wel stappen zetten in 
het verbeteren van het informa-
tiemanagement, zodat zowel be-
stuur als operationele diensten 
tijdens een ramp over de juiste 
informatie beschikken. De VRK 
denkt hierin een grote stap te 
kunnen zetten door het invoeren 
van de netcentrische werkwijze 
per 1 mei 2010. 
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‘Hemelvaarders’ 
Nieuwe expositieruimte 
in hartje Haarlem

De expositie waarmee atelier 
Vennik haar deuren opent voor 
het publiek draagt de naam He-
melvaarders. De drie kunste-
naars verbeelden, elk op eigen 
wijze, hun visie op aspecten van 
het Christendom. Actuele the-
ma’s als de geslotenheid van de 
Katholieke kerk en de kwestie 
van het celibaat zijn het thema 
van diverse getoonde werken. 
Kunstenares Christine Ban-
gert toont een serie foto’s die 
zij maakte langs de Kruisweg in 
het oude Jeruzalem. Verweerde 
deuren met sloten en ook een 
groot drieluik van bijna abstrac-
te foto’s, waarop de Via Doloro-
sa is afgebeeld. De fotocollages 
worden begeleid door gedich-
ten van Bangert geïnspireerd op 
de Mattheüs Passion. “Het lij-
den van Christus is verwant aan 
het lijden van de mens in elke 
tijd”, aldus Bangert. “De fouten 
die de kerk maakt en heeft ge-
maakt staan voor mij los van de 
leer van Christus die over liefde 
en mededogen gaat.” 
Expressieve dansende nonnen, 
beelden van de bijna 80-jarige 
beeldhouwer Karel Gomes, stel-
len het actuele thema van de 
onderdrukte seksualiteit in de 
kerk aan de orde. Gomes toont 
een non die gebogen gaat onder 
haar alter ego: een wilde, naakte 

vrouw, die zij letterlijk en figuur-
lijk op haar rug meedraagt. Go-
mes houdt zich al vele jaren met 
religieuze thema’s bezig. Een se-
rie meer dan levensgrote bron-
zen beelden van zijn hand zijn 
in de Bijbelse tuin in Hoofddorp 
(Kruisweg 1067) te bezichtigen.
Richard Vennik, eigenaar van 
atelier Vennik, maakt installaties 
waarin hij gebruikte materialen 
nieuw leven inblaast. Onderaan 
een groot houten kruis zijn in 
het beton voetafdrukken zicht-
baar. Het speelse is een belang-
rijk aspect in het werk van Ven-
nik die al op jonge leeftijd brak 
met de kerk en een eigen spi-
rituele zoektocht volgde, welke 
soms raakte aan het Christen-
dom en zich er dikwijls tegen af-
zette. 
Tijdens de expositie zal de film 
“Il Vangelo secondo Matteo”van 
Pasolini uit 1964 worden ge-
toond. Atelier Vennik wil zich in 
de toekomst toeleggen op kunst-
manifestaties, concerten in klei-
ne kring, voordrachten en ande-
re activiteiten op het gebied van 
kunst en muziek. 
Hemelvaarders in het weekend 
van 22 en 23 mei, van 11.00 tot 
18.00 uur, Nieuwe Raamstraat 
10 te Haarlem (informatie: 06-
14688844, www.bangertkunst.
nl) 

Regio - In het oude centrum van Haarlem opent Atelier Ven-
nik haar eerste expositie met werk van onder meer Karel Go-
mes, bijna 80 jaar en een begrip in de naoorlogse Hollandse 
beeldhouwkunst. Daarnaast zijn foto’s en beelden te zien van 
de Haarlemse kunstenaar Christine Bangert en objecten van 
Richard Vennik, eigenaar van de ruimte. 

Nationale Zonnebloem Loterij van start
Regio - Zonnebloemvrijwilli-
gers gaan de komende maan-
den ongeveer 1,5 miljoen loten 
verkopen. Van de opbrengst or-
ganiseert vrijwilligersorganisatie 
de Zonnebloem onder andere 
300.000 dagjes uit en 275 aan-
gepaste vakanties voor zieken, 
gehandicapten en hulpbehoe-
vende ouderen.
De loterij vormt één van de be-
langrijkste inkomstenbron-
nen voor de Zonnebloem. Het 
geld wordt gebruikt voor de ex-
tra voorzieningen als aangepast 
vervoer en (verpleegkundige) 
begeleiding, die nodig zijn voor 
hulpbehoevende deelnemers 

van Zonnebloemactiviteiten en -
vakanties.  

Uitslag
In de prijzenpot zitten 5.020 geld-
prijzen, waaronder de hoofdprijs 
van 15.000,- euro. Zonnebloem-
loten à 2,- euro zijn te koop via 
vrijwilligers aan de deur of op 
www.zonnebloem.nl/loterij tot 
en met 31 oktober 2010. De trek-
king is op 15 november 2010. De 
uitslag wordt bekend gemaakt 
via het telefoonnummer (0900) 
0633 (35 eurocent per gesprek). 

Sociaal netwerk
De Zonnebloem telt ruim 40.000 

vrijwilligers die georganiseerd 
zijn in ongeveer 1.400 afdelin-
gen. Zij bieden een sociaal net-
werk aan zieken, gehandicapten 
en hulpbehoevende ouderen, 
voor wie eenzaamheid dreigt en 
geven kleur aan hun leven.

Buiten het organiseren van 
300.000 Zonnedagen, leggen de 
vrijwilligers 1,3 miljoen huisbe-
zoeken af bij meer dan 71.000 
zieken en gehandicapten. Ook 
gaan elk jaar zo’n 8.000 (zwaar) 
hulpbehoevende mensen met de 
Zonnebloem op vakantie, waar-
van 3.000 met het eigen vakan-
tieschip. 

Nieuwe brochure Dierenambulance
Heemstede/ Bennebroek 
– Stichting Dierenambulan-
ce Haarlem e.o heeft een nieu-
we brochure. SDH is actief in 
een groot gebied (Kennemer-
land) waaronder ook in Benne-
broek en Heemstede. De stich-
ting biedt ambulante hulp aan 
dieren in nood. Alle hulpverle-
ners die daarbij actief zijn, heb-
ben de nodige kennis in huis zo-
als EHBO maar tevens hebben 
zij andere cursussen en oplei-

dingen gevolgd, zodat zij terza-
ke kundig zijn.
De SDH helpt dieren van groot 
tot klein, of dat nu om een aan-
gereden kat gaat of een gewon-
de zwaan. Verder houdt de stich-
ting zich bezig met het vervoe-
ren van dieren bijvoorbeeld naar 
de dierenarts maar ook verder 
weg, nationale en internationa-
le dierentransporten. Bovendien 
kunt u SDH inschakelen als u 
uw overleden huisdier wilt laten 

begraven of cremeren. Zij kun-
nen altijd nieuwe donateurs ge-
bruiken. Dat kan al vanaf 5 euro 
per kwartaal!

Nog even belangrijke contact-
gegevens: 023-5383030 is het 
alarmnummer. Voor vermissin-
gen: 023-5355055. Landelijk 
alarnummer: 0900-0245.
E-mail: info@dierenambulance-
haarlem.nl website: www.die-
renambulancehaarlem.nl

Defibrillator op Stek-kantoren
Regio - De kantoren van Stek in 
Hillegom en Lisse zijn sinds kort 
voorzien van een defibrillator 
(HeartStart). Dit apparaat wordt 
gebruikt bij iemand die plotse-
ling een hartstilstand krijgt

De HeartStart geeft het hart een 
schok, zodat het weer regelma-
tig begint te kloppen. De over-
levingskans bij een plotselinge 

hartstilstand houdt direct ver-
band met de snelheid waarmee 
de behandeling van de patiënt 
plaatsvindt. Elke minuut vertra-
ging geeft een afname van 7 tot 
10 procent.

Een aantal medewerkers van 
Stek (bedrijfshulpverleners) zijn 
opgeleid om de defibrillator te 
bedienen.

Wandeling Hemelvaartsdag in Haarlem
Regio - Op Hemelvaartsdag 13 
mei kunt u mee met stadsgids 
Thon Fikkerman, hij gaat dan 
met u ‘dauwtrappen’ door o.a. 
het centrum van Haarlem.
Vertrek bij Historisch Museum, 

Groot Heiligland 47 te Haarlem 
om 7.00 uur.
Aanmelden voor de wandeling 
is noodzakelijk op telefoonnum-
mer 06-16410803 of email: gil-
dewandelingen@gmail.com

Op werkdagen van 9.00 – 10.00 
en 18.00 – 19.30 uur.

