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Stralende open dag
Podium Oude Slot
Heemstede – Kan een dag wel eens te stralend zijn? Met overvloedige zon en een schitterende parade van artiesten straalde op de tweede pinksterdag het Oude Slot als nog nooit tevoren.
Op de buitenplaats speelden
zes jonge musici een mix van
Oost-Europese
volksmuziek,
van zigeunerklanken en Joodse muziek. Samen vormen ze
het klezmerorkest Di Gojim, in
het Hebreeuws ‘volken’. Muziek met een verleden van verdriet, vreugde en humor, van alle tijden en plaatsen en gevormd
naar de omgeving waarin ze
werd gespeeld. Di Gojim maakte zich een eigen stijl, eigentijds
en wat minder nostalgisch, wel
trouw aan de traditionele klezmer kunnen zij op 28 november
2008 het dak van de Oude Kerk
spelen.
Kinderen
Op zondagmiddag 15 maart
2009 is het groot feest in het
Oude Slot als het grote kind Hilbert Geerling als suppoost uitlegt aan kinderen hoe het zit
met al die goochelgeheimen.
Voor je het weet zit je er midden tussen de goocheltrucs en
de allergeheimste geheimen.

Blijft dat grootste geheim in zijn
dagboek of blijft dit zijn best bewaakte geheim? Viervoudig Nederlands kampioen Goochelen, Hilbert Geerling, vertelt zijn
betoverende verhaal. Bedoeld
voor kinderen en vaders, moeders, opa`s en oma`s die nog de
verwondering hebben van een
kind. Heerlijk is dat.
Tango Rosa Rio
Een voorproefje van wat het
publiek 9 april 2009 te wachten staat. Tango Rosa Rio in het
Oude Slot. Op de Open Dag al
het gesprek van de middag.
De leden van kwartet Tango
Rosa Rio hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijke passie voor het concertrepertoire
van Astor Piazzolla en andere
Argentijnse tangomuziek. Een
gedegen klassieke opleiding is
onmisbaar en vraagt het uiterste van de musici. Inmiddels niet
meer weg te denken van de grote concertpodia en nu in het Oude Slot.

Vrienden Oude Slot
De Stichting Vrienden van het
Podium Oude Slot vormt dit jaar
al 20 jaar de achterban van de
cultuur in het Oude Slot. Zij denken mee met de programmering
en maken met hun financiële
steun extra evenementen mogelijk. Uit de vriendenkring is een
groep vrijwilligers gevormd die
de organisatie van het Oude Slot
ondersteunt en als gastvrouw of
man het publiek ontvangt bij
evenementen. Lid worden heeft
zo zijn voordelen naast het goede gevoel de vrienden te steunen. U krijgt korting op de normale toegangsprijzen en tweemaandelijks een informatiefolder. Er worden tevens enkele
concerten voor de Vrienden georganiseerd. Er is een mogelijkheid om van de Vriendentaxi gebruik te maken. U kunt al Vriend
worden voor 12 euro via de
website www.podiumoudeslot.
nl of telefonisch 06-13133626.
een kaartje met uw naam en
adres naar Vrienden van het Podium Oude Slot, Postbus 181,
2100AD Heemstede is ook mogelijk. U bent snel thuis tussen
de Vrienden!
Ton van den Brink

heemstede
Info: Martin van Ooijen
Tel.: 0251-674433

E-mail:
info@verspreidnet.nl

gemarineerde

kipfilets
4 STUKS

r5.

50

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
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Zwemles van trotse ouders
Heemstede - Zaterdag 10 mei is dit leuke tafereel vastgelegd
door Chris van Dijk uit de Kohnstammlaan. “Zwemles van de
trotse ouders van zeven geboren zwaantjes in de sloot bij de
Geleerdenwijk”, schrijft Chris en dat is een bijschrift dat al net zo
leuk is als de foto zelf. Uw foto in de Heemsteder? Mail naar: redactie@heemsteder.nl
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Langs het tuinpad van Heemstede

Heemstede + Bennebroek
Haarlem-Zuid

Gemeentelijke monumenten in beeld:
Blekersvaartweg 23:
vroeger spekhok en bakkershuisje
Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst,
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand gekomen door ijverig werk van de Vereniging Oud-HeemstedeBennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven om tot een
gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de gemeente
zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin
informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB.
Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21
voorzien zijn van informatiebordjes. De bewoners van de overige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes.

INGEZONDEN
Aanbouw Raadhuis smakeloos
Het unieke groene karakter van Heemstede dreigt steeds meer
verloren te gaan. Onze gemeennte krijgt steeds meer het aanzien
van een ‘nieuwbouwwijk’ door de kap van vele oude, prachtige en
gezonde bomen. Deze bomen zijn vol met dierenleven, zoals vogels (spechten), vleermuizen enz. Hun vervangers ‘de gemeentesprieten’ zijn te klein om CO2-uitstoot te reduceren.
Er zijn drie landgoederen in gevaar: de Hertekamp, de Hartekamp
en Meer & Bosch. De laatste twee landgoederen hebben een
zorgbestemming. Het gebouw van de Hartekamp, een rijksmonument, is nu verlaten. Leegstand leidt altijd tot verval.
De gemeente had hier het stadhuis in moeten vestigen. Net zoals in Bloemendaal en Wassenaar was dit een representatief gemeentehuis voor Heemstede geweest. Met de subsidie voor een
rijksmonument was het pand goed te verbouwen en te onderhouden geweest. Nu zitten we met een smakeloos, in mislukte
retro stijl aangebouwde vleugel aan ons fraaie raadhuis. Ook het
groen tussen de oude bibliotheek en het bejaardenhuis (achter
het raadhuis) was dan gespaard gebleven en niet in een parkeerplaats veranderd.
Hopelijk begaat de gemeente bij Meer & Bosch niet dezelfde fout
en laten ze het midden en het oostelijk deel niet in handen vallen
van een projectontwikkelaar.

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

Blekersvaartweg 23
De twee in elkaars verlengde gelegen gebouwtjes achter het
voorhuis aan de Blekersvaartweg zijn cultuurhistorisch waardevol vanwege hun oorspronkelijke functie als spekhok en bakkershuisje. Ze bestaan uit een bouwlaag onder verspringende
zadeldaken. De kappen zijn gedekt met rode Hollandse pannen.
De voorste gevel is een tuitgevel. De gevels zijn opgetrokken in
rode baksteen en aan de zuidgevel deels van pleisterwerk voorzien. De voorste bouwmassa bezit 17de eeuwse vlechtingen in
het metselwerk van de tuitgevel. In hete metselwerk zijn veel historische bouwsporen waarneembaar. De noordgevel heeft enkele
meerruits schuiframen met rollagen afgedekt. Links zitten twee
houten ‘pleedeuren’ rechts daarvan een houtendeur die naar de
voormalige bakkerij leidt.
Het interieur heeft het authentieke karakter behouden. Het brood
was bestemd voor het personeel van de blekerijen en wasserijen uit de omgeving. Als zodanig verwijzen de gebouwtjes naar
de betekenis van de Heemsteedse blekerij- en wasgeschiedenis die tot in de 20e eeuw langs de Blekersvaart gevestigd was.
Sinds 1673 is het voorhuis en bakkerij familiebezit. Het voorhuis
wordt thans bewoond door John Beelen en was sinds 1885 altijd bewoond door een Jan Beelen. Vanwege zijn internationale
baan even John. De bakkerij met zijn klinkervloer, balken zoldering, bakkersoven en rijskast is nog grotendeels intact en zelfs
de twee pleetjes zijn nog redelijk bedrijfsklaar. De bakkerij wordt
door de familie Beelen nog steeds gebruikt voor gezellige etentjes in familieverband.
De binnentuin is een oase van rust met twee grote leilinden,
die ieder jaar nog door de nu 75-jarige Jan Beelen worden gesnoeid.
Ton van den Brink

Amnesty op braderie

Naam en adres bij redactie bekend.

Sergey Smirnoff terug in Heemstede!
Heemstede - De sympathieke
pianist Sergey Smirnoff uit WitRusland is op zondag 18 mei te
horen in de Oude Kerk in Heemstede. Aanvang is 16.00 uur.
Liefhebbers kennen hem van
een eerder optreden in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein.
Hij heeft - pas 28 jaar oud - zijn
sporen al verdiend in de concertwereld, met optredens o.a.
in het Muziekgebouw aan het IJ,
de Dr. Anton Philipszaal in Eindhoven, Vredenburg in Utrecht,
maar ook in zijn thuisland, WitRusland, in Rusland, Litouwen,
Polen, Slowakije, Duitsland en
Engeland. Hij heeft talloze mas-

terclasses gevolgd en is met
prijzen gelauwerd.
Smirnoff volgde tot 2003 opleidingen in Minsk en van 2003 tot
2007 aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag; daar
rondde hij zijn masteropleiding
af.
Het concert op zondag 18 mei
is een benefietconcert. Er wordt
géén entree gevraagd. De toehoorders kunnen na afloop van
het concert hun gevoelens van
waardering omzetten in gift voor
de uitbreiding van het orgel van
de Oude Kerk.
Het programma dat Sergey
Smirnoff uitvoert bestaat uit een

van 1930

scherzo van Chopin, vier ‘morceaux’ van Tchaikovsky, twee
preludes van Rachmaninov en
tenslotte een sonate van Skrjabin.
Na afloop van het concert is er
een gezellig samenzijn in De
Pauwehof, naast de kerk.

Heemstede - Zoals ieder jaar
zal Amnesty international ook
dit jaar present zijn op de braderie van 18 mei. Op dit moment
staan de mensenrechten in China centraal. Op 12 april werd in
dat kader al actie gevoerd tegen de doodstraf en de manier waarop deze wordt opgelegd en voor welke misdrijven,
Dat zijn er namelijk 68 in aantal
van gewelddadige misdrijven tot
drugsgebruik en corruptie toe.
Eerder werden al 150 handtekeningen van Heemsteedse inwoners verzameld. Op de braderie
komt het niet toestaan van persvrijheid en vrijheid van internet
onder de aandacht. Zondag zal
Amnesty handtekeningen vragen om protest aan te tekenen
bij deze misstanden.