Duur van de wandeling is an-
derhalf uur en de kosten bedra-
gen 3 euro per persoon.

Informatiebijeenkomst hooggevoeligheid
Heemstede - Dinsdag 18 mei wordt een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd over Hoogge-
voeligheid. Deze vindt plaats in het Touchdown-
center te Heemstede en is gratis toegankelijk. 

Aanvang: 20.00 uur. Het Touchdowncenter vindt 
u aan de Havenstraat 87. 
Opgeven kan via Ineke Flaman op nummer 06-
28272529 of e-mail ineke@chilon.nl 



pagina 16 de Heemsteder - 12 mei 2010

Heemstede
T/m 14 mei
• 12 KZOD leden exposeren 
hun werk in het Raadhuis te 
Heemstede. Titel: In de sporen 
van Gerard von Brucken Fock.
Zie de website: www.kzod.nl

Donderdag 20 mei 
• Bijeenkomst Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek (HVHB) in het Raad-
huis in Heemstede. Aanvang: 
20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. Lezing over de Overplaats 
van de Hartekamp. Meer info: 
www.hv-hb.nl

Zondag 6 juni
• Kunstmarkt in de Jan van 
Goyenstraat tussen ca. 10 en 
17 uur. Met diverse beeldende 
kunst en muziek.

Tot eind juni
• Werk van de Heemsteedse 
kunstenaar Albert Rollich bij 
Kasim mode aan de Jan van 
Goyenstraat. 

Regio
Zaterdag 15 mei
• Lunchconcert in Bavo kerk 
Haarlem, Grote Markt 22, met 
Vrouwenkoor Elisabeth
Bas. 13.15-13.45 uur.

• Concert in kathedrale basi-
liek st Bavo, Leidsevaart 146 
Haarlem. Orgel & piano. Aanv.: 
15u. Jaap Stork speelt werken 
van Frédéric Chopin, Maurice
Ravel en Robert Schumann.

• Chant’act zingt Rossini in 
Remonstrantse Kerk te Haar-
lem. Aanvang: 20.00 uur. Lo-
catie: Wilhelminastraat 22.
Voor inlichtingen en kaartver-
koop 0251-651657 of 0251-
821153, www.chantact.nl

• Schilder Mijn Verhaal: 14 
striptekenaars schilderen in 
de Bibliotheek Haarlem, van 
11-16 uur. Gasthuisstraat 32, 
te Haarlem. Gratis toegang.

T/m zaterdag 15 mei
• Tentoonstelling 30 jaar Be-
vrijdingspop in de Bibliotheek 
Haarlem. Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem.
De expositie is gratis toegan-
kelijk.

Zondag 16 mei
• Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede speelt in theater 
De Omval in Diemen. Locatie: 
Ouddiemerlaan 104. Aanvang: 
20u. Toegang: 7,50 euro.
Info: www.sbo-heemstede.nl 
en www.diemerharmonie.nl

Agenda
Cultuur • Concert Hartog Eysman en 

Luke Nyman in de Stompe To-
ren, Kerkweg in Spaarnwoude. 
Aanvang: 14.00 uur. Toegang: 
gratis (collecte na afloop)
Meer info: www.stompe-to-
ren.nl

Maandag 17 mei
• Ethisch Paranormaal Cen-
trum Kennemerland verzorgt 
een openbare avond waarop 
Jan Stuivenberg waarnemin-
gen doet met zandlezen.
Locatie: verenigingsgebouw 
Speeltuin Oost, Anna Kaul-
bachstraat 14A te Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur.

Woensdag 19 mei
• Haarlem Night Skate 2 in 
Miami Vice sfeer door cen-
trum van de stad.
Vertrek: vanaf de ijsbaan in 
Haarlem (IJsbaanlaan 2, gra-
tis parkeren). Vanaf 19.30 
uur. Meer info: www.haarlem-
nightskate.nl 

• Gerben Hellinga in Café Glo-
baal. Gedichten uit heden en 
verleden die te maken heb-
ben met drugservaring, -ge-
bruik en -handel. Tijd: 17.00-
20.00 uur. Toegang gratis. Lo-
catie: Lange Herenvest 122, 
Haarlem.

Zaterdag 22 en zondag
23 mei
• Hemelvaarders, expositie 
met werk van o.a. Karel Go-
mes, Nieuwe Raamstraat 10 
te Haarlem (informatie: 06-
14688844, www.bangert-
kunst.nl). Open van 11.00 tot 
18.00 uur.

Woensdag 26 mei 
• Gesprek met indiagangers 
over India. Aanvang: 20.00 
uur. Locatie: MCH, Lange He-
renvest 122, Haarlem.
Toegang: 5 euro, koffie en thee 
inbegrepen. Op vertoon van 
bibliotheekpasje kunt u gratis 
één introducé meenemen

T/m 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023 5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

‘Vloed’ populair Moederdagcadeau 

Auteursbezoek Susan Smit aan 
Blokker schot in de roos
Heemstede - Zaterdag 8 mei 
jl. bracht schrijfster Susan Smit 
een bezoek aan boekhandel 
Blokker om haar boek ‘Vloed’ 
te promoten. Susan Smit (1974) 
werkte tien jaar als fotomodel 
in binnen- en buitenland. Ze er-
voer hoe oppervlakkig en een-
zaam de wereld van uiterlijkhe-
den kan zijn, wat haar behoef-
te aan inhoud voedde. Op haar 
zesentwintigste studeerde ze 
af in Culturele Studies, richting 
Publicistiek, aan de Universi-
teit van Amsterdam. Susan re-
censeerde van 2005 tot 2009 el-
ke woensdag boeken in het tv-
programma Goedemorgen Ne-
derland. Susan vertelde zater-
dag uitgebreid over haar nieuwe 
boek Vloed, dat wordt gezien als 
een schitterende, epische, histo-
rische roman, overigens geba-
seerd op Susan Smit’s eigen fa-
miliegeschiedenis.

Verhaal
Vloed speelt zich af in Noord-
wijk, in 1899. Adriana van Ko-
nijnenburg weigert haar eer-
ste huwelijksaanzoek. Liever zit 
ze te lezen of te schrijven, zoals 
haar vroegere speelkameraadje 
Henriëtte Roland Holst. Haar va-
der, hotelier en reder, verandert 
het vissersdorp in een mondai-
ne badplaats door badkoetsjes 

op het strand te zetten en een 
badhotel te beginnen. Als Adri-
ana liefdadigheidswerk doet in 
een clubhuis voor vissers ont-
moet ze Jacob, een jonge visser 
op wie ze verliefd wordt.

Het verschil in klasse is echter 
groot en de verhouding strandt. 
Ze stort zich op haar poëzie en 
laat zich schaken door een ober 
die in een van de hotels werkt, 
een charmeur en bastaardkind 
van Willem III.  Dan wordt Adri-
ana onterfd en verbannen uit 
Noordwijk, maar kiest vol over-

gave voor de liefde, alsof ze 
alsnog de juiste keuze wil ma-
ken. Jaren later, als ze inmiddels 
moeder is, levert ze de grootste 
strijd van haar leven om terug te 
keren… Reden dat veel van de 
aanwezigen het boek als moe-
derdag geschenk kochten en 
lieten signeren door Susan. 

Susan schreef verder de boeken: 
100 spirituele plekken, Letter-
honger, Wat er niet meer is ,De 
verleiding, De zweefmolen, Ele-
na’s vlucht, De stad en de ster-
ren, Wijze vrouwen, Heks.

Excursie historie en natuur
Rondje Landgoed Hageveld
Heemstede - Zondag 16 mei 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een excursie op Ha-
geveld in Heemstede. Landgoed 
Hageveld heeft niet alleen een 
rijke historie maar het is ook een 
prachtig, hoewel bedreigd, stuk 
natuur waar nog veel te ontdek-
ken valt. Natuur en landschap 
hier zijn uniek voor Heemstede!  
Gelegen op een van de meest 
oostelijk gelegen strandwal van 
Zuid-Kennemerland is Hageveld 
het enige landgoed waar de ou-
de, beboste duinenrij zonder 
onderbreking door een weg of 

woonwijk overgaat in de veen-
weiden langs het Spaarne. Dit 
halfnatuurlijke landschap is 
door eeuwenlang menselijk ge-
bruik ontstaan. 

In de weilanden broeden wei-
devogels als kievit, tureluur en 
scholekster. Uit de poeltjes en 
ondiepe sloten klinkt het gezang 
van de rugstreeppad. Langs de 
smalle bosranden fladderen ver-
schillende soorten vleermuizen, 
op zoek naar insecten. Hun ko-
lonies leven in holle bomen op 
het landgoed. In het bos met de 

lage hobbelduintjes bloeien in 
het voorjaar vogelmelk, helm-
bloem, maagdenpalm en dag-
koekoeksbloem. 
Tijdens deze IVN-wandeling 
wordt ook ingegaan op de ge-
schiedenis die teruggaat tot de 
15e eeuw. Tevens maakt Hage-
veld deel uit van de ecologische 
hoofdstructuur van Nederland 
en vormt een rustpunt voor met 
name vogels en vleermuizen. 
Vertrek om 11.00 uur. Verzame-
len op de parkeerplaats voor 
de hoofdingang van de school. 
Duur: 1,5 uur. Deelname is gra-
tis. Aanmelden vooraf is niet no-
dig. 
Informatie bij Hans Kerkhoff, 
023-5288577 of op www.ivn.nl/
zuidkennemerland

Koken en 
ontmoeten

Heemstede - Bij de Cook - eat - 
meet & greet kunnen tieners van 
11 t/m 15 jaar lekker koken, eten, 
opruimen en blijven hangen bij ’t 
Is weer Vrijdag. We gaan op vrij-
dag 21 mei van 18.00 tot 20.00 
uur hartige taart maken. Kosten 
5,- euro. Locatie: Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Geef je snel op: (023) 548 38 28, 
plexat@casca.nl. 
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Symfonisch Blaasorkest Heemstede 
te gast in Diemen

De actieve voorzitters van bei-
de verenigingen, Herman Jurri-
us (SBH) en Hubert de Leeuw 
(DH), hebben dit eerste samen-
werkingsverband geïnitieerd. 
Verbindende man is de vaste di-
rigent van het SBH, Léon Bosch, 

die in het recente verleden re-
gelmatig met de Diemer Harmo-
nie heeft gerepeteerd. Beide or-
kesten spelen een heel gevari-
eerd programma, met behal-
ve originele werken voor blaas-
orkest ook arrangementen van 

Heemstede - Zondag 16 mei verzorgt het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede (SBH) samen met de Diemer Harmonie (DH) 
een optreden onder de naam ‘Lenteconcert’. Dit dubbelcon-
cert vindt ’s avonds om 20.00 uur plaats in theater De Omval 
in Diemen. De toegang bedraagt 7,50 euro.

composities van o.a. Gershwin 
en Rimsky-Korsakov. Daarbij is 
er volop ruimte voor solisten om 
te schitteren. Het SBH heeft er in 
ieder geval veel zin in; het orkest 
is nèt terug van een inspirerend 
repetitieweekend op Texel.

Meer informatie is te vinden op 
www.sbo-heemstede.nl en www.
diemerharmonie.nl 
Theater De Omval is te vinden 
aan de Ouddiemerlaan 104.

Heemstede,
een mooi dorp... ooit

Een van de moedeloos makende ontwikkelingen van het dorp 
waarin we wonen is dat ons dorp langzaam maar zeker verdwijnt. 
Ik bedoel niet dat het kleiner wordt, integendeel, er is juist spra-
ke van een onstuitbaar verlangen naar verandering, naar meer, 
naar alles wat we niet hebben, wat beter kan: de vaart der vol-
keren roept.
Zo heeft men onlangs bedacht dat wij zitten te springen om een 
uitvaartcentrum. Een uitvaartcentrum, als cadeau van de be-
stuurders aan de bevolking. U voelt de ondertoon. En liefst zo 
snel mogelijk. Klaarblijkelijk wordt er op gewacht. 
Het realiseren van welke nieuwbouw dan ook verandert dit dorp 
echter niet in een stedelijk gebied met allure. Integendeel, het 
resultaat is eenvormigheid, de kleinzielige uniformiteit waar vrij-
wel alle Nederlandse plaatsen heden ten dage hun karakter-
loosheid aan danken. Wat ‘eigen’ was verdwijnt, de aanblik is 
verstrakt, dat wil zeggen: efficiënt en glad gestreken, met an-
dere woorden: verarmd. Dit fenomeen vaart onder de vlag van 
‘vooruitgang’ en kritiek wordt door de pleitbezorgers ervan afge-
daan als het gezeur van mensen die zonodig tegendraads moe-
ten zijn. De zorg van burgers ten aanzien van hun directe omge-
ving wordt gezien als een vorm van egoïsme, kokervisie, en als 
niet-objectief terzijde geschoven: alsof je een steen optilt waar-
onder beestjes tekeergaan die je normaal niet hoort of ziet. Wie 
tegen een voorziening als een modern uitvaartcentrum op een 
oud kerkhof is, begrijpt er niets van, is zelf een anachronisme en 
kan daar beter meteen gaan liggen.
Mede daarom is het proces van nieuwbouw op deze verstilde 
begraafplaats onomkeerbaar. De begraafplaats op de Glipper-
dreef, een monument dat de Gemeente ooit zelf op haar monu-
mentenlijst plaatste, zal eraan moeten geloven. Eén partij heeft 
er principieel bezwaar tegen, de rest van de raad speelt met 
doortrapte nuances de kritische bestuurder. Onder het mom van 
inspraak worden de burgers (unaniem tegen) welwillend glimla-
chend aangehoord. Daarna wordt de steen weer op zijn plaats 
gelegd. De tanker van de vooruitgang kent immers maar één 
koers: rechtdoor, dwars door de porseleinkast die dit dorp ooit 
was. 
Keer op keer wordt Heemstede geconfronteerd met boekhoud-
kundig bouwen, alleen bedoeld om de begroting op orde te krij-
gen, van bestuurders die niet inzien dat slechts één modern ge-
bouw genoeg is om zijn omgeving volkomen uit het lood te 
slaan. Wat ooit harmonisch was en rust bracht, wekt uiteindelijk  
alleen nog machteloze woede op. Uiteraard spreken de raads-
leden hun zorg uit en dringen zij aan op kwaliteit. Maar kwaliteit 
is een geniepige, laffe kwalificatie. Iedereen weet wat kwalitatief 
bouwen heden ten dage betekent. Verarming. Kilte, in plaats van 
warmte. Karaktermoord.
Dat deze fout steeds weer wordt gemaakt  is typisch voor een 
zich superieur wanende generatie bestuurders. Bestuurders die 
zich willen laten gelden. Die niet omkijken. Die we zelf hebben 
gekozen. Historische plaatsen, of deze zich nu in hun eigen dorp 
bevinden of niet, hebben in hun ogen geen betekenis. Wel waar-
de, maar alleen een economische. Ooit zal een generatie na ons 
zich afvragen wat ons heeft bezield. Het is een kwestie van be-
schaving om begraafplaatsen met rust te laten.
J. Veerkamp, Voorweg 7, Heemstede. Tel: 023-5295149.

INGEZONDEN

WK-pool voor Poolse kinderen
Heemstede - Net zoals in voor-
gaande jaren organiseert PPL 
(Stichting Polen Lesna) een 
voetbalpool. Dit keer natuur-
lijk de WK-pool. Doel van deze 
pool is om een deel van de Kin-
derweek te kunnen financieren. 
De eerste week van augustus 
zal deze weer plaatsvinden in 
Fort Penningsveer met 20 Pool-
se kinderen uit de armste fami-
lies en uit families met alcohol-
problemen. 
De inleg is 10,- euro, waarvan 
6,- euro voor de pool en 4,- euro 
voor de Kinderweek. 

De prijzenverdeling is als volgt: 

-  Eerste plaats: 60% van de 
totale inleg 

-  Tweede plaats: 30% van de 
totale inleg 

-  Derde plaats : 10% van de 
totale inleg 

Doe zo vaak mee als je wilt, hoe 
vaker hoe beter en hoe meer 
kans om te winnen. 
Maak uw inleg over naar Stich-
ting PPL, rekeningnummer 
67.44.26.312, o.v.v. WK-POOL en 
eventueel uw deelnemersnaam, 
indien deze afwijkt. Kijk ook op: 
http://wkpool.foundationppl.nl/
default.htm en kies dan voor 
Webvoorspelling.