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

Editie 5
Oplage 14.750 + 2.400
Totaal 17.150 ex.
LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en / of tekstmateriaal NIET
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook NIET per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Uitgever!
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Facelift voor zwembad nodig

Hoe verder met de
sport in Heemstede
Heemstede - Er is nogal wat
loos binnen de Heemsteedse sportwereld. Aanleiding
voor het gemeentebestuur
om Grondmij/Marktplan een
rapport te laten opstellen,
waarmee inzicht wordt verschaft in de knelpunten, oplossingen, de benodigde investeringen en de subsidiestructuur.
Er moeten nog wel een paar
knopen worden doorgehakt om
binnen de gemeente een ‘up to
date’ aanbod aan voorzieningen
te realiseren. Naast achterstallig
onderhoud aan de verschillende sportcomplexen is er op korte termijn een investering nodig
van ruim 1,3 miljoen euro. Zo
zullen VEW en HFC Heemstede snel de beschikking moeten
krijgen over een kunstgrasveld.
Ook voor HBC kan een kunstgrasveld helpen de groei van
het ledental te accommoderen.
Het tennispark Groendaal (Merlenhove) kan het vertrek van leden opvangen door het aanleggen van baanverlichting, zodat
er ook in de avonduren kan worden gespeeld. Hockeyvereniging
Alliance zit vrijwel op haar maximale capaciteit en staat op termijn voor kostbare vervanging
van de kunstgrasvelden. HBC
tennis heeft een wachtlijst voor
nieuwe leden. Veel uitbreidingsmogelijkheden zijn er binnen
Heemstede niet voorhanden en
dus zullen wijzigingen op de bestaande locaties moeten worden gerealiseerd.
Het onderhoud van de verschillende accommodaties is nogal versnipperd. De bulk van de
kosten zit in het onderhoud en
exploitatie van het complex
aan de Sportparklaan. Nu beheert Optisport het zwembad,
de sporthal en de velden maar
of het contract, na 2009, wordt
verlengd valt te bezien.
Zwembad grootste probleem
Alle genoemde zaken vallen in
het niet bij de situatie van het
zwembad. Volgens het rapport
voldoet het bad niet meer aan
de eisen van deze tijd. Om het
bad voor de komende jaren nog
enigszins te kunnen exploiteren
moet er minimaal worden geïnvesteerd in een beweegbare
bodem van het grote bad en in
een facelift van het gebouw. Alleen het beweegbaar maken van
de bodem vergt een investering
van 300.000 euro. Aan een berekening van de kosten voor de
facelift is men, door het ontbreken van de juiste gegevens, niet
toegekomen. Het bad zou met

NJV De Haven op zomerkamp

deze maatregelen nog een jaar
of tien verder kunnen.
Als alternatief stelt men voor het
zwem- en horeca gedeelte te
slopen en opnieuw op te trekken waarbij ook de sporthal een
upgrading krijgt. De benodigde
investering is in dat geval 9,3
miljoen euro. Als laatste biedt
het rapport inzicht in de investering die nodig is als het gehele complex wordt gesloopt en
opnieuw wordt gebouwd. In dat
geval is er een bedrag nodig van
bijna 14 miljoen euro.
De bouw zal veel tijd gaan kosten en het complex kan in die
periode niet worden gebruikt.
Het verlies aan inkomsten en
kosten die de gebruikers moeten maken om elders te sporten staan los van de investering
maar zal ook aanzienlijk zijn.
Door al deze maatregelen zal het
gebruik van het bad wel worden vergroot maar een ‘schip
van bijleggen’ zal het altijd blijven. Het is dan ook de vraag of
men niet kan volstaan met een
functioneel recreatiebad en alle
overige activiteiten te staken. De
geplande groei van het aantal
bezoekers is nooit gerealiseerd.
Het aantal bezoekers is juist afgenomen tot 194.000 waar ooit
260.000 was begroot.
Subsidies
Alle sportverenigingen draaien
voor een groot deel op subsidies in verschillende vormen. Dit
kan een steun in de exploitatie
zijn, kortingen op de huur of bijdrage in de investeringen. Ook
ontvangen verenigingen een
bedrag per jeugdlid, mits zij uit
Heemstede komen. Gelijktijdig
met de keuze voor de toekomstige invulling van de te nemen
maatregelen zal ook de subsidiestructuur worden aangepast.
Het stelsel aan subsidies moet
transparanter en eenvoudiger.
Het gemis aan voldoende vrij-

willigers binnen de verenigingen laat zich voelen. Het tennispark van HBC is in dat verband een positieve uitzondering.
Zij onderhouden hun park zelf
maar de besparing komt niet
HBC tennis maar de gemeente
ten goede. Demografisch staat
Heemstede nog het een en ander te wachten. Men rekent met
een afname van het aantal leerlingen op de basisscholen maar
het aantal ouderen zal toenemen. Er zal een minder aantal uren worden besteed aan
schoolzwemmen, maar de groep
ouderen vraagt weer meer om
aangepaste
sportbeoefening,
vooral binnen.
Het lijvige rapport is toegezonden aan de Heemsteedse verenigingen en zij kunnen hun
visie kenbaar maken. Voor de
verenigingen zaak om helder
te verwoorden hoe zij hun toekomst zien en welke accommodatie daarbij past. Mede op basis van hun inbreng zal de gemeenteraad een besluit moeten
nemen hoe de accommodaties
voor de komende 15 a 20 jaar er
binnen Heemstede er uit gaan
zien.
Eric van Westerloo

Heemstede - Nautische Jongerenvereniging (NJV) De Haven is
een scoutingvereniging waar jongens en meiden vanaf 10 jaar leren
zeilen en opgeleid worden voor de verschillende CWO-zeildiploma’s.
Ieder jaar gaan de juniorleden van NJV De Haven op zomerkamp.
Tien dagen met spelletjes, kamperen en (leren) zeilen onder ervaren
leiding. Dit jaar zijn er enkele plaatsen over voor niet-leden, jongens
en meiden tussen de 10 en 15 jaar. Zeilervaring is zeker niet vereist.
Het kamp is van zaterdag 28 juni tot en met maandag 7 juli in Katwoude. Het vertrek is vanaf het clubhuis van NJV De Haven aan het
Heemsteeds kanaal. Een leuke vakantie, maar ook een goede manier om kennis te maken met de vereniging en om te leren zeilen.
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Vraag om meer informatie of meld
je aan bij Hanneke Luttikhuis, te bereiken op 06-11182657. Tevens
voor informatie van deelnamekosten.

Kennismakingslessen
schoonzwemmen bij HPC
Heemstede - Wil je ook leren synchroonzwemmen, volg
dan vijf kennismakingslessen
bij HPC. Deze lessen beginnen op zaterdag 24 mei om
9.00 uur in Zwembad Groenendaal Heemstede. Natuurlijk heb je een zwemdiploma!
Meer informatie: Ellen Vollenga (023-5357512 e_vollenga@
hotmail.com) of Nynke Muller
(023-5355949 rebergenmuller@chello.nl)
Duet op Candyman
Afgelopen zondag vertrokken
de jongste synchroonzwemsters
van de Heemsteedse Zwem- en
Poloclub HPC naar Heemskerk
voor de verenigingscompetitie
van Kring Noord-Holland. Deze
keer ging het om muziekuitvoeringen. De zwemsters hebben
het hele jaar geoefend om hun
synchroonzwemtechnieken toe
te passen in een muziekuitvoering. Speciaal voor deze gelegenheid zijn de zwemsters

mooi aangekleed in badpakken met allemaal glitters erop.
Ook hun haar wordt mooi gekapt, er komt een versiering
in het haar die bij het badpak
past. De jongste meisjes van
HPC zwommen gezamenlijk in
een groep: Nadia Kellouh, Kim
Polderman, Daphne Groen,
Iris de Waard en Jade Kandelaar deden vooral het begin van
het stukje erg mooi. Aan het
eind maakten ze een paar vergissingen, wat ze enkele punten heeft gekost. Desondanks
eindigden ze op een mooie 6e
plaats. Nikita van Groenigen en
Daisy Crabbendam zwommen
samen een duet op de muziek
‘Candyman’ van Christina Aguilera en de meisjes maakten er
een geweldige show van! Volgens de jury staken ze met kop
en schouders boven de andere deelneemsters uit. Ze gingen
dan ook met een gouden medaille naar huis. In dezelfde categorie werden ook solo’s gezwommen. Nikita was weer van
de partij evenals haar clubgenootje Ilse Bosmann. Beide dames lieten een prachtige uitvoering zien. De jury had het
zwaar: Het kostte hen weinig
moeite om te beslissen dat de
solistes van HPC de beste waren, maar welke van de twee
met de zilveren en welke met
de gouden medaille naar huis
mocht was moeilijker. Uiteindelijk heeft de jury beslist in het
voordeel van Nikita, met een
verschil van één duizendste
punt met Ilse Bosmann was zij
de winnaar.
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Openingsfeest
Raadhuis Heemstede

Heemstede - Na een ingrijpende verbouwing die anderhalf
jaar duurde, is het raadhuis sinds eind maart weer open.
En dat wordt gevierd op zaterdag 24 mei met een groot
openingsfeest! Onder het motto ‘Alles onder één dak’ staat
het in en rondom het raadhuis bol van de activiteiten.
Popmuziek, (beeldende) kunst, klassieke muziek, salsa,
de geschiedenis van Heemstede en het raadhuis, rondleidingen, activiteiten voor kinderen, markt met Heemsteedse
kunstenaars, verenigingen/organisaties, maar ook een milieumarkt: er is voor elk wat wils! En de dag wordt afgesloten
met een spektakelstuk: de openluchtopera Dido en Aeneas.
De toegang voor alle activiteiten is gratis.
Programma
Hoofdpodium (Raadhuisplein)
10.00-10.45 uur 	Living History (toneelstuk over de geschiedenis
van Heemstede en het raadhuis)
11.15-11.45 uur
Maalstroom: Iers/Nederlandse folk		
12.15-12.55 uur 	Yvonne Weijers: swingende combinatie van latin
en jazz
13.10-13.55 uur
Living History
14.30- 15.00 uur	Cuarteto Son Oriental: Cubaanse en Zuid-Amerikaanse muziek
16.00-17.00 uur
Opera Dido en Aeneas
	Een bijzondere uitvoering van het liefdesverhaal
over Dido and Aeneas, de oudste Engelse opera
geschreven door Henri Purcell (1659-1695). De
orkestratie van de opera bestaat uit strijkinstrumenten en een klavecimbel en het koor uit ruim
70 personen! Het gehele werk wordt in het Nederlands uitgevoerd.
Kleine podium: (parkeerterrein achter raadhuis)
10.00 -10.30 uur
Teisterband		
10.30-11.00 uur 	Lilaluna (verteltheater voor kinderen en volwassenen)			
11.15-11.45 uur
Harmonieorkest St Michaël
12.15-12.45 uur
Lilaluna
13.00-13.30 uur
Band Hageveld
13.45-14.15 uur
Dansgroep Enjoy Dance
14.30-15.00 uur
Heemsteeds jeugdorkest
15.15-15.45 uur
Heemsteeds Philharmonisch orkest
Open (raad)huis
Vanaf 10.00 uur zijn gedurende de hele dag in het raadhuis
medewerkers van de gemeente aanwezig om te vertellen over hun
werk en over hun nieuwe flexwerkomgeving. Ook is het mogelijk om
in het oude raadhuis de trouwzaal te bekijken. In de hal worden de
foto’s van de fotowedstrijd “favoriete plek in Heemstede” getoond
en in de burgerzaal zijn de kunstwerken van Ger Daniëls, Rob van
Sloten, Henk Koelemeijer en Gabe de Vries te bezichtigen.
In het raadhuis is het culturele programma als volgt:
11.45-12.15 uur 	Sola re Sonare (kamerkoor)
12.15-13.00 uur rondleiding door toneelgroep Living History
14.15- 15.00 uur rondleiding door toneelgroep Living History
15.15 -15.45 uur Lorodelba (Slavisch Folkloristisch koor)
Tussendoor is het mogelijk de promotiefilm over Heemstede te bekijken.

Kunst-, informatie- en
milieumarkt
Een uitgebreide markt op het
nieuwe parkeerterrein achter het
raadhuis laat zien wat Heemstede te bieden heeft aan sociaalmaatschappelijke en culturele
voorzieningen. Medewerkers van
sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en culturele instellingen geven informatie over hun
activiteiten. Meer dan 20 kunstenaars tonen hun werk. Dit is uiteenlopend van schilderijen tot
mozaiekkunst, van fotografie tot
beeldende kunst. Ook is er een
portrettekenaar aanwezig. Op
de milieumarkt op het parkeerterrein kan men informatie inwinnen over hoe je een bijdrage kunt leveren aan de verbetering van het klimaat, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van duurzame energie. Het beste idee
voor het opwekken en toepassen
van duurzame energie in Heemstede maakt kans op een fiets.
Heemsteedse jeugd
De openingsfestiviteiten van het
raadhuis worden georganiseerd
voor maar ook dóór Heemstedenaren. Jongeren uit het Heemsteedse basis- en voortgezet onderwijs leveren een actieve bijdrage aan het evenement. Zo
doen leerlingen van alle basisscholen mee aan de openingsceremonie op vrijdag 23 mei. Op zowel 23 als 24 mei verzorgen deze
kinderen ook de rondleidingen in
het vernieuwde raadhuis. Daarnaast zijn kinderen van groep 4
van 10 Heemsteedse basisscholen druk bezig geweest met het
project “Boogie-woogie”. Onder leiding van kunstenaar Henk
Koelemeijer hebben de kinderen
12 kunstwerken gemaakt die op
24 mei tentoongesteld worden in
de burgerzaal van de gemeente.
De nieuwe promotiefilm die tijdens het evenement wordt getoond, is gemaakt door leerlingen van College Hageveld. Ook
op de markt van Heemsteedse
verenigingen zijn veel jongeren
vertegenwoordigd, o.a. de scouting, sportclubs en is er voor de
jeugd een kinderboerderij.

Openingsceremonie 23 mei, 14.00 uur-15.00 uur
Een toneelstuk, geregisseerd en bewerkt door de stichting Living History waarin historische Heemsteedse figuren en markante Heemsteedse plekken een plaats hebben gekregen, vormt de
openingsact op 23 mei. Dit speelt zich af op het podium op het
Raadhuisplein. Aansluitend (+/- 15.00 uur) opent de burgemeester het raadhuis. Balletschool Jolein zorgt voor bloemendansen en
kinderen zingen liederen ingestudeerd door Maria Eldering, zangpedagoge. Historische figuren: Adriaan Pauw, Nicolaas Beets,
Linneaus, Jacob van Lennep verschijnen ten tonele.

Milieumarkt
op openingsdag Raadhuis
Heemstede - Onderdeel van de markt tijdens het openingsfeest
raadhuis Heemstede op zaterdag 24 mei is de milieumarkt. De milieumarkt wordt gehouden op het parkeerterrein achter het raadhuis. Heemstedenaren kunnen zich laten informeren over wat er
speelt op milieugebied binnen de gemeente. En hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het klimaat, bijvoorbeeld door gebruik te maken van duurzame energie. Er is informatie beschikbaar over zonnepanelen, over isolerende bouwmaatregelen, over HR-ketels, warmtepompen en er staat een energiebus
die duurzame energiebronnen demonstreert. Bij de marktkraam
van de Milieudienst IJmond kan men een indicatie krijgen van het
energielabel van de eigen woning. Ook kunnen de bezoekers hun
mondiale voetafdruk berekenen en binnen tien minuten weten
welke ruimte de voetafdruk inneemt op de aarde.
Prijsvraag
Op diverse manieren kan energie opgewekt worden, maar welk
idee is nu het meest geschikt voor Heemstede? Inwoners worden uitgedaagd een plan te maken of dit uit te beelden in een
tekening, een maquette of misschien in een film. Inzendingen
kunnen worden ingeleverd op de dag zelf bij de marktkraam van
de Milieudienst IJmond. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Onder alle ideeën worden drie prijzen verloot:
- eerste prijs een fiets,
- tweede prijs een EPA maatwerkadvies
- derde prijs een fleecetrui, gemaakt van gerecyclede kunststofflessen
Besparen
De gemeente Heemstede wil helpen bij het energiezuinig verbouwen van de woning. Binnenkort start een voorbeeldproject,
bestaande uit een groep huiseigenaren in Heemstede.
De ondersteuning bestaat uit:
- een gratis energieadvies
- deskundige begeleiding
- gunstige financieringsmogelijkheden of groene hypotheek
In samenwerking met de inwoner, een energieadviesbureau,
een hypotheekverstrekker, een aannemer en een energiebedrijf
maakt de gemeente een plan van aanpak waarbij ieder met zijn
specifieke deskundigheid een bijdrage levert. Huiseigenaren
met een oudere woning waar nog geen energiemaatregelen zijn
toegepast kunnen meedoen. Het hele proces staat onder leiding
van de gemeente Heemstede en de Milieudienst IJmond. Opgeven kan bij de marktkraam van de Milieudienst IJmond.
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Inzameling Mensen in Nood

‘Met 15 zakken kleding een maand
lang eten voor een gezin’
Heemstede - Zaterdag 17 mei
van 10.00 tot 13.00 uur vindt
in Heemstede de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats. U kunt dan uw
goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij de Basisschool De Ark, Van de Waalslaan 37.

Afgelopen jaar vierde Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
haar 40-jarig bestaan! Het is één
van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland.
Bij de kledinginzameling wordt
Sam’s Kledingactie ondersteund
door ruim 1.000 vrijwilligers. De
opbrengst van de ingezamelde
kleding komt ten goede aan de
noodhulpprojecten van Cordaid
Mensen in Nood.

Ook in 2008 gaat het grootste
deel van de opbrengst naar een
voedselzekerheidsprogramma in
Oost-Congo. Enerzijds helpt de
lokale partnerorganisatie mensen die door oorlog een nieuw
bestaan moeten opbouwen om
zelf voedsel te genereren. Anderzijds wordt binnen dit programma de ondervoeding, met
name bij kinderen, structureel
aangepakt. Met circa 15 zakken
kleding kan een ondervoed kind
worden geholpen en ontvangt
de familie een maand lang eten!
Ook projecten dichter bij huis,
zoals ‘Mode met een Missie’
worden ondersteund. Mode met
een Missie helpt dak- en thuisloze vrouwen in Nederland. Binnen dit project wordt met tweedehands kleding een eigen modelijn gecreëerd en op de markt
gebracht. De vrouwen krijgen
zo een zinvolle dagbesteding en
hun gevoel voor eigenwaarde
wordt gestimuleerd.
Voor meer informatie over Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar
073-687 1060.

Bent u een doorgewinterde wandelaar?

Voorinschrijving
Avondvierdaagse geopend
Heemstede – Met het
mooie weer van nu zou je
het zo vergeten, maar vorig
jaar viel de laatste avond
van de Avondvierdaagse
door een grote onweersbui met hagel en bliksem
in het water. Uiteindelijk is
de intocht toen afgelast en
zijn alle wandelaars geadviseerd naar huis te gaan.
Overigens zijn de medailles
toen alsnog uitgereikt. De
editie van 2008 staat weer
voor de deur!
Op dinsdag 3 juni kunnen
weer vele duizenden wandelaars in de regio starten voor
het afleggen van 5, 10 of 15 kilometer per avond. Op vrijdag
6 juni volgt dan na de feestelijke binnenkomst, de uitreiking van de verdiende medaille. Ook in Heemstede zijn vele vrijwilligers al bezig met de
voorbereidingen voor dit evenement.
De inschrijfadressen zijn allemaal al bevoorraad en kunnen
alle deelnemers gaan voorzien van startkaarten. Voor
3,50 euro kunnen individuele wandelaars zich aanmel-

den. Op 29 mei sluit de voorinschrijving. Wilt u daarna toch
nog mee doen, dan kunt u bij
de startbureaus op de eerste
avond voor 4 euro een startbewijs kopen. Inschrijven kan
op:
www.avondvierdaagsehaarlem.nl
Voor de meewerkende vrijwilligers heeft de organisatie een
feestelijke avond georganiseerd op zaterdag 7 juni met
een hapje en een drankje. Wilt
u nog helpen, kunt u contact
opnemen met de organisatie:
023-5363900.
De organisatie biedt de volgende startbureaus en afstanden: Heemstede: Racing Club
Heemstede (RCH), Sportparklaan; 5 en 10 kilometer
Haarlem-Schalkwijk: Speeltuin ‘De Eenhoorn’, Laan van
Angers; 5 en 10 kilometer.
Bent u een doorgewinterde vierdaagse loper en heeft
u daar een leuk verhaal over?
Bent u misschien een van de
oudste wandelaars?
Laat het weten aan de Heemsteder! Telefoon: 023-5285858
of mail naar: redactie@heemsteder.nl

Schilderen uit
je hart

Heemstede – Bij voldoende
belangstelling geeft Annemarie Rijkse uit Heemstede een
workshop schilderen uit je hart
op dinsdag 3 juni van 13.30 tot
16.00 uur in ‘t Honk van Casca. De kosten bedragen 25 euro per deelnemer (cursusmateriaal inbegrepen). Telefoon:
023-8923214/06-24121098 of
a.rijkse@quicknet.nl / www.
kunstanne.nl ‘t Honk bevindt
zich aan de Molenwerfslaan 11.

‘Verwanten’
bij Ateliers
195-197
Heemstede - Zaterdag 17
mei om 17.00 uur begint het
project Verwanten bij Ateliers
195-197 Heemstede.
Willemijn Faber en Jack Prins
hebben beiden een collega
uitgenodigd die op een of andere manier verwant is met
hun werk of werkwijze.
Het is een zogeheten ‘work
in progress’, de werken raken
volgroeid of veranderen tijdens de periode tot 1 juni op
welk moment dan ook de voltooiing met een borrel wordt
gevierd om 16.00 uur.

Nicolaas Beetsschool, nog even op de foto met de juf en Henk Koelemeijer en het schilderij en dan…… vakantie!

Kunstwerk Beetsschool
nog net klaar voor vakantie
Heemstede – Als laatste in de
rij van de tien kunstacademies
voor achtjarigen presenteerde
de Nicolaas Beetsschool aan
de Sportparklaan vorige week
het door groep acht vervaardigde kunstwerk. En om in de juiste stemming te komen kon dat
heerlijk buiten in het zonnetje
op de speelplaats gebeuren.
In het kader van het kunstproject Woogie-Boogie hebben de
groepen 4 van de tien basisscholen kunstwerken gemaakt
die vanaf 24 mei te bezichtigen
zijn in de Burgerzaal van het
verbouwde Raadhuis. En ook de
Beetsschool, met zijn mooie en
ruime speelplaats, had er onder de leiding van COBRA kunstenaar Henk Koelemeijer weer
een mooi en kleurrijk spektakel van gemaakt. Met als thema dieren hebben de kleine

kunstenaars hun fantasie de
vrije loop gelaten en hadden
met de ter beschikking gestelde verf en linnen een prachtig
schilderij met een afmeting van
ruim 1,5 bij 1,5 meter gecreëerd.
Trots poseerden ze op de binnenplaats rond hun kunstwerk
en genoten al een beetje van
de komende voorjaarvakantie
en het doorbrekende zonnetje.
Alle kunstwerken, twaalf, krijgen in het atelier van de Heemsteedse ‘éminence grise’ kunstenaar een laatste verfijning en
worden klaar gemaakt voor het
feest op zaterdag 24 mei. Er gebeurt die dag heel veel op het
Raadhuisplein en het is dan ook
zeker de moeite waard daar een
paar uurtjes aan te besteden. Al
was het alleen maar om naar die
mooie schilderijen van de basisscholen te gaan kijken.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u ook een
eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen
naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
Melanie Cannavo is 12 jaar en zit in groep 8A van de Voorwegschool. Zij scheef het onderstaande oorlogsgedicht.

Tweede wereldoorlog 1940-1945
Ik werd wakker
ik wist niet wat ik zag
Dode mensen dit had ik niet
verwacht.

Ze moesten in een trein
Dat was totaal niet fijn!
Ze waren bang,
bang voor de dood
Mijn maag voelde als lood.

Wat is hier aan de hand
wat is er gebeurd
Nee! Nee! Dit wordt door mij
niet goedgekeurd!

Ik ben er nu in het kamp
Ik voel nu de douche zijn damp.

Mamma! papa! Waar zijn
jullie? Waar zijn jullie heen.
Wie doet dit? Wie is zo gemeen.

Het was geen normale douche
het was gas
Bang dat is wat ik was.

Ik zie huilende mensen
met verdriet
Dit verdienen ze niet.