Concert in Remonstrantse kerk 
Chant’act zingt Rossini
Regio - Het theaterkoor 
Chant’act viert zijn eerste lus-
trum met de uitvoering van de
Petite Messe Solennelle van 
Gioacchino Rossini. Zaterdag 15 
mei geeft het koor daartoe een 
concert om 20.00 uur in de Re-
monstrantse Kerk Haarlem.
Het koor, vijf jaar geleden opge-
richt door dirigent Wim Leising, 
houdt zich doorgaans
bezig met het op de planken zet-
ten van kleinschalige opera-pro-
ducties, maar wil af en toe
ook een uitstapje maken naar 
een oratoriumwerk. Bovendien 
is deze Mis een heel theatraal
werk, waarbij Rossini zijn capa-
citeiten als operacomponist niet 
verloochent.
Er zijn veel mooie anekdotes 
over Rossini en zijn Messe So-
lennelle te vertellen.
Na een bruisende start van zijn 
operacarrière, in zijn glorietijd 
schreef Rossini wel drie
Opera buffe per jaar, kwam na 
het schrijven van Wilhelm Tell 
zijn operaproductie tot 
stilstand. Dit gebeurde rond zijn 
37ste levensjaar en het blijft ver-
wonderlijk dat de man
die zo energiek opera’s kon 
schrijven, zich de tweede helft 

van zijn leven kon overgeven
aan luieren en het bereiden en 
verorberen van veel voedsel 
(Tournedos-Rossini).
Hij componeerde nog wel wat 
pianomuziek en liederen, die hij 
zelf “Ouderdomszonden”
noemde, maar geen opera’s 
meer.
In 1863 ging het werk in premiè-
re en was meteen een groot suc-
ces. Drie jaar later heeft
Rossini nog een versie voor groot 
orkest gemaakt. Hoe prachtig 
die ook is, toch vallen wij
voor de oorspronkelijke bezet-
ting voor klein koor, solisten, pi-
ano en harmonium.
Het is deze eerste versie die wij 
gaan uitvoeren samen met een 
viertal aanstormende jonge
solisten van het Conservatori-
um van Amsterdam:  Kirila Kraal 
(sopraan),
Pauline van Eijk (alt), Lacin Mo-
diri (tenor) en Rick Zwart (bas)
Verder wordt de piano bespeeld 
door Lennie Kerkhof en het har-
monium door Piet Hulsbos.
Toegangsprijs van het concert 
is 12 euro. Voor inlichtingen en 
kaartverkoop 0251-651657 of 
0251-821153. Zie ook: www.
chantact.nl

Hennep-
plantage in 
Hillegom

Regio - Op aangeven van 
alerte medewerkers van 
wooncorporatie Stek deed de 
politie op vrijdag 7 mei een 
inval in een huurwoning in 
Hillegom. De politie trof hier-
bij de restanten van een grote 
hennepplantage aan. Van de 
daders ontbreekt ieder spoor. 
“De inzet van Stek-mede-
werkers in wijken en buurten 
werpt goede vruchten af”, al-
dus Hans Al, bestuurder van 
Stek. “Bij een vermoeden van 
dergelijke criminaliteit alar-
meren we direct de politie. 
Soms hebben omwonenden 
het niet in de gaten dat iets 
dergelijks in hun woonomge-
ving gebeurt. Dan is het toch 
goed dat ook medewerkers 
van Stek hier alert op zijn en 
actie ondernemen.” De wo-
ning wordt zo snel mogelijk 
weer opgeknapt en geschikt 
gemaakt voor verhuur.
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Kampioensfoto B1.

B-junioren van VEW 
pakken de hoofdprijs
Heemstede - Na de E-1- en 
VEW-3 is wederom een jeugd-
elftal kampioen geworden. De 
B-1 junioren getraind door Rob 
Neeskens en begeleid door On-
no Stoltenborg won de voorlaat-
ste competitie wedstrijd met 4-2 
van Zandvoort. Echt gemakkelijk 
ging het niet, na een 3-0 rust-
stand kwam Zandvoort terug tot 
3-2. Een kwartier voor tijd viel de 
beslissing.
Het voetbal seizoen zit er bij-
na op, er staat voor 15 mei nog 
één wedstrijd op het program-
ma: Kennemerland-b- VEW-b 
om 13.30 uur, maar of de wed-
strijd nog gespeeld wordt?
VEW besteedt ook veel aandacht 
aan het gebeuren naast de com-
petitie. 
Zeker goed om te vermelden: 
VEW-E2 wint toernooi bij Vlug en 
Vaardig in Amsterdam, de F-ju-
nioren pakken een mooie twee-
de plaats. De evenementen is 
weer uitgebereid: Vrijdag 21, za-
terdag 22 en zondag 23 mei or-

ganiseert het jeugdbestuur het 
grote “Kampweekend”. De jeugd 
wordt drie dagen bezig gehou-
den in en rond het clubhuis.
Eventuele nieuwe leden kunnen 
ook mee genieten van dit be-
roemde weekend. Inlichtingen 
en opgeven van nieuwe leden: 
Onno Stoltenborg- 0235637856.
Een extra activiteit op zaterdag 
22 mei: VEW speelt de eerste 
wedstrijd in de promotie/degra-
datie competitie. De tegenstan-
der is nog onbekend. Aanvang 
14.30 uur.
Dinsdag 1 juni: Sponsor di-
ner aangeboden door Le Che-
val Blanc in de Jan van Gooijen-
straat.
Zaterdag 5 juni: Zeven tegen Ze-
ven toernooi. Aanvang 10.30 uur 
en de laatste wedstrijd eindigt 
om ongeveer 16.30 uur.De dag 
wordt afgesloten met een BBQ. 
Tegen een schappelijke prijs zijn 
munten te koop in de kantine.
Opgeven bij Micha Pannekoek- 
0643562842.

Honkbal Heemstede

Eerste bal door wethouder Botter

RCH startte met zijn Australi-
sche heuveltroef Chris Mow-
day op de heuvel en dat stond in 
eerdere wedstrijden deze com-
petitie garant voor de winst. 
Maar Ben Grice, zijn eveneens 
Australische opponent aan Oos-
terhoutse zijde, stak ook in een 
uitstekende vorm. Na 5 innings 
hadden beide pitchers zegge en 
schrijve 1 honkslag tegen gekre-
gen. Maar in de 6e Oosterhout-
se slagbeurt was het plotse-
ling raak. Een honkslag, gevolgd 
door een ‘homerun inside the 
park’ van midvelder Brian Bie-
zen zorgde voor de 0-2 op het 

scorebord en omdat de beide 
pitchers de slagmensen vervol-
gens van de thuisplaat weghiel-
den werd dat ook de eindstand. 
Chris Mowday trof geen blaam, 
maar aanvallend stelde de thuis-
ploeg met slechts 2 honkslagen 
(van Tony Wilffert en Zamir Lij-
de) zwaar teleur.

Een dag eerder, in Oosterhout, 
werd de wedstrijd eigenlijk ook 
in één inning beslist. RCH had 
door Zamir Lijde en Alex Santuc-
ci na 3 Heemsteedse slagbeur-
ten een 2-0 voorsprong geno-
men. Defensief  leek Jim Leije-

Heemstede - Nadat 3 weken geleden de aannemer te laat was 
met zijn oplevering, 2 weken terug de honkbalbond de gravel-
paden afkeurde, vorige week de weergoden roet in het eten 
gooiden, kon RCH Pinguïns afgelopen zondag dan eindelijk 
zijn met behulp van de gemeente Heemstede gerenoveerde 
hoofdveld in gebruik nemen. De voor sport verantwoordelijk 
wethouder Jur Botter gooide de eerste bal en de stemming 
leek er goed in te zitten. Maar de tegenpartij, Twins uit Oos-
terhout, werkte niet mee.

naar de zaken goed onder con-
trole te hebben, maar 2 veldfou-
ten in het begin van de 3e Oos-
terhoutse inning ontketenden 
een langdurige rally, waarbij de 
hele line-up van de thuisploeg 
aan slag kwam. 6 Runs waren 
het gevolg en die klap kwam de 
Racing niet meer te boven. De 
Twins scoorden nog 2 x, waarvan 
1 x op de uitstekend in de 4e in-
ning ingevallen Alex Plakke, zo-
dat de 3 runs, die nog binnenge-
bracht werden door Zamir Lijde, 
Ricky Daal en Mick van Vliet, on-
toereikend waren om de punten 
mee naar huis te nemen.  
Door de dubbele nederlaag te-
gen het laag geklasseerde Twins, 
staat RCH-Pinguïns weer met 
beide benen op de grond. De 6e 
plaats op de ranglijst is net aan 
voldoende voor deelname aan 
de kampioenspoule, maar om 
die te behouden moeten zeperds 
zoals afgelopen weekend verme-
den worden.