Het is mijn beurt ik denk aan
God, hopen dat dit stopt
Waarschijnlijk is dit mijn lot.
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Buitenboel: Fantastische
vakantieweek voor kinderen
Heemstede - Ook dit jaar heeft Casca voor de laatste week van
de zomervakantie ‘de Buitenboel’ op het programma staan.
Een fantastische actieweek voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Vanaf dinsdag 5 augustus t/m
vrijdagochtend 8 augustus worden de jongens en meisjes meegenomen op ontdekkingsreis.
De kinderen gaan samen met
een teambegeleider klimmen en
klauteren, spoorzoeken en een
waterspektakel houden. Door
alle sportieve en creatieve activiteiten is deze week één groot
avontuur en beleven de kinderen een vakantieweek om nooit
te vergeten. Ze gaan knutselen,
sporten en zwemmen en kunnen
aan allerlei spannende spelen
meedoen. Dit alles uiteraard onder deskundig toezicht. De Buitenboel vindt plaats op het terrein achter sportcentrum Groenendaal aan de Sportparklaan

in Heemstede. De kinderen zijn
bezig op dinsdag, woensdag en
donderdag van 10.00 tot 16.00
uur. Donderdag 7 augustus is er
een spetterende show voor de
ouders en mogen de jongens en
meisjes - als ze dat willen - slapen in hun eigen groepstent. De
kijkavond is deze donderdag van
19.00 tot 20.00 uur. Vrijdagochtend 8 augustus om 9.00 uur is
het feest afgelopen. Deelname
kost 58 euro (dit is inclusief 3
lunches en 1 ontbijt). Een broertje of zusje betaalt 53 euro.
Aanmelden
Aanmelden kan alleen door op
zaterdagmorgen 24 mei langs te
komen bij Casca de Luifel, He-

IJs voor kleine kunstenaars!

Heemstede – Weer naar school
na twee weken vakantie, en nog
wel met prachtig weer, dat valt
niet mee. Maar Willem en Miranda Van Dam, uitbaters van de
gelijknamige chocolaterie aan
de Raadhuisstraat bedachten
een leuke actie voor de achtjarige kunstenaars van de tien basisscholen die meegewerkt hebben aan het Boogie Woogie project. In de loop van de afgelopen
dagen zijn aan de deelnemende groepen bonnen uitgedeeld
en kunnen de mini-artiesten tot
30 mei bij de chocolaterie gratis
een ijsje ophalen. Het echtpaar
Van Dam, in de wijde omgeving
bekend om zijn heerlijke chocola, workshops en niet te vergeten ijs was zo onder de indruk van de
kunstwerken van de kleintjes dat ze spontaan besloten 400 ijsjes ter
beschikking te stellen. Is het altijd al druk bij de ijsbar van de gelaterie, nu zal de rij de komende dagen nog wel even wat langer worden.
Maar besef dat die oploop wordt veroorzaakt door kunstenaars in de
dop en dat het ijs van Van Dam de moeite waard is om er even op te
wachten. Zeven dagen geopend tot 22.00 uur. Chocolaterie van Dam
is gevestigd aan de Raadhuisstraat 60. Tel. 023-5478877.

Raketavond in de Luifel
Heemstede - Wist je dat je met een petfles, een fietspomp en nog
wat materiaal je eigen raket kan maken? Welke raket komt het
hoogst? Neem zelf een petfles mee. Geef je van tevoren op: telefoon
(023) 548 38 46. E-mail: plexat@casca.nl. Of kom naar de Luifel.
’t Is weer Vrijdag Raket avond is op 23 mei van 19.30-22.00 uur in
Plexat - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 5 euro.

renweg 96, Heemstede. De inschrijving begint om 9.00 uur.
De belangstelling is elk jaar erg
groot, dus kom op tijd. Eén volwassene kan maximaal 4 kinderen opgeven. Aanmelden via telefoon, fax, e-mail of anderszins
is niet mogelijk.
Vrijwilligers gevraagd
Deze heerlijke vakantieweek is
alleen mogelijk dankzij de enthousiaste inzet van een groep
vrijwilligers. Casca is nog op
zoek naar vrijwillig(st)ers vanaf
16 jaar. Het is de bedoeling om
samen met een andere vrijwilliger een vast groepje kinderen
onder de hoede te nemen.
Wie zin heeft om mee te helpen
of meer informatie wil, kan bellen naar Casca: Margo Pouw telefoon: (023) 548 38 28. Of email
mpouw@casca.nl

Bart Jonker
signeert
dichtbundel

Heemstede – Zondag signeert de Heemsteedse dichter
Bart Jonker zijn nieuwe bundel Ontgrenzing op de voorjaarsmarkt.
Bart Jonker (1969) publiceerde zijn gedichten voor het
eerst in de verzamelbundels
Verborgen dichters in Heemstede. In 2002 verscheen zijn
bundel Onvoltooid verlangen,
waar inmiddels een 2e druk
van is verschenen. Zijn werk
kenmerkt zich vooral door vrije
versvormen geïnspireerd door
de Vijftigers, maar ook gedichten in klassieke versvormen
komen van zijn hand. Bart verblijft graag in het buitenland,
waar hij inspiratie opdoet voor
zijn gedichten. In de bundel
Ontgrenzing zijn Italiaanse en
Franse gedichten met de Nederlandse vertaling opgenomen. Bart publiceert tevens in
de Heemsteder. De bundel is
te koop voor € 12,95.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 Heemstede. Tel. 0235282472
www.boekhandelblokker.nl

Persoonsverwisseling?
Op 9 maart 2004 schrijf ik een
brief aan de Deutsche Dienststelle in Berlijn. Dit is een Duitse overheidsinstantie die de personele archieven van de Duitse Wehrmacht beheert. Als oom
Geer voor de Wehrmacht zou
hebben gewerkt, zou hij dan in
hun archief voorkomen? Als dat
laatste niet het geval zou zijn, is
dat op zich natuurlijk nog geen
sluitend bewijs dat hij niet voor
de Duitse Wehrmacht heeft gewerkt.
Belangrijk om te weten is dat
Dick Verkijk in een eerder stadium had ontdekt dat een medegevangene in Rees, die voor de
Duitse Wehrmacht in Noorwegen had gewerkt, op exact dezelfde dag als oom Geer in Bienen was overleden. Deze overeenkomsten hadden Dick en mij
in eerste instantie op de gedachte gebracht dat er wellicht sprake was van een persoonsverwisseling. Dit blijkt achteraf echter niet het geval. Maar door de
naam van deze persoon ook aan
de Deutsche Dienststelle te geven had ik een controlemiddel
op de juistheid van een eventueel antwoord. Dit antwoord luidde: Van der Eem komt niet voorin de archieven, de andere naam
komt in het archief voor als Zivilarbeiter voor de Duitse Wehrmacht.
Zoals eerder vermeld was aan
oom Geer nooit een paspoort
verstrekt. Uit navraag blijkt dat
de ander wel een paspoort had
gekregen. Een uitgiftedatum was
onbekend, maar de afloopdatum
vermeldde 29 oktober 1944. Paspoorten werden in die tijd over
het algemeen voor twee jaar verstrekt, wat betekent dat deze in
1942 moet zijn verkregen. Aangezien het in oorlogstijd zeer ongebruikelijk was een paspoort
aan te vragen, kan het niet anders bedoeld zijn geweest dan
om voor de Duitse Wehrmacht
naar het buitenland te reizen.
Geen controle
Voor het vervolg van mijn zoektocht naar de waarheid over oom
Geer reis ik op 16 april 2004 af
naar Den Haag. Daar heb ik een
afspraak met meneer Lejewaan,
een van de twee opstellers van
het rapport uit 1951 waarin oom
Geer als politiek onbetrouwbaar
is verklaard. Mijn geluk is dat de
naam van deze meneer niet alledaags is; als ik via de computer
iemand met dezelfde naam en
voorletters zoek, blijkt het inderdaad de Lejewaan van het rapport uit 1951.
Uiteraard kan hij zich dit specifieke rapport niet meer herinneren. Dat had ik ook niet verwacht; ik ben voornamelijk benieuwd hoe een dergelijk onderzoek verliep. Dat blijkt een zeer
simpele procedure te zijn. Samen
met een collega ging Lejewaan
met een namenlijst naar een ge-

bouw waarin een archief was gevestigd. De lijst werd overhandigd aan een archiefbediende,
die vervolgens op zoek ging naar
dossiers van de vermelde personen. Vervolgens werden die dossiers aan beide politiemannen ter
inzage gegeven, die er de relevante gegevens uit over namen;
kopieerapparaten bestonden in
die tijd nog niet. Het maken van
vergissingen bij deze gevolgde
procedure is natuurlijk niet uitgesloten.
Op mijn vraag of bezwarende
feiten vervolgens nog werden
gecontroleerd - bijvoorbeeld in
de plaats waar de betreffende
persoon woonde of had gewoond
- was het antwoord ontkennend.
Het feit dat er een bezwarend
dossier was aangetroffen, was de
enige beoordeling.
Wel feiten, geen resultaat
Kan ik de onschuld van oom
Geer aantonen? Ik denk inmiddels voldoende feiten hiervoor
verzameld te hebben: het ontbreken van bezwarende gegevens in
het dossier, het niet voorkomen
op de ledenlijst van de NSB, geen
paspoort, onbekendheid bij de
Deutsche Dienststelle, een onvolledig onderzoek in 1951 en daarnaast getuigenissen van familieleden dat oom Geer gedurende de
oorlog niet uit Heemstede is weg
geweest. Dit alles moet mijns inziens voldoende zijn om Justitie
te overtuigen dat het rapport uit
1951 niet juist kan zijn. Op 4 september 2004 schrijf ik een brief
aan Justitie met het verzoek om
op basis van bovengenoemde feiten het oordeel over oom Geer uit
1951 te herzien.
Inmiddels was het boek van Dick
Verkijk uitgekomen en dit zou
op 11 oktober 2004 in Haarlem
officieel worden gepresenteerd.
Omdat ik er niet aan twijfelde
dat mijn verzoek tot eerherstel
zou worden ingewilligd, leek
het mij een mooie gedachte dat
bij de boekpresentatie aan Dick
Verkijk te kunnen vertellen. Het
antwoord van Justitie kwam echter pas twee weken na de boekpresentatie - en was tot mijn verbazing afwijzend. Op geen enkele van de door mij aangedragen
feiten werd ingegaan. Er werd
volstaan met de mededeling dat
archiefonderzoek geen nieuwe
feiten had opgeleverd en dat er
dus geen aanleiding bestond hun
oordeel uit 1951 te herzien. Herhaalde verzoeken mijnerzijds om
op zijn minst de door mij aangedragen feiten te beoordelen sorteerden evenmin succes.
Inmiddels heeft Dick Verkijk in
februari 2005 aan het toenmalige Tweede Kamer-lid en huidige
kamervoorzitter mevrouw Gerdi
Verbeet gevraagd of zij binnen
het Haagse circuit wellicht wat
aan onze zaak kon doen. Ondanks haar inspanning had ook
dit geen resultaat.
(volgende week laatste deel)
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Motortoertocht verstandelijk gehandicapten

Zaterdag: Aquilaerun!
Heemstede - Stichting 2
Wheels 4 Wings organiseert
aanstaande zaterdag, 17 mei,
haar jaarlijkse Aquilaerun. Dat
is een groots opgezette motortoertocht waarbij verstandelijk
gehandicapten als passagier
achterop of in de zijspan meegaan. Ze genieten elk jaar heel
erg van dit sportieve en stoere
evenement. De tocht start zaterdagmorgen in Beverwijk en de
200 motorrijders leggen in totaal
zo’n 150 km af naar het eindpunt Sint Maarten. In deze regio
rijdt de stoet onder andere door
Santpoort, Heemstede en Bennebroek. De organisatie hoopt
natuurlijk dat veel toeschouwers langs de route staan om
de motorrijders en passagiers
toe te zwaaien. De tocht start
om 10.00 uur in Beverwijk, op de
parkeerplaats van het Novacollege bij de Van Baerlelaan. Rond

de klok van tien over half elf zullen de motoren Heemstede binnenrijden op de Zandvoortselaan. Daarna volgt de route over
de Kerklaan, Binnenweg rechtsaf richting de Glip en door naar
Bennebroek.
Hard wordt niet gereden, maar
40 km per uur. Dat zou ook niet
veilig zijn. De stoet met stoere
motormuizen heeft een lengte
van ruim 3 km dus u begrijpt:
dit evenement zal niet onopgemerkt voorbij gaan.
Naast deze tocht stelt de stichting zich tot doel om jaarlijks
meerdere kleine motortoertochten te organiseren voor mensen met een beperking, ziek zijn
of een moeilijke tijd doormaken. Wie meer wil weten over
dit evenement of de stichting
kan de website bezoeken: www.
wheels4wings.nl

Zomeractiviteiten Vrouwennetwerk
Heemstede - Gedurende de zomermaanden staan de activiteiten van de NVVH-Vrouwennetwerk Haarlem e.o. op een laag
pitje. Hoewel, de dames houden op 28 mei om 14.00 uur de sluitingsmiddag in De Herberg (Westerhoutpark 46 in Haarlem).
Deze middag wordt het aloude spel Bingo gespeeld met vele
prachtige prijzen en daar hoort een lekker drankje bij met lekkers. Ook wordt een mooie, prachtig gevulde mand verloot.
Leden, maar ook niet-leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag.
De Fietsclub heeft vele mooie routes uitgekozen om met elkaar
te fietsen.
Woensdag 21 mei: Buitenplaatsenroute Utrecht, ongeveer 41 km.
Woensdag 4 juni : Amsterdamse Bos, ongeveer 25 km, vertrek
hoek Amsterdamsevaart/Pr. Bernhardlaan
om 09.15 uur.
Woensdag 18 juni: Drechterlandroute Enkhuizen, ongeveer 35
km. Vertrek met de trein om 09.13 uur uit
Haarlem.
Wilt u een keertje meefietsen? Neem dan contact op met mevrouw M.A. Anker, tel. 023-5245038.

Heemstede - Scouting Paschalis Baylon houdt jaarlijks
een groot feest voor haar leden en familie. Dit jaar is dat
op zaterdag 24 mei. Het thema is het platteland. Hier omheen vinden allerlei activiteiten plaats, door vrijwilligers
georganiseerd. De dag heeft
plaats van 16.15 tot 17.30 uur.
De locatie van de Sint Paschalis Baylongroep bevindt zich in
Wandelbos Groenendaal, ingang Mariënheuvel/ Glipperdreef 199. Dit is het laatste
groene hek vlakbij de winkels
aan de Glipperdreef. Na ongeveer vijftig meter liggen de ruïne en blokhut aan de linkerkant van de asfaltweg. Parkeren aan de nabij gelegen Dr.
Schaepmanlaan.
Meer informatie: Karen Oude
Hengel: 06-41041291.

Vroeg op en veel zien

Vogels kijken in
Linnaeushofbos

Heemstede - Een optimaal begin van uw vrije zondag, dat is
het meemaken van een vogelexcursie. Op zondag 18 mei van
7.00 tot 8.30 uur gaat de groep
het bos in op de grens van Bennebroek en Heemstede. En wel
’s morgens vroeg als de vogels
het meest actief en dus zichtbaar
zijn. In het bos bij Linnaeushof
kunt u samen met de gids veel
verschillende vogelsoorten zult
ontdekken. Zo is daar de Appelvink die er regelmatig gespot
wordt, maar ook allerlei andere vogels zoals tortel, houtduif,
bonte en groene specht.
Verzamelen op de parkeerplaats
van Speeltuin Linnaeushof aan
de Glipperweg 4c, Heemstede.
Aanmelden is noodzakelijk en
kan bij de InformatieWinkel van
Landschap Noord-Holland, tel.
0251-362 762. De kosten bedragen 3,50 euro, Beschermers van
Landschap Noord-Holland betalen 2,50 euro en kinderen tot
12 jaar 1,50 euro. Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op
www.natuurwegwijzer.nl

In juni vindt de eerste zomercontactochtend plaats. De dames
gaan met elkaar koffiedrinken in restaurant De Molenplas in
Molenwijk (Haarlem) om 10.45 uur. De Molenplas is te bereiken
met bus 70 halte Groningenlaan.
Wilt u langskomen? Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig
om u welkom te heten.
Wilt u meer informatie over deze 55+ vrouwenafdeling, bel dan
naar 023-5477486 of 023-5283067.

Groene specht door Ger Tik.

Veel feest in jarige
Linnaeushof
Bennebroek - Linnaeushof in Bennebroek bestaat 45 jaar.
Europa’s grootste speeltuin viert dit jubileum met vele
feestelijke activiteiten. Een van de hoogtepunten is een
bijzondere opvoering op zondag 18 mei van de klassieker
Peter en de wolf door blaaskwintet Niet Strijken.
Zondag 18 mei staat in het
teken van wolven. Kinderen
kunnen zich laten schminken
en een boswachter komt vertellen welke bijzondere dieren
in de omgeving leven en of er
ook wolven loslopen. Hoogtepunt is een optreden van
het blaaskwintet Niet Strijken (www.nietstrijken.nl, dat
de klassieker Peter en de wolf
speelt. De musici leggen de
kinderen uit hoe elk instrument een dier verbeeldt.
Andere speciale jubileumactiveiten zijn de Jantje Betondag op 31 mei, het weekend
van het gehandicapte kind op
28 en 29 juni en entertainers
die in augustus kinderen en
volwassenen komen vermaken met spectaculaire variété-acts.
Linnaeushof in Bennebroek
heeft meer dan driehonderdvijftig speeltoestellen en attracties zoals kabelbanen, een
trampoline- en luchtkussen-

centrum, waterfietsen, motorskelters,
funny-wheels,
hobbelfietsen, minigolfbanen
en een superglijbaan. Spectaculair zijn het elf meter hoge
Piratennest, het Pioniersdorp
en waterspeeltuin De Oase.
De variëteit aan speeltoestellen is opgedeeld in speelzones
voor klein en groot. Voor mindervalide kinderen zijn er rolstoeltoegankelijke speeltoestellen zoals een wip, draaimolen, zandspeelhuis en een
nieuwe attractie met hindernisbruggen, speelhuisjes en
spelletjes. Linnaeushof is behalve een ideaal familiepark
ook een geschikte locatie voor
verjaardagspartijtjes, groepsen schoolreizen en bedrijfsuitjes. De organisatie besteedt
veel zorg aan de veiligheid van
de speeltoestellen en getraind
personeel houdt een oplettend oogje in het zeil.
De website van Linnaeushof
is: www.linnaeushof.nl

Ree door Jeroen Engelhart.

Feest bij
Paschalis Baylon

Stilte excursie

Het machtige geluid
van een uil
Heemstede - Echte stilte is zeldzaam in Nederland. Gevangen tussen snelwegen, treinverkeer en vliegtuigen kennen wij de betekenis
van stilte amper meer. Landgoed Leyduin gelegen tussen Heemstede en Vogelenzang is betrekkelijk stil en daarom neemt terreinmedewerker Jeroen Engelhart van Landschap Noord-Holland u mee op
zaterdag 24 mei van 22.00 tot 23.30 uur. Hoe lang is het geleden dat
u het machtige geluid van een uil, het blaffen van een ree of het tikken van een specht hoorde? Tijdens de excursie gaat de groep regelmatig even zitten. Daarom is het handig als u een plastic tas meeneemt om op zitten.
Aanmelden is verplicht en kan bij de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland, tel. 0251-362 762. De kosten bedragen 3,50
euro, Beschermers van Landschap Noord-Holland betalen 2,50 euro
en kinderen tot 12 jaar 1,20 euro. Startpunt is het informatiecentrum
Kakelye bij de parkeerplaats aan de Manpadslaan 1 tussen Heemstede en Vogelenzang. Leyduin ligt ten zuiden van Station Heemstede, langs de Leidsevaart.
Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl.
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Op verborgen plekken
van de Bavo kathedraal
Regio - Op zondag 18 mei worden de gewelven, de koepel en
de torens van de St. Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart Haarlem voor het publiek geopend.
Een spannende tocht over krakende plankieren, door donkere spelonken en langs vochtige
wenteltrappen, brengt de bezoeker op verborgen plekken in
deze prachtige kathedraal. De
overgangen van kleine gangen
naar verbluffende uitzichten (zowel binnen als buiten de kerk)
zijn spectaculair. Als de bezoeker uiteindelijk ook na vele treden bij de klokken in een van
de torens is aangekomen, kan
er genoten worden van een fan-

Gierzwaluwen onder
uw dak?

tastisch uitzicht over Haarlem en
verre omstreken. Tijdens de gewelventocht zullen enthousiaste gidsen U vergezellen op een
ontdekkingsreis langs ruim 100
jaar Haarlemse historie en kerkelijke bouwkunst en Christelijke symboliek.
Het adres is Leidsevaart 146,
Haarlem, ingang Bottemanneplein. De gewelventochten beginnen om 13.30 uur; de laatste
beklimming start om 15.00 uur.
De tijdsduur van de tocht is anderhalf uur. Entree bedraagt
3,50 euro en de minimale lengte van bezoekers dient 1.50 m te
zijn en ouder dan 12 jaar.

Omleiding route strand
Regio - Door wegwerkzaamheden aan een doorgaande
route naar het strand in het centrum van Haarlem is de
weg naar Bloemendaal en Zandvoort daar gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer.
Iedereen die dezer dagen naar het strand gaat, wordt ten
zeerste aangeraden om met het openbaar vervoer te reizen. Gaat u toch met de auto, dan kunt u het beste de afslag Haarlem Zuid nemen en vervolgens de borden ‘Zandvoort’ volgen.

Wandeling langs ‘Middeleeuwse
rafelrand’ Haarlem
Heemstede - Onder leiding van Marja Hulsebosch, een gids van
Gilde Haarlem, wordt een wandeling door een deel van Haarlem
georganiseerd. De wandeling van de Heilige Landen naar de Kamp
gaat langs de middeleeuwse rafelrand die in de loop der tijden heel
wat pareltjes heeft weten te behouden, zoals het Twijfelhofje, een
stadsvilla en een uitkijktoren.
Verzamelen op woensdag 21 mei om 10.00 uur bij het Historisch
Museum (schuin tegenover het Frans Hals Museum) aan het Groot
Heiligland 47, Haarlem. De kosten voor deelname zijn 3,50 euro. Reserveren is noodzakelijk en kan bij Casca - de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede of telefonisch: 023- 548 38 28 keuze 1.

Hartfalen inloopspreekuur
Regio - Hartezorg, vereniging van hartpatiënten regio Amsterdam
organiseert op maandag 19 mei een inloopspreekuur in het Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp. De vereniging biedt waardevolle steun en
informatie aan lotgenoten. Geïnteresseerden zijn welkom van 10.30
tot 11.30 uur. Er is een ervaringsdeskundige van Hartezorg aanwezig
om mensen met vragen over hartfalen, hun naasten en andere belangstellenden persoonlijk te woord te staan. De ervaringsdeskundige is voor u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in
de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp.
Voor nadere informatie belt u het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort: (023) 890 83 60.

Kaartverkoop alleen in de kerk
vanaf 13.15 uur en zolang er nog
voldoende plaatsen zijn die dag.