Nieuwe trainer/coach 
Alliance Dames 1
Heemstede - André Morees is 
vanaf augustus 2010 de nieuwe 
trainer/coach van Dames 1. Hij 
volgt Antoine van den Haak op, 
die  afgelopen seizoen Dames 1 
naar de top van de eerste klasse 
heeft gebracht. Morees is geen 
onbekende; heeft zelf als keeper 
gespeeld bij Bloemendaal He-
ren 1 en is technisch directeur 
bij de Leidsche en Oegstgeester 
Hockey Club. Alliance is dan ook 
verheugd met de komst van de-
ze zeer getalenteerde en gemo-
tiveerde nieuwe coach/trainer 
die Dames 1 naar de overgangs-
klasse gaat brengen.

Wie is de nieuwe trainer
André Morees is een coach met 
een duidelijke visie die hij op ge-
motiveerde en stimulerende wij-
ze weet over te brengen op de 

spelers. Door zijn enthousiasme
,gedrevenheid en enorme erva-
ring weet hij de juiste sportmen-
taliteit te creëren die Dames 1 
moet brengen tot de overgangs-
klasse. André Morees heeft veel 
ervaring op het gebied van coa-
chen en trainen. Sinds 2007 is 
hij technisch directeur bij de 
Leidsche en Oestgeester Hoc-
key Club, was in 2008 assistent 
bondscoach NED JB en is sinds 
1997 trainer/coach van verschil-
lende Heren 1 of Dames 1 hoc-
keyteams. 
Als speler heeft hij ook een 
enorme staat van verdienste; 
heeft gespeeld in de selectie van 
Jong Oranje en is als keeper van 
Bloemendaal Heren 1 drie keer 
landskampioen geworden en 
heeft één keer met zijn team de 
Europa Cup 1 gewonnen. 

Driemaal is scheepsrecht!

Mannen HBC E3 weer kampioen
Heemstede - Op zaterdag 
24 april werd, na een wed-
strijd vol spanning, met 1-
0 gewonnen door de jon-
gens van de E3. Een pres-
tatie van formaat.
Na een woordje van het 
jeugdbestuur en heerlijke 
patat in de kantine, was het 
feest compleet.
Dank aan iedereen die 
heeft bijgedragen aan het 
succes van deze kanjers!

Een trotse E3. Vlnr staand: 
Erwin, Timo, Matthijs, kee-
per Nico, Jaap, Tijn en Mar-
tijn.
Vnr zittend: Thoms, Jesse, 
Tom, Lionny en Tunay.

Clubkampioenen Bridgeclub Bel Air
Regio – Piet van den Raad 
stuurt namens Bridgeclub Bel 
Air de foto’s van de clubkam-
pioenen. Drie koppels met be-
kers geëerd. Het zijn: Irma van 
Roosmalen en Tine Postuma. Zij 
werden voor de derde keer op 

rij kampioen van Bel Air en Ti-
ne Posthuma zelfs voor de ne-
gende keer!
Jan Zwaneveld en Pim Houtza-
ger zijn de winnaars geworden 
van de Topintegraal competi-
tie terwijl Theresia v.d. Horst en 

Matthieu Lommerse de slembe-
ker in de wacht sleepten en dat 
hadden zij al eens eerder ge-
daan. De club gaat nu met va-
kantie en op 25 september 2010 
zal het 20-jarig bestaan worden 
gevierd.

Theresia en Mattieu Siem.Irma van Roosmalen en Tine Post-
huma.

Jan Zwaneveld en Pim Houtzager.
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Inloopspreekuur teamchef politie 

• Werk aan de weg 

•  Excursie op Landgoed Hageveld

•  Ontwerpbestemmingsplan 

Vogelpark en omgeving

•  Ontwerpprojectbesluit Voorweg 67

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Veel mensen ervaren weleens overlast van 

hangjongeren op straat. Het kan gaan om 

bij- voor- beeld  geluidsover-

last, vernieling, 

het achterlaten 

van afval of het blokkeren van 

de doorgang op de openbare weg. Hoe ga 

je om met deze jongeren? Pedagoog Hans 

Kaldenbach, werkzaam bij de Hogeschool 

Utrecht, gaat hierover met u in gesprek en 

laat u oefenen met een acteur. Hans 

Kaldenbach is de auteur van het boek 

‘Hangjongeren, 99 tips voor buurtbewoners 

en voorbijgangers’ en geeft ook instructie 

aan medewerkers van o.a. de politie, sport-

instellingen, scholen en gemeenten.

Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, is het raadhuis gesloten. Op 
vrijdag 14 mei zijn wij geopend en kunt u op de gebruikelijke openings-
tijden bij ons terecht.

De afgelopen maanden heeft hij bij veel 

kleine en grote gemeenten deze workshop 

met veel succes gegeven.

Programma
De avond begint met een 

algemene inleiding over 

hoe je met hangjongeren 

kunt omgaan. Daarna 

wordt er met een 

acteur geoefend op 

situaties die bij u zelf 

in de buurt spelen. 

Belangrijkste 

uitgangspunt 

van de work-

shop is dat 

je eerst con-

tact legt met 

de jongeren, 

liefst op een mo-

ment dat er nog 

niets aan de hand 

is. Het kan dan 

gaan om het een-

voudig groeten van 

jongeren.

Als je geïnvesteerd 

Workshop “Omgaan met hangjongeren” 

Barbecuen 
en 

vuurkorven 
Met de zomerperiode staat ook weer 

het seizoen van barbecuen en lang in 

de tuin zitten voor de deur. Heel gezel-

lig, en een terrashaard of vuurkorf 

maken het vaak extra sfeervol. Maar 

een enkele keer leidt dit tot problemen 

met de buren die overlast ervaren. Voor 

de duidelijkheid zetten we hieronder de 

regels uit de Algemene Plaatselijke 

Verordening (artikel 5:34, eerste en 

tweede lid). 

In het algemeen is de regel: het is verbo-

den vuur aan te leggen, te stoken of te 

hebben, of in de openlucht afval te ver-

branden. 

Wél toegestaan zijn:

- verlichting door middel van kaarsen, 

fakkels en dergelijke;

- sfeervuren zoals terrashaarden en 

vuurkorven, indien geen afvalstoffen 

worden verbrand;

- vuur voor koken, bakken en braden, 

voorzover dat geen gevaar, overlast of 

hinder voor de omgeving oplevert.

Op maandagavond 7 juni 2010 organiseren de gemeente Heemstede en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin een workshop “omgaan met hangjongeren in de buurt”. In de 
workshop leert u in circa 2 uur hoe u door te investeren in een goed contact met de 
jongeren hen makkelijker kunt aanspreken als er overlast ontstaat. Inwoners van 
Heemstede worden van harte uitgenodigd voor de workshop.

hebt in het contact is het naderhand mak-

kelijker om de jongeren een keer aan te 

spreken op hun gedrag. Hans Kaldenbach 

toont geen begrip voor verkeerd gedrag 

van jongeren maar vindt het wel belangrijk 

dat we leren begrijpen waarom zij zich op 

een bepaalde manier gedragen.

Ondanks het wel degelijk serieuze karakter 

van de workshop kunt u wellicht ook getuige 

zijn van enkele hilarische momenten die 

het oefenen met de acteur oplevert. Kortom 

er zal ook veel gelachen worden.

Locatie
De workshop vindt plaats in het Centrum 

voor Jeugd en Gezin, Lieven de Keylaan 7. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De 

workshop begint om 19.30 uur en duurt tot 

21.45 uur. Toegang gratis.

Aanmelden
Er kunnen maximaal 30 inwoners deel-

nemen. Daarom verzoeken wij u om u 

van te voren aan te melden. U kunt dit 

het liefst doen via e-mail 

postbusveiligheid@heemstede.nl (vermeld 

uw naam, telefoonnummer en met  hoeveel 

personen u komt) of telefonisch bij dhr. 