Informatieavond
Prostaatkanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis organiseert op dinsdag 27
mei een informatiebijeenkomst
met als thema prostaatkanker.
Belangstellenden zijn welkom
tussen 19.30 en 21.45 uur. De
bijeenkomst vindt plaats in de
Kerkzaal, volg route 55 rood.
Mevrouw Kleiweg, verpleegkundige specialist oncologie Spaarne Ziekenhuis verzorgt de inleiding op de avond, en is tevens
gesprekleider van de avond. Dr.
M.A. Noordzij, uroloog Spaarne
Ziekenhuis, heeft als onderwerp
Diagnostiek en behandeling van
prostaatkanker. Onder meer komen soorten behandelingmogelijkheden aan de orde. Verder is
een incontinentieverpleegkundige aanwezig en zal de Stichting Contactgroep Prostaatkanker zich voorstellen. Eveneens is
deze avond een arts-seksuologe aanwezig. De bijeenkomst is
bedoeld voor (ex)patiënten, hun
naasten en andere geïnteresseerden. Op de avond is gelegenheid tot het stellen van vragen en tot het uitwisselen van
ervaringen. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Voor vragen, informatie en aanmelding (verplicht) belt u (023) 890 83 60 of
kijk op www.spaarneziekenhuis.
nl / www.spaarnepoort.info

Regio - De Gierzwaluw, die
elk jaar rond Koninginnedag
de zomer aankondigt, na een
trip van duizenden kilometers uit o.a Botswana, is één
van de bedreigde vogelsoorten in Nederland. Eigenlijk zijn
zij geen zwaluwen. Apus apus
(de pootlozen) horen tot een
aparte familie. Poten hebben
ze wel degelijk, niet zo zeer
om op te lopen, maar om aan
rotsen of muren te hangen. De
Gierzwaluw komt niet vrijwillig
aan de grond en zijn 24 uur
per dag op de vleugels. De vogels eten, drinken , slapen en
paren zelfs in de lucht. Alleen
om te broeden komen ze aan
land. Vroeger maakten ze hun
nesten in spleten in spleten
van rotsen en kliffen, volgden
uiteindelijk de mens die stenen huizen ging bouwen. Daar
maakten ze graag gebruik
van. De Gierzwaluwen waren
graag geziene gasten. Ze verorberen als insekteneters tussen 10.000 en 15.000 insekten
per dag. Daar kan geen spuitbus tegen op!
Sommige mensen denken dat
de gierzwaluw overlast veroorzaakt in de vorm van vervuiling. Dat is niet juist. De
oudervogels eten de uitwerpselen van de jonge vogels op.
Daar zit voor hen nog voedingswaarde in. Van vervuiling kan geen sprake zijn.
De allergrootste bedreiging
voor deze bijzondere vogels
is nestgelegenheid. De vogels moeten wijken voor isolerende renovatie van daken en
voor sloop, maar ook door moderne bouwmethodes, het vele glas dat nu gebruikt wordt.
Zo worden ze in hun voortbe-

staan bedreigd. De vogels zijn
bijzonder plaatstrouw en komen jaar na jaar terug naar
hun oude nest. Als dat nest
verdwenen is door een dakkapel of een nieuw dak dan zijn
ze echt ontheemd. Ze blijven heel lang, soms jaren, op
de plek rondvliegen waar hun
nest was.
Vaak weten bewoners niet
eens dat zij onderdak geven
aan een gierzwaluwgezinnetje. In de periode april t/m half
augustus hoor je hun gierende
geluiden, waarbij ze laag over
de daken en langs de gevels
vliegen.
We kunnen de gierzwaluwen
het beste helpen door rekening me hen te houden, vóór
en tijdens renovaties door vervangende
nestgelegenheid
te creëren op het noorden of
noordoosten. Zo hoog mogelijk en waar geen obstakels
onder de nestkast of nestplek
zijn. De vogels laten zich nl.
uit het nest vallen en maken
daarbij een val van ca 2,5 meter.
In de Flora en Faunawet, artikel 9 t/m 12 stelt trouwens
heel duidelijk dat broedende vogels niet mogen worden
verstoord. Tussen 15 maart en
15 augustus, nesten niet mogen worden beschadigd en eieren niet mogen worden weggenomen of vernield.
Op www.gierzwaluwbescherming.nl kunt u alle mogelijke
documentatie vinden om de
gierzwaluw een handje te helpen. U vindt daarbij bijvoorbeeld werktekeningen voor
het zelf maken van nestkasten. Ook kunt u voor informatie over de gierzwaluw terecht
via mhin@planet.nl

Kerkdienst in
Spaarneziekenhuis
Regio - Zondag 18 mei om 10.00
uur vindt in de kerkzaal in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het
is een dienst van Woord en Tafel
met een oecumenisch karakter.
Voorgangers zijn pastor F. Bossink en mevrouw C. Van Drie. De
zang wordt ondersteund door
het koor Cantate Domino uit
Haarlem. Iedereen is welkom,
zowel patiënten als bezoek. De
kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant
(volg route 55).

Botsing voor ingang camping

Regio - Op de Tweede Doodweg in Vogelenzang vond op Eerste
Pinksterdag rond half vier ‘s middags een aanrijding plaats. Het ging
om een racefietser en een dame die daar wandelde. De botsing was
behoorlijk ernstig, zodat ambulance en politie opgeroepen werden.
Het ongeval gebeurde precies voor de ingang van de camping. Zowel
fietser als wandelaar zijn met licht letsel naar het ziekenhuis gegaan
voor nader onderzoek. Een derde ambulance kwam op hetzelfde moment ter plekke om een oudere heer, die op hetzelfde pad onwel was
geworden, voor controle mee te nemen naar het ziekenhuis.

pagina 18

de Heemsteder - 14 mei 2008

Pyjama

Zonnebloemen op
zonovergoten Keukenhof
Bennebroek – De bloeiende
tulpen stonden er dinsdag en
donderdag prachtig bij in de
Keukenhof en waren het kleurrijke decor van Zonnebloemen
uit Bennebroek en Heemstede.
Echte zonnebloemen zijn zomerbloemen, Zonnebloemers zijn
gasten van de Vereniging Zonnebloem, die het hele jaar kunnen bloeien als ze een uitje hebben die hun meestal eenzame en
kleine wereld even groter maakt.
Op een zonovergoten dag in de
Keukenhof bloeien ze op en storen zich niet aan de wetten van
de natuur die voorschrijven dat
ze pas later in de zomer mogen bloeien. De gasten van de

Zonnebloem werden in rolstoelen geduwd door de chauffeurs
die de gasten thuis hadden opgehaald. De organisatie van de
Zonnebloem had gezorgd voor
de parkeervoorziening vlakbij
de ingang en rolstoelen voor de
gasten. Voor Bennebroek waren
er 26 gasten met evenveel vrijwilligers, Heemstede de Valkenburg-afdeling kwam met 16 gasten en vrijwilligers. Genieten van
de prachtige kleurcombinaties
van tulpen, blauwe druifjes en
zelfs nog late narcissen dankzij de koude april. Stilstaan bij
de wondermooie laan met azalea’s en in het Willem Alexander paviljoen de lelietentoon-

stelling in opbouw. De maagdelijke schoonheid van louter witte lelieblanke schoonheden als
de uitbundige kleurenrijkdom
van de gele, oranje tot zalm, roze, naar fraise en rood zwemende warme kleuren. De trots en
het kapitaal van geduldige kwekers. Bij de koffie of thee werd
de heerlijke appeltaart geserveerd door een vrijwilligster uit
Lisse, typisch Zonnebloem! Een
heerlijke dag voor de gasten van
de Zonnebloem uit Bennebroek
en Heemstede die nog voor een
dikke week stof hebben om na
te praten over die mooie middag
in de Keukenhof.
Ton van denBrink

Verrassingsfietstocht met de SWOB

pert verhalenverteller is hierbij
aanwezig. De ochtend start om
10.30 uur en is ongeveer 12.00
uur afgelopen. Kosten 3 euro
p.p. incl. koffie/thee. Aanmelden
bij de SWOB.

Bennebroek - Het fietsseizoen
bij de SWOB werd in april begonnen met een bollentocht.
Aanvankelijk leek het regenachtig te worden, maar met zo’n
handige raadpleging van de buienradar, bleek alleen een verdwaalde regendruppel nog te
vallen. Het werd een geslaagde
tocht.
Op dinsdag 20 mei is er weer
een fietstocht bij de SWOB met
een afstand van 30-35 kilometer,
die in een rustig tempo gefietst
zal worden. Het wordt een verrassingtocht via kleine, minder
bekend paadjes en laantjes.
Verzamelen voor de bibliotheek
aan de Bennebroekerlaan. Het
vertrek is om 10.00 uur. U kunt
altijd www.buienrader.nl checken hoe het weer is/wordt, of
gewoon de SWOB bellen. Opgave van te voren is noodzakelijk vanwege de grootte van de
groep.

Voor de lange-afstand fietsers
wordt een rit van 50 kilometer
momenteel uitgewerkt. U kunt
de datum alvast noteren, t.w.
vrijdag 23 mei en het vertrek is
eveneens vanaf de Bennebroekerlaan 3 om 10.00 uur.
Meer informatie en/of opgave bij
Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB), tel. 584 53 00,
dagelijks van 9.00 – 11.30 uur.
De tijd van toen
Op donderdag 15 mei bij de
SWOB: ‘Weet u nog…. de tijd
van toen’.
• met het snoepwinkeltje en de
stopflessen
• de melkboer die langs de deur
kwam
• de wasmaandagen
• de kolenkachels en de sjouwende kolenboeren
U gaat deze ochtend terug naar
de tijd van toen, waar alles nog
zo anders was dan nu. De ex-

Baklucht

Ik ben blij dat het Pinksterweekend erop zit. Van rust en filosofische overpeinzingen is helaas
weinig terecht gekomen. Als aandachtig lezer van onze onvolprezen ‘De Heemsteder’ waren mij
in het advertentiegedeelte een paar voordeeltjes opgevallen die
het mij mogelijk maakten om mijn budget op, hoofdzakelijk het
voedingsgedeelte, voor de maand mei aanzienlijk naar beneden
bij te stellen. Ik moest mij daarbij wel een aantal ongemakken
trotseren. Maar het is tegenwoordig op deze wereld niets voor
niets. Het begon al op ‘Luilakmorgen’. Om zeven uur meldde
ik mij in pyjama gehuld bij verfhandel van Ree aan de Binnenweg. Daar zou mij dan door de leverancier van benodigdheden
voor kwaliteitsschilderwerk een vers broodje, een gekookt eitje en een kop thee of koffie naar keuze worden geserveerd.
De relatie tussen die etenswaar en verf ontging mij ten enenmale. Nog geprobeerd om bij Tummers banketwaren een gratis
pot verf te bemachtigen, maar onbegrip bij deze prijswinnaar in
banketdelicatessen was mijn deel. Daar zal mijn te kleine slaappak die ik op dat moment aan had zeker aan hebben bijgedragen. Mijn kasten puilen uit van inmiddels niet meer in gebruik
zijnde kleding. Waaronder een charmant driedelig slank afkledend kostuum met een vaag VVD-krijtstreepje. Wil ik nog wel
eens dragen als ik te veel gezopen heb. Maar ik had het over
die pyjama. Die heb ik dus niet en ik weiger categorisch antwoord te geven op de vraag in welke toestand ik mijn nachtrust doorbreng. Voor het gratis ontbijt bij de verfhandel moest
de nachtkleding bij mijn oudste zoon vandaan komen. Een redelijk aantal maatjes te klein en in die uitmonstering nu niet direct in aanmerking komend voor de aanduiding ‘lekker ding’’.
Wat overigens wel gold voor het ontbijtje van van Ree. De eerste Pinksterdag was ik helaas aangewezen op de eigen voedselvoorziening, maar de tweede dag was het weer raak bij ‘Het
Oude Slot’. Gratis hapjes en drankjes. Een aanbieding waar ik
uitgebreid gebruik van maakte. Tot aan het strottenhoofd volgeladen begaf ik mij aansluitend naar het tuincentrum Peter C.
Nijssen waar voor elke klant drie gratis wonderbollen te verkrijgen waren. Waren echt niet te kanen die dingen. Bij navraag bij
de uiterst vakkundige medewerkers van het kleurrijke en mooie
tuincentrum bleek dat je die dingen niet op moet eten maar in
de grond stoppen. Iets wat ze zo langzamerhand ook maar eens
met mij moeten doen.
Wim Bak.

Openbaar debat toegankelijkheid
en kwaliteit onderwijs
Heemstede – De VVD Heemstede organiseert op dinsdag 20
mei een openbaar debat rond
het thema onderwijs. Dit debat
vindt plaats in de Pinksterkerk
om 20.30 uur. De VVD staat voor
goed onderwijs dat toegankelijk
dient te zijn voor iedereen. Voor
de eerste maal is dit jaar in de regio Heemstede en Haarlem een
loting ingesteld bij verschillende
middelbare scholen, wat bij veel
leerlingen en ouders tot grote on-

rust heeft geleid. Tevens heeft de
commissie Dijsselbloem in haar
rapport harde conclusies getrokken over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Kortom, alle aanleiding voor een debat over
onderwijs, waarvoor landelijke en
regionale vertegenwoordigers uit
het onderwijs, het bestuur en de
politiek zijn uitgenodigd. Iedereen, dus ook niet-VVD leden, is
van harte welkom om dit onderwijs debat bij te wonen.

Limonade als blusmiddel

Bennebroek - Op Eerste
Pinksterdag werd de brandweer van Bennebroek om tien
over drie ‘s middags opgeroepen om naar De Geestgronden aan de Rijksstraatweg te
gaan. Enkele dames hadden
een brandlucht geroken en
gingen op onderzoek uit. Ter
plekke bleek het om een kleine brand in het nabijgelegen
bos te gaan. Met limonade
en een natte deken werd het
brandje door de dames bestreden. De brandweer werd
opgeroepen voor nacontrole
en het laatste bluswerk.
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Toneelvereniging bij
historische vlootschouw

Regio - Zaterdag 17 mei om
10.30 uur vertrekt vanuit Haarlem de historische vloot ‘Leve het Landgoed’ naar Leiden.
Aan boord van deze schepen
komen de historische bewoners van de landgoederen die
men passeert langs de ’Leydsche Treck-Vaert’ tot leven. De
personages zullen scheep gaan
aan de Nieuwe Gracht in Haarlem. Langs de trekvaart kan het
publiek de vaartuigen en de
prachtige tableaux vivants aan
boord van de schepen aanschouwen. Tijdens deze theatrale vlootschouw, zal vanaf
Hillegom tevens een rijtuigentocht voor rijtuigen en koetsen
georganiseerd worden.
Voor het publiek is er een
Jan Plezierlijndienst die om
10.00 uur in Vogelenzang vertrekt richting Lisse. Aan boord

Historische vloot over de vaart
Heemstede - Op zaterdag 17 mei spelen de landgoederen
rondom de trekvaart tussen Haarlem en Leiden de hoofdrol in
drie publieksevenementen: de historische vlootschouw ‘Vloot
over de Vaart 2008’, de rijtuigentocht ‘Landgoederenrit 2008’
en het theaterfestival ‘Landgoedverhalen 2008’.
Vanuit Haarlem vertrekt een historische vloot naar Leiden. Aan
boord van deze schepen komen
de historische personages van
de landgoederen in diverse ‘tableaux vivants’ tot leven. Daarnaast start in Hillegom de Landgoederenrit, die rijtuigen en
koetsen langs de buitenplaatsen en de trekvaart voert. Op de
landgoederen en buitenplaatsen zijn theatervoorstellingen te
zien, waarin de lokale geschiedenis aan bod komt. De vloot
vaart om kwart over elf ook door
Heemstede (Leidsevaart).
Het idee voor zo’n evenement
ontstond in 2007 bij het 350jarig bestaan van de Haarlemmertrekvaart en Leidsevaart. De
vlootschouw over de trekvaart
en de rijtuigentocht door de
Duin- en Bollenstreek trokken
toen veel aandacht en bleken
voor herhaling vatbaar. Dit jaar

wordt het allemaal nog grootser aangepakt en is gekozen
voor aansluiting bij het provinciale themajaar ‘Landgoederen en
buitenplaatsen in Zuid-Holland’.
Vloot over de Vaart 2008
De schepen vertrekken op zaterdagochtend vanuit Haarlem. Op
het jaagpad langs de Leidsevaart
en Haarlemmertrekvaart kunt u
de schepen en ‘tableaux vivants’
aan boord van de schepen aanschouwen. De vloot bestaat uit
een historische trekschuit, kagenaars, westlanders, tjalken, aken,
pramen, sleepboten en historische salonboten. Regionale historische beroemdheden als Jacoba van Beieren, Carolus Clusius en Jacob van Lennep zijn aan
boord gestapt, benieuwd naar
hun oude woonplaatsen. Hieraan wordt meegewerkt door de
Haarlemse Letterlievenden Ver-

eniging J.J. Cremer, de kinderen van jeugdmuziektheater De
Speelkring uit Teylingen, leden
van de toneelvereniging O.D.I uit
Noordwijkerhout en Re-enactmentgroep Feniks. Bij het Oude
Tolhuysch van Oegstgeest stapt
’s middags ‘Vlootvoogd’ Martin van Engelshoven-Huls, gedeputeerde Cultuur en Vrijetijd
van de provincie Zuid-Holland,
aan boord. De vloot komt in de
middag aan in de Nieuwe Mare in Leiden, de vroegere aankomst- en vertrekhaven van de
trekschuit, waar Marc Witteman,
wethouder Economie en Sport
van Leiden, de schepen ontvangt. Drie shantykoren Rumor
di Mare, ’t Bollenhart en Shantykoor De Zilk bezingen daar de
aankomst van de vloot.
Programma
Zaterdag 17 mei 2008 wordt een
dag vol levende geschiedenis in
de Bollenstreek. Het tijdschema, de routes van Vloot over de
Vaart en de Landgoederenrit en
de locaties en tijdstippen van de
Landgoedverhalen staan vermeld in bijgaande schema’s en
de twee kaartjes. Alle informatie over de activiteiten van deze
dag is ook te vinden op www.
levehetlandgoed2008.nl. Meer
informatie over het Zuid-Hollands Jaar van de Landgoederen staat op www.levehetlandgoed.nl

van de schepen Josephina en
Hoop en Zegen zullen de historische bewoners van landgoed De Hartekamp en Huis
te Manpad meevaren. George
Clifford jr van De Hartekamp
reist in gezelschap van zijn
echtgenote, enkele vrienden
en ook Carolus Linnaeus, die
in de 18e eeuw enkele jaren
op het landgoed verbleef.
De familie Van Lennep bewoonde in de 19e eeuw Huis
te Manpad Prof. David Jacob
van Lennep zal met zijn zoon
Jacob van Lennep, een vriend
en nog een aantal familieleden
vanaf de Leidsevaart weer een
blik werpen op hun prachtige
buitenplaats. Het zijn spelers
van de Haarlemse Toneelvereniging J.J. Cremer die deze
personages tot leven zullen
brengen.

Optreden in Bavokerk Heemstede

Monumentale koorwerken
van SolaRe Sonare
Heemstede - Het Heemsteeds
Kamerkoor SolaRe Sonare voert
opnieuw een bijzonder gevarieerd programma uit op zondag
25 mei in de Bavokerk Heemstede. Het optreden begint om
15.00 uur. Thema van het concert is ‘Tussen licht en donker’.
Dirigent Joop van Goozen heeft
een vrijwel geheel nieuw programma samengesteld. “Weinig thema’s hebben dichters en
componisten aangezet tot grotere daden dan licht en donker”,
aldus Van Goozen. “De symbolische uitstraling van deze begrippen is schier onuitputtelijk:
dood, aards en eeuwig leven,
ontluikende, verboden, onmogelijke, vurige liefde, nachtelijke mystiek.” Het repertoire omvat werken uit de 19e en 20e
eeuw. SolaRe Sonare voert het
programma uit samen met Lorca Kamerkoor uit Amsterdam.
De grotere bezetting maakt het
mogelijk enkele monumentale koorwerken uit te voeren zoals het motet ‘Warum ist das
Licht gegeben dem Mühseligen’
van Johannes Brahms en ‘Nun
ruhen alle Wälder’ van Hugo

Distler, die dit jaar 100 geworden zou zijn en ‘Abendlied’ van
Joseph Rheinberger. Van veel
modernere snit zijn ‘Requiem’
van Henk Badings en ‘Lux aeterna’ van de Australische componist David Hamilton. Daarnaast
klinken werken van o.a. Edward
Elgar, Camille Saint-Saëns en
Arthur Sullivan en diverse koralen van J.S.Bach.
SolaRe Sonare bestaat 15 jaar.
In die tijd heeft het koor zich
ontwikkeld tot een hechte en
trouwe groep zangers. Ze noemen zichzelf goede amateurs
met een hoog ambitieniveau.
Muzikale emotie, gevoel voor
schoonheid en kritische terugblikken wisselen elkaar af, aldus
de wervingstekst voor nieuwe
leden. Het koor wil graag versterking met hoge sopranen,
een tenor en een bas. Belangstellenden kunnen zich melden via de website www.solaresonare.nl. Het koor viert haar
derde lustrum niet uitgebreid,
maar nodigt concertgangers uit
om na afloop een hapje en een
drankje te nuttigen. De entree
bedraagt 8,00 euro.

Wandelend Huis te Manpad verkennen
Heemstede - Samen wandelen: gezellig én goed voor de conditie!
Iedere 2 weken organiseert Lenn Sanders voor Casca een wandeling met aandacht voor de natuur en cultuur. Dinsdag 20 mei gaat
de wandeling door landgoed Huis te Manpad. Lekker doorstappen,
rustig wandelen en gezellig praten, genieten van elkaar en het buiten zijn. Verzamelen om 13.45 uur bij de ingang aan Herenweg 9,
Heemstede. Aanmelden graag uiterlijk maandag 19 mei bij Casca:
tel. 023 – 548 38 28. U kunt lid worden van de wandelclub voor
15 euro voor het hele seizoen, dat duurt tot half november. Of deelnemen per keer voor 2 euro.
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Grote fancy fair voor weeshuis Bali
Heemstede - ‘Helping Bali’ is
een stichting die het weeshuis
Hope Children’s Home op Bali financieel steunt. Op zaterdag 31
mei en zondag 1 juni wordt een
grootse fancy fair georganiseerd
die helemaal in teken zal staan
van het weeshuis. Iedereen is
van harte welkom de fancy fair
te bezoeken op het adres Heemsteedse Dreef 128. Er is van alles te koop, van speelgoed (Diddl
en Polly Pocket) tot nieuwe Franse merkkleding en accessoires.
Er zijn ook heerlijke taarten en
snacks te koop. Kinderen kunnen geschminkt worden en gezellige muziek zal niet ontbreken.
Tevens wordt een loterij met topprijzen gehouden. De gehele opbrengst gaat naar het weeshuis.
Het geld wordt gebruikt om de
jongenstoiletpotten te vernieuwen.
De stichting Helping Bali is opgericht door een jong Nederlands stel dat in 2004 hun huwelijksreis doorbrachten op Bali.
Tijdens deze reis bezochten Sandra en Filip Bultinck het weeshuis Hope Children’s Home in
Dalung. Samen met twee andere
stellen hebben ze wat geld bij elkaar gelegd om eten te kopen en

Shoeby Fashion opent
175e winkel!
Heemstede – Shoeby Fashion maakt een snelle groei door,
dit voorjaar zijn ruim 20 winkels geopend. De teller komt
hiermee op 175 winkels. Hierdoor is Shoeby Fashion nu in
Nederland de fashion winkelketen met het grootste aantal winkels. In 2010 verwacht Shoeby Fashion 250 winkels
door heel Nederland te hebben. Ook in Heemstede vindt u
een Shoeby Fashion en wel aan de Binnenweg 5.

dat te doneren aan het weeshuis.
Deze gift werd bijzonder gewaardeerd door kinderen en leiding.
Toen de huwelijksreis er bijna op
zat, werden Sandra en haar man
uitgenodigd om de laatste avond
in het weeshuis door te brengen. “Het werd een schitterend
afscheid”, aldus het tweetal. De
kinderen dansten, maakten muziek en zongen voor ons. Met
tranen in de ogen zijn we weggegaan. Niet alleen omdat we
naar Nederland terug moesten
maar vooral ook doordat de situ-

atie in het weeshuis ons zo had
aangegrepen.” De situatie in het
weeshuis is schrijnend, zo zeggen Sandra en Filip. De toiletten
moeten bijvoorbeeld nodig worden vernieuwd. Van families die
onder de armoedegrens leven op
het Balinese eiland komen kinderen in het weeshuis terecht.
De leiding van het huis is in handen van acht mensen maar sinds
enige tijd krijgen zij van tijd tot
tijd versterking van vrijwilligers.
Zo zijn al diverse Nederlandse
vrijwilligers naar het weeshuis
vertrokken om er ondersteunend
werk te verrichten. Voor Sandra en Filip vormde hun bezoek
en hartverwarmende afscheidsavond aanleiding om de stichting Helping Bali op te richten.
Waar een huwelijksreis al niet
tot kan leiden... Wie graag iets
goeds wil doen voor de kinderen
in het weeshuis en op de koop
toe ook nog een leuke fancy fair
wil bezoeken, is zaterdag 31 mei
en zondag 1 juni op het goede
adres: Heemsteedse Dreef 128.