D. Nieuweboer, tel. (023) 548 57 45.

Wilt u meer van Hans Kaldenbach weten, 

dan kunt u terecht op zijn website, 

www.hanskaldenbach.nl. Alle deelnemers 

ontvangen het boek van Hans 

Kaldenbach!

Vervolg op pag. 2
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Werk aan de weg   

Zandvoortselaan, van Herenweg tot Leidsevaartweg
Van 12 mei tot ongeveer 20 mei 2010 wordt voeding aangebracht bij gemeentelijke laan-

bomen in de Zandvoortselaan tussen Herenweg tot Leidsevaartweg. Fietsers en voetgangers 

kunnen hinder ondervinden van het werk en worden, indien nodig, ter plaatse omgeleid. 

Brabantlaan, tussen Utrechtlaan en Zeelandlaan 
Tot eind mei 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Utrechtlaan en 

Zeelandlaan de bestrating en riolering vervangen. Ook is de Zeelandlaan gedeeltelijk af-

gesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aan-

gegeven.

Fietspad Leidsevaartweg, tussen Amstellaan en grens Bennebroek
Tot medio mei 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het fi etspad langs 

de Leidsevaartweg tussen Amstellaan en Bennebroek. Om overlast tot een minimum te 

beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder ondervinden 

van het werk en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer half juni 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband 

met de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse 

Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers 

en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse 
Dreef
Tot begin juli 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de 

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de algemene 

veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor fi ets-

verkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

- Tot 21 mei is het gedeelte vanaf de Cloosterlaan tot de Hendrik Peeperkornstraat afge-

sloten voor autoverkeer (werkfase 7). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen 

(waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied; 

- Doorgaand verkeer wordt via de Cloosterlaan en Landzichtlaan naar de Spaarnzichtlaan 

geleid. In de Spaarnzichtlaan en Schouwbroekerstraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer. 

Het doorgaand verkeer vanuit het noorden wordt via de Oosterlaan en Spaarnzichtlaan 

naar de Heemsteedse Dreef geleid; 

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Maandelijks inloopspreekuur: 

kom langs bij 
de teamchef 
van politie
Fons Sarneel, teamchef van de politie in Heemstede en Bloemendaal, hoort graag uw 

mening. Bijvoorbeeld hoe u over veiligheid in uw woon- of werkomgeving denkt of wat u van 

de politiezorg vindt. 

Iedere derde woensdag van de maand kunt u van 15.00 – 17.00 uur bij hem langskomen, 

dus zonder afspraak, om uw verhaal te doen. Woensdag 19 mei is het eerstvolgende 

inloopspreekuur.

Bij het inloopspreekuur geldt:

• Alléén als dat met u tijdens het gesprek is afgesproken, krijgt u een schriftelijke reactie op 

uw vraag of opmerking. In dat geval kunt u de reactie binnen twee weken verwachten. 

• En mocht blijken dat een vervolggesprek gewenst is, dan wordt daarvoor een nieuwe 

afspraak met u gemaakt. 

• Zaken waarvoor klacht- of strafrechtelijke procedures lopen kunnen niet aan de orde 

gesteld worden omdat die volgens de daarvoor vastgestelde route verlopen.

 

Polite Team Duinrand, Kerklaan 61, 2101 HL  Heemstede.

Vervolg van pag. 1 

Barbecuen en vuurkorven 

Gebruik droog hout
Let u er wel op dat u zoveel mogelijk droog hout gebruikt bij het stoken van vuur. Het is juist 

nat of vochtig hout dat voor veel rook zorgt. Zorg er ook voor dat u afstand houdt tot andere 

brandbare materialen zoals bijvoorbeeld houten schuren, dakgoten en begroeiing.

Laat het vuur nooit onbewaakt achter.

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 
vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Afvalinzameling rond Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag 13 mei wordt geen afval ingezameld door De Meerlanden. Op de afval-

kalender staat aangegeven dat in de wijken 3a en 3b restafval wordt ingezameld op14 mei in 

plaats van 13 mei. Dit is onjuist: op 14 mei wordt in deze wijken gft-afval opgehaald. 

Foto: Michel van Bergen
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Raadsbesluiten 

29 april 2010 
Aanwezig waren 18 van de 21 raadsleden

Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden
Dhr. J.H.M. Peeperkorn (VVD) is beëdigd als raadslid. 

Benoemingen in commissies
Dhr. J.H.M. Peeperkorn (VVD) is benoemd in de commissie Ruimte en in de commissie 

Samenleving. Voorstel aangenomen met 18 stemmen voor en 0 tegen. 

Dhr. H.M. Klaasen (D66) is benoemd als plaatsvervangend lid in de commissie Ruimte, 

de commissie Samenleving en de commissie Middelen. Voorstel aangenomen met 16 

stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding. 

Milieujaarverslag 2009
Voorstel unaniem aangenomen.

Delegatie projectbesluit bouwplan Voorweg 67
Voorstel unaniem aangenomen.

Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Voorstel unaniem aangenomen.

Vaststelling Telecommunicatieverordening gemeente Heemstede 2010
Voorstel unaniem aangenomen.

Verordening Wet inburgering  
Voorstel unaniem aangenomen.

Instellen programmaraad o.g.v. de Mediawet
Voorstel unaniem aangenomen.

Lijst ingekomen stukken
Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten. 

U kunt de raadsvergadering naluisteren op de website van de gemeente via 

http://heemstede.raadsinformatie.nl. Deze audioverslagen zijn beschikbaar vanaf de 

maandag na de raadsvergadering. Een besluitenlijst volgt later die week. Via de website zijn 

ook alle raadsvoorstellen, amendementen en moties in te zien. 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 20 mei 2010 

om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerplaats

 -  niet openbaar 
20.30 uur bezwaar tegen de terugvordering van een BBZ-krediet         

 - niet openbaar    
21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een ontheffing voor zondagopenstelling van 

een supermarkt

 - openbaar    

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07.

Excursie IVN op Landgoed Hageveld 

Een klein stukje natuur waar 
nog veel te ontdekken valt!

Gelegen op een van de meest oostelijk 

gelegen strandwallen van Zuid-Kennemerland 

is Hageveld het enige landgoed waar de 

oude, beboste duinenrij zonder onder-

breking door een weg of woonwijk overgaat in 

de veenweiden langs het Spaarne. Dit half-

natuurlijke landschap is door eeuwenlang 

menselijk gebruik ontstaan. 

In de weilanden broeden weidevogels als 

kievit, tureluur en scholekster. Uit de poel-

tjes en ondiepe sloten klinkt het gezang 

van de rugstreeppad. Langs de smalle 

bosranden fl adderen verschillende soorten 

vleermuizen, op zoek naar insecten. Hun 

kolonies leven in holle bomen op het land-

goed. In het bos met de lage hobbelduin-

tjes bloeien in het voorjaar vogelmelk, 

helmbloem, maagdenpalm en dag-

koekoeksbloem. 

Tijdens deze IVN-wandeling wordt ook in-

gegaan op de geschiedenis die teruggaat 

tot de 15e eeuw. Tevens maakt Hageveld 

deel uit van de ecologische hoofdstructuur 

van Nederland en vormt een rustpunt voor 

met name vogels en vleermuizen. 

Informatie
Vertrek om 11.00 uur. Verzamelen op de 

parkeerplaats voor de hoofdingang van de 

school. Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. 

Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie 

bij Hans Kerkhoff, tel. (023) 528 85 77 of op 

www.ivn.nl/zuidkennemerland

Zondag 16 mei organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie op Hageveld in 
Heemstede. Landgoed Hageveld heeft niet alleen een rijke historie maar het is ook een 
prachtig, hoewel bedreigd, stuk natuur waar nog veel te ontdekken valt. Natuur en 
landschap hier zijn uniek voor Heemstede! 

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over op-

voeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Gevaar of 
schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl
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Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.097 het wijzigen van de achtergevel Oosterlaan 2

2010.098 het vernieuwen van reclame Binnenweg 130

2010.099 het uitbreiden van een woonhuis Frans Lisztlaan 3

2010.100 het uitbreiden van een woonhuis Billitonstraat 13

2010.104 het plaatsen van een erfafscheiding  Von Brucken Focklaan 2

  bij de Prinses Beatrixschool

Aanvraag sloopvergunning
2010.911 het verwijderen van asbest Eikenlaan 7

2010.913 het verwijderen van een  Zandvoorter Allee 3

  asbesthoudende kanaal

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 14 mei 2010 van maandag tot en met donderdag 

van  08.30 – 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende sloopvergunning (verzonden 3 mei 2010)
2010.912 het verwijderen van asbesthoudende Bartoklaan 2-106 

  privacyschermen van de balkons

Verleende sloopvergunning (verzonden 5 mei 2010)
2010.913 het verwijderen van een  Zandvoorter Allee 3

  asbesthoudend kanaal

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 7 mei 2010)
2010.087 het aanleggen van 3 drijvende  Höckerkade 

  vingerpiertjes

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  14 mei 2010 van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 

hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Huisnummering (verzonden 27 april 2010)                             

Wij delen u mede dat het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2010 de 

schrijfwijze van de straatnaam gewijzigd heeft. 

De oude schrijfwijze was J.H. Weisenbruchweg en wordt J.H. Weissenbruchweg.

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 4

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 6 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 8 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 10 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 14 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 16 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 18 

- Hobbyruimte:   J.H. Weissenbruchweg 3 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 5 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 7 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 9 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 11 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 13

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 15 

- Woning : J.H. Weissenbruchweg 17 

- Woning :  J.H. Weissenbruchweg 19 

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Kapvergunning

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 beuk op het perceel van Herenweg 115, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede sectie B 09841. De boom wordt gekapt omdat de boom aangetast is 

door de honingzwam en gevaarlijk is. 

Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere 

vergunningsvoorschrift verbonden:

- De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening

is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  12 mei 2010 zes weken ter inzage in 

de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vogelpark en omgeving’ 

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders 

van Heemstede bekend dat met ingang van 13 mei 2010 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Vogelpark en omgeving’. 
Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande planologische situatie voor de nieuw-

bouw van het Vogelpark voor het gebied tussen het Vogelpark en de Zandvoortselaan. 

Enkele zaken die zullen wijzigen in het bestemmingsplan zijn:

- De bestemming van de grond waarop de woningen staan wordt: ‘Wonen’; 

- Het hoofdgebouw mag alleen binnen een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak volgt 

de contouren van de woning zoals deze nu is vormgegeven. Net als de woningen krijgen 

ook de aan- en bijgebouwen een maximale bouw- en goothoogte;

- De mogelijkheden voor de burgers om te bouwen naast en achter de woning worden 

anders ten opzichte van de huidige mogelijkheden. Er geldt een maximum van 70 m2 

erfbebouwing, 25 m2 dient altijd vrij te blijven van bebouwing;

- In bijgebouwen mag niet worden gewoond en bijgebouwen mogen niet worden gebruikt 

voor een aan-huis-verbonden beroep;

- Twee dakkapellen boven elkaar geplaatst in één dakvlak wordt niet toegestaan;

- Het dak van een aan- of uitbouw mag worden gebruikt als dakterras, met dien verstande 

dat de afstand van een balustrade tot de perceelsgrens tenminste 2 m dient te bedragen;

- In de nieuwe bestemmingsplannen wordt voorgesteld dat er onder het gehele bouwblok 

een kelder mag worden gebouwd, en komt er de mogelijkheid ontheffing te verlenen voor 

een onderbouwing in de tuin, mits de waterbeheerder daartegen geen bezwaren heeft.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 mei 2010 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

De openingstijden van het Raadhuis vindt u elders in deze krant.

Het plan (plankaart, regels en toelichting) kan digitaal worden ingezien op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Heemstede www.heemstede.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (t/m 23 juni 2010) kan eenieder reageren. 

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als 

mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeente-

raad van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 

e-mail vesturen aan gemeente@heemstede.nl.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan of voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw L.C.Wijker, van de afdeling Ruimtelijk 

Beleid, haar telefoonnummer is (023) 548 57 83.
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Verkeersbesluit

• Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Haya van Somerenpad 2 als 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner (verzonden 

4 mei 2010).

 

Het besluit ligt vanaf 14 mei 2010 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar 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 te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Legitimatieplicht bij de verkiezingen

Op woensdag 9 juni 2010 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de 

Tweede Kamer. Omdat u in Heemstede dan in elk willekeurig stemlokaal binnen de 

gemeente kunt stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas ook een legitimatie-

bewijs kunt overleggen. Uw legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identifi ceren mag u niet stemmen. 

Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas machtigt om uw stem uit te brengen 

(de onderhandse machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs mee-

nemen. Ook hier geldt dat het legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen. Zonder 

dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Als uw legitimatiebewijs meer dan vijf jaar verlopen is of als u geen legitimatiebewijs heeft, 

dan kunt u uiterlijk een week voor de verkiezing een nieuw legitimatiebewijs aanvragen. 

Een andere mogelijkheid is, dat u iemand anders een volmacht geeft om voor u te 

stemmen. Hiervoor zijn aparte groene formulieren verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. 

Dit formulier moet uiterlijk 26 mei volledig ingevuld en door u en de gemachtigde onder-

tekend bij de afdeling Publiekszaken binnen zijn. De gemachtigde krijgt dan tijdig voor de 

verkiezing een volmachtbewijs, waarmee uw stem uitgebracht kan worden. Voor deze vorm 

van volmacht is geen legitimatiebewijs nodig.

Aanhangwagen Roosje Voslaan verwijderd

Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van het bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede is, mede naar aanleiding van klachten, geconstateerd dat er reeds geruime tijd 

een aanhangwagen staat geparkeerd ter hoogte van Roosje Voslaan nummer 8. Deze aan-

hangwagen is bevestigd aan een gemeentelijke boom. Het kenteken van de aanhangwagen 

is TR-JJ-32.

Op grond van artikel 5:6, eerste lid en onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening en 

artikel XIV van het Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden 

een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt 

gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op alle 

wegen van de gemeente, waar dit buitensporig is met het oog op de verdeling van beschik-

bare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 

De eigenaar is eerder via een publicatie een termijn gegund om de aanhangwagen te 

verwijderen. Hieraan is geen gehoor gegeven.

De betreffende aanhangwagen is inmiddels met toepassing van bestuursdwang verwijderd 

en opgeslagen. De aanhangwagen kan door de eigenaar binnen 13 weken na 12 mei 2010 

worden opgehaald tegen betaling van de verwijderings- en opslagkosten. 

Indien de aanhangwagen binnen de termijn van 13 weken niet wordt opgehaald, zullen 

burgemeester en wethouders overwegen de aanhangwagen openbaar te verkopen dan wel 

te vernietigen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede op telefoonnummer (023) 548 56 30. 

Gezonken vaartuigen Zandvaart en Leidsevaart

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat de volgende vaartuigen zijn gezonken:

- een speedboot in de Zandvaart t.h.v. Zandvaartkade 4,

- een oranje kano in de Leidsevaart t.h.v. de brug Zandvoortselaan zijde Asterkade. 

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren 

is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk 

na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en 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.

De eigenaren van deze vaartuigen krijgen tot en met 26 mei 2010 de gelegenheid om 

te zorgen dat hun vaartuigen weer volledig drijvend zijn dan wel ze te verwijderen. Indien 

het vaartuig binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders het vaartuig door middel van bestuursdwang laten verwijderen.

Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de 

kosten kan de eigenaar de vaartuig binnen deze periode weer terug krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Telecommunicatieverordening 2010 gemeente Heemstede 

Bij besluit van 29 april 2010 heeft de raad de Telecommunicatieverordening 2010 gemeente 

Heemstede vastgesteld. Eveneens bij besluit van 29 april 2010 is de 

Telecommunicatieverordening 2008, vastgesteld op 25 september 2008, ingetrokken.

De Telecommunicatieverordening treedt met ingang van 15 mei 2010 in werking. De ver-

ordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is ook 

digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Bij besluit van 29 april 2010 heeft de raad de nieuwe Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) vastgesteld. Eveneens bij besluit van 29 april 2010 is de bestaande 

Verordening naamgeving en nummering (adressen) ingetrokken.

De nieuwe verordening treedt acht dagen na deze publicatie in werking. De verordening ligt 

gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te 

raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Ontwerpprojectbesluit Voorweg 67 te Heemstede 

Ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders 

van Heemstede bekend dat met ingang van 13 mei 2010 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage ligt het ontwerpprojectbesluit voor:

het uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde van het pand aan de 
Voorweg 67 te Heemstede. 

Waar kunt u het ontwerpprojectbesluit inzien? 
Het ontwerpprojectbesluit ligt met ingang van 13 mei 2010 voor zes weken voor 

eenieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

De openingstijden van het Raadhuis vindt u elders in deze krant.

Het ontwerpbesluit (plankaart en ontwerpprojectbesluit) kan digitaal worden ingezien op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl en op website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (t/m 23 juni 2010) kan eenieder reageren. 

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit kunt u zowel schriftelijk als 

mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van 

burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt 

uw zienswijze ook via een e-mail vesturen aan gemeente@heemstede.nl. 

Voor meer informatie over dit ontwerpprojectbesluit of voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw L.C.Wijker, van de afdeling Ruimtelijk 

Beleid, haar telefoonnummer is (023) 548 57 83.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen 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. Een bezwaar moet zijn ondertekend 
en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van 
bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aange-
geven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk 
uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw 
reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam 
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van 
beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrek-
king heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Straatspeelavonden
Op 10 mei 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan Stichting Casca voor het houden 

van diverse activiteiten op straat zoals hieronder benoemd.

Straatspeelavonden zullen plaatsvinden van 18.30 tot 20.30 uur op:

-  maandag 17 mei 2010 op het speelveld aan de Meerweg                   

-  woensdag 19 mei 2010 op het Jozef Israelsplein

- maandag 24 mei 2010 in de Dr. J.R. Thorbeckelaan  

- dinsdag 25 mei 2010 in de Roosje Voslaan bij de voetbalkooi          

-  woensdag 26 mei 2010 bij de speellokatie op het ResNovaplein            

-  maandag 7 juni 2010 op het Haringvlietplantsoen     

-  woensdag 9 juni 2010 op het Rhododendronplein                

-  vrijdag 11 juni 2010 in de Ooievaarlaan                     

- maandag 14 juni 2010 in de Zeelandlaan/Overijssellaan

- vrijdag 25 juni 2010 op het Spoorplein

In het kader van “Kijk in de wijk” vinden er van 14 juni tot en met 23 juni 2010 diverse 

activiteiten plaats in de Provinciënwijk.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 

toestemming gegeven de onderstaande weggedeeltes op genoemde data van 17.30 tot 

21.30 uur voor alle verkeer af te sluiten:

- 19 mei 2010 het Jozef Israelsplein tussen de Alb. Neuhuijsstraat en de H.W. Mesdaglaan.

- 24 mei 2010 de Dr. J.R. Thorbeckelaan tussen de Mr. S. van Houtenstraat en de 

Dr. J.Th. de Visserstraat

- 25 mei 2010 de parkeerplaatsen aan de noordzijde van de voetbalkooi in de Roosje 

Voslaan

-  26 mei 2010 de parkeerplaatsen die direct gelegen zijn aan de speellokatie op het 

ResNovaplein

- 7 juni 2010 het Haringvlietplantsoen

- 9 juni 2010 het Rhododendronplein (Azalealaan naar Narcissenlaan en Azalealaan naar 

Irislaan blijft open)

- 11 juni 2010 de laatste 40 meter van de Ooievaarlaan

- 14 juni 2010 parkeerplek Zeelandlaan/Overijssellaan

- 25 juni 2010 het Spoorplein.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Te koop:
Z.g.a.n. VHS videorecorder + 
surroundset 5.1 Bose studiocraf 
+ boxen + Samsung digital ca-
ble receiver + tv 70 cm t.e.a.b. 
Tel. 023-5473720
Te koop:
Philips breedbeeld tv 70 cm 
100hz stereo 50 euro. Mooie 
spiegel in bl./goud lijst 50x100 
cm vr.pr. 25 euro. 
Tel. 023-5286056
Te koop:
Oude koperen hanglamp 5-
arms 25 euro. Vier grote albums 
met jokers, grote, kleine alle 
verschillend 50 euro. 
Tel. 023-5284016
Te koop:
Wandtegels 15x15 donker-
blauw mat 2 ds. 10 euro. Bur-
berry regenjas mt. 38 als nw. 
175 euro. Tel. 023-5288652
Te koop:
Ladekastje wit op wieltjes br.44 
hg.65 dp.60 cm vr.pr. 10 euro. 
Tel. 023-5288357
Te koop:
Senheiser koptelefoon voor tv 
voor slechthorenden 25 euro. 
Tel. 023-5282659

Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges 
voor mijn hobbyverzameling. 
Geen in- en verkoop. 
Tel. 0255-751256

* Dierenambulance 
voor dieren in nood 

(24 uur per dag) 
Tel. 023-5383030

Te koop:
Z.g.a.n. rollator 30 euro. Thu-
asne bidstoel 40 euro. Versch. 
poppen mooi v.a. 30 euro per 
stel. Gr. vogelkooi 5 euro. 
Tel. 023-5331598
Te koop:
Grote thermoskan z.g.a.n. 
10 euro. Kind. rubberboot + 
peddels 10 euro. Poppen-
kast + 6 nw. poppen 20 eu-
ro. Kl. flipperkast + batt. 10 
euro. Kikker mus. cd. nw. 10 
euro. Tel. 023-5471967
Te koop:
2 Bobike fietsstoeltjes voor 1 
scherm 25-15 euro. 
Tel. 023-5291004
Gevraagd:
Fietsen oud of defect haal ik 
gratis bij u op. Tel. 023-5639828

Gevraagd:
1 of meer Artis zegels v.d. Deka-
markt (geen grote stickers) na 
22-5 haal ik ze op in Heemstede. 
Tel. 023-5475255

* Te koop:
Voor de echte fans:  

geborduurde kussens van 
Elvis, Laurel & Hardy.  
Voor de kinderkamer:  

klokken van Cars, Winnie the 
Pooh. Ook kraamcadeautjes 

en kaarten. 
Tel. 0297-265126 

(Rijsenhout)
Aangeboden:
Draagbox om poes of konijn in 
te vervoeren 7,50 euro. 
Tel. 023-5289516
Te koop:
Massief eiken tv kast b.90 d.55 
h.130 cm ladefront 5 laden met 
koperen grepen 1 klep naar bo-
ven 1 klep naar beneden open 
t.e.a.b. Tel. 06-22018943
Te koop:
Ledikant wit 90/200 merk 
Vroomshoop + elektr. Au-
ping spiraal + matras + bijpas-
sed ladenkastje alles in nw.st. 
400 euro. Tel. 023-5290229

Te koop:
Zware massief eiken kast De 
Boet b.150 h.183 d.45 t.e.a.b. 
Tel. 06-22018943

* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl
Te koop:
Radiator wit enkelplaats incl. 
ophangbeugels br.80 hg.70 cm 
vr.pr. 10 euro. Tel. 023-5288357
Te koop:
Koperen scheepsbel met op-
hang 16 cm helder geluid 
12 euro. Tel. 023-5282659
Te koop:
Koffer l.50 br.35 hg. 21 7,50 euro. 
Koffer l.40 br.45 h.20 7,50 euro. 
Trektas 55x28 7,50 euro. Pente-
kening A’damsepoort 105x75 5 
euro. Fotolijst 40x50 4 euro. 
Tel. 023-5296434
Te koop:
Therm. staatkraan douche 10 
euro. Droste blik h.16 cm Thais 
opschrift 10 euro (pondsblik). 
Buggy 5 euro. Delftsblauwe 
vaas licht beschadigd 10 euro. 
Tel. 023-5296434

Te koop:
Mooie legpuzzels van 1000 st. 
R-burger/Jumbo 2,50 p.st. of 5 
voor 10 euro. 
Tel. 023-5335700
Te koop:
Mooie step bijna niet gebruikt 
met luchtbanden, rem en bel 
25 euro. Tel. 023-5472626
Te koop:
Slechthorenden/slechtzienden 
telefoon 25 euro. 
Tel. 023-5282659

Te koop:
Box 100x100 cm 15 euro. Reis-
wieg als logeerbedje te gebrui-
ken door oma + opa voor klein-
kind 83x36 15 euro. 
Tel. 023-5280163
Te koop:
Voetbaloutfit HBC shirt + 
broekje mt. 152 + HBC sokken 
mt. 35-38 8,50 euro totaal. 
Tel. 023-5289641
Gevraagd:
Autobahnvignet v. Zwitserland 
pr.n.o.t.k. Tel. 06-51365543

Het ervaringscentrum dat de leden 
met elkaar in contact brengt en hun 

belangen behartigt.

www.brandwondenvereniging.nl

Heeft u of iemand uit 
uw omgeving brandwonden?