Monuta en Staatsbosbeheer maken
groene(re) uitvaart mogelijk
Regio - Staatsbosbeheer en Monuta introduceren twee uitvaartkisten van oer-Hollands hout
waarbij voor elk exemplaar een boom wordt teruggeplant in een Nederlands bos. De kisten zijn
gemaakt van FSC-hout, dat betekent dat het hout
afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Het Groene Uitvaart Boekje van Monuta inspireert daarnaast voor het maken van andere milieubewuste keuzes.DuurzaamDuurzaamheid is voor steeds
meer Nederlanders een belangrijk thema. Uit recent onderzoek bleek dat meer dan de helft van
de bevolking duurzamer is gaan leven. Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen en Staatsbosbeheer ontwikkelden samen met Ideal & Co, natuurbegraafplaats Bergerbos, fabrikant DZU, houtzagerij Hengeveld en een kistenfabrikant twee bijzondere uitvaartkisten.
De kisten zijn gemaakt van hout uit de bossen
van Staatsbosbeheer en dragen de naam ‘Den’
en ‘Beuk’. Het hout voldoet aan de FSC-standaard
voor verantwoord bosbeheer. De kisten zijn strak
vormgegeven en zijn zo milieuvriendelijk mogelijk.
De bekleding van de kist is van ongebleekt katoen en het kussentje is gevuld met maïsvlokken.
Voor elke kist wordt bovendien een boom teruggeplant in een Nederlands bos. De nabestaanden
krijgen daarvan een certificaat. AlternatievenEen
groene uitvaart gaat verder dan een kist alleen.

De rouwstoet is door de uitstoot van uitlaatgassen
bijvoorbeeld de grootste vervuiler van de hele uitvaart. Gelukkig zijn er alternatieven. Steeds meer
nabestaanden kiezen voor paard en wagen, de
uitvaartbus of zelfs de fiets. Voor de meeste delen
van de uitvaart is er een groene(re) oplossing. Het
Groene Uitvaartboekje geeft een overzicht van deze mogelijkheden. Het Groene Uitvaart Boekje is
gratis en ligt in alle Monuta uitvaartcentra. Downloaden kan via www.monuta.nl/groeneuitvaart.
MonutaMensen veranderen, de wereld verandert. Daarom vinden we bij Monuta vernieuwing
in de uitvaartzorg essentieel. Want ándere mensen maken ándere keuzes. Keuzes voor bijvoorbeeld een bijzondere kist of groene(re) uitvaart.
Monuta maakt deze keuzes mogelijk.StaatsbosbeheerStaatsbosbeheer heeft, naast de taak om
te zorgen voor natuur en het bevorderen van recreatie in haar natuurgebieden, ook de opdracht
om een bijdrage te leveren aan de productie van
duurzame grondstoffen zoals hout. Jaarlijks wordt
er 300.000 m3 hout uit de bossen van Staatsbosbeheer geoogst. Dit hout draagt het FSC-keurmerk en leent zich uitstekend om er hoogwaardige producten van te maken, zoals tuinmeubilair
en houten vloerdelen. De opbrengst uit deze activiteiten komt volledig ten goed aan de andere taken van Staatsbosbeheer.

Directeur Mieke van Deursen: “Door onze recente uitbreiding
hebben we nu een stevige landelijke dekking. Hierdoor kunnen
we nog meer klanten bedienen met ons concept waarbij betaalbare fashion, klantgerichtheid en service centraal staan. Dat we
hier succesvol in zijn blijkt wel uit het grote aantal vaste klanten.
We zijn trots op alle medewerkers en franchisenemers die bijdragen aan de groei van Shoeby Fashion.”
Over Shoeby Fashion
In de afgelopen 27 jaar is Shoeby Fashion uitgegroeid tot een
toonaangevende retail- en fullservice franchiseorganisatie. Met
trendy en betaalbare collecties voor zowel dames als heren
(Shoeby Fashion) én kids (Jilly & Mitch) heeft Shoeby Fashion
een eigen plek verworven in de fashion markt.
De formule is gebaseerd op een duidelijke en eigentijdse visie
op de ontwikkeling, presentatie en verkoop van mode. Shoeby
Fashion onderscheidt zich door de snelle collectiewisselingen,
uitgekiende marketing en een uitgebreid serviceconcept.

Workshop Beter Besturen bij Casca
Heemstede - Deze tijd doet
steeds meer een beroep op vrijwilligers en op de kwaliteit van
het vrijwilligerswerk. En dat zal
in de toekomst alleen maar meer
worden.Een goede balans tussen
het doel van een organisatie en
de inzet van vrijwilligers vraagt
kennis en vaardigheden van het
bestuur. Het bestuur moet inventief zijn en creatief, en dat valt
niet altijd mee. Het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Heemstede nodigt daarom bestuurders van
vrijwilligersorganisaties uit voor
een workshop Beter Besturen
op woensdagavond 4 en 11 juni
2008, van 20.00 tot 22.00 uur. Het
doel van de cursus is om inzicht
in en kennis over het efficiënt
en effectief besturen van vrijwilligersorganisaties te krijgen.
Aan bod komen o.a. de volgen-

Rock ‘n rollen
in de Princehof

Heemstede - Mix-it is dé danceavond voor een mix van mensen
mét en mensen zonder verstandelijke beperking . Op zaterdag
24 mei gaan zij Rock ’n Rollen!
Lekker swingen, jive en boogie
woogie uit de fifties en sixties
zoals in de film Grease. Maak je
ook een vetkuif? De Princehof
wordt geheel in stijl versierd. De

de onderwerpen: effectief vergaderen, het maken van beleid,
continuïteit in het bestuur, werven van nieuwe bestuursleden,
taken van het bestuur: verdelen
en delegeren en hoe houd je een
goede balans in de inzet van tijd
en middelen. De cursus wordt
gegeven door Anneke Wienema, senioradviseur van PRIMO
Noord-Holland. De trainingen
van PRIMO nh sluiten direct aan
op de praktijk. Door ervaringen
uit te wisselen leren de deelnemers ook van elkaar. De trainingen zijn een combinatie van theorie en praktische werkvormen.
Deelnemers ontvangen een reader. De workshop Beter Besturen
wordt gegeven bij het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Heemstede, locatie: Casca - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
muziek wordt goed gemixed, discolampen en versiering zorgen
voor de juiste sfeer! Kom jij ook
gezellig wat drinken of lekker
dansen? Iedereen is van harte
welkom van 19.30 tot 22.00 uur
in de Princehof, Glipperweg 57,
Heemstede. De entree, inclusief
twee frisdrankjes is 5 euro. Vanaf dit seizoen is er ook een strippenkaart bij de entree verkrijgbaar: een kaart met 9 strippen
kost dan 40 euro en een kaart
met 5 strippen kost 22,50 euro.

Bijeenkomst vereniging slechthorenden
Regio - Waar loopt men als slechthorende in het dagelijks leven
tegenaan? Onder deze titel organiseert de Nederlandse Vereniging
voor Slechthorenden, afdeling Haarlem e.o, op 22 een informatie
avond. Deze vindt plaats om half acht in het Broederhuis aan het
Nagtzaamplein 67 te Haarlem, Ringleiding en schrijftolk zijn aanwezig. De toegang is gratis.
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Kom naar openingsfeest raadhuis
Na een ingrijpende verbouwing die anderhalf jaar duurde, is het raadhuis sinds eind
maart weer open. En dat vieren we op zaterdag 24 mei met een groot openingsfeest
voor alle inwoners van Heemstede! Onder het motto ‘Alles onder één dak’ staat het in
en rondom het raadhuis bol van de activiteiten. Popmuziek, (beeldende) kunst, klassieke muziek, salsa, de geschiedenis van Heemstede en het raadhuis, rondleidingen,
activiteiten voor kinderen, uitgebreide markt met Heemsteedse verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, maatschappij en sport, maar ook een milieumarkt:
er is voor elk wat wils! En de dag wordt afgesloten met een spektakelstuk: de openluchtopera Dido en Aeneas. De toegang voor alle activiteiten is gratis.

Open
(raad)huis

Programma zaterdag 24 mei
Hoofdpodium (Raadhuisplein)
10.00 - 10.45 uur Living History (toneelstuk over de geschiedenis van Heemstede
en het raadhuis)
11.15 - 11.45 uur Maalstroom: Iers/Nederlandse folk
12.15 - 12.55 uur Yvonne Weijers: swingende combinatie van latin en jazz
13.10 - 13.55 uur Living History
14.30 - 15.00 uur Cuarteto Son Oriental: Cubaanse en Zuid-Amerikaanse muziek
16.00 - 17.00 uur Opera Dido en Aeneas
Een bijzondere uitvoering van het liefdesverhaal over Dido and Aeneas, de oudste
Engelse opera geschreven door Henri Purcell (1659-1695). De orkestratie van de opera
bestaat uit strijkinstrumenten en een klavecimbel en het koor uit ruim 70 personen!
Het gehele werk wordt in het Nederlands uitgevoerd.

Kleine podium: (parkeerterrein achter raadhuis)
10.00 - 10.30 uur
10.30 - 11.00 uur
11.15 - 11.45 uur
12.15 - 12.45 uur
13.00 - 13.30 uur
13.45 - 14.15 uur
14.30 - 15.00 uur

Teisterband
Lilaluna (verteltheater voor kinderen en volwassenen)
Harmonieorkest St Michaël
Lilaluna
Band Hageveld
Dansgroep Enjoy Dance
Heemsteeds jeugdorkest

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

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

Openingsceremonie
vrijdag 23 mei
14.00-15.00 uur
Een toneelstuk, geregisseerd en bewerkt
door de Stichting Living History waarin
historische Heemsteedse figuren en
markante Heemsteedse plekken een
plaats hebben gekregen, vormt de openingsact op vrijdag 23 mei. De burgemeester opent het raadhuis. Balletschool
Jolein zorgt voor bloemendansen en
kinderen zingen liederen ingestudeerd
door Maria Eldering, zangpedagoge.
Historische figuren: Adriaan Pauw,
Nicolaas Beets, Linneaus en Jacob van
Lennep verschijnen ten tonele.

Vanaf 10.00 uur zijn gedurende de
hele dag in het raadhuis medewerkers
van de gemeente aanwezig om u te
vertellen over hun werk en over hun
nieuwe flexwerkomgeving. Ook is het
mogelijk om in het oude raadhuis de
trouwzaal te bekijken. In de hal worden
de foto’s van de fotowedstrijd ‘favoriete
plek in Heemstede’ getoond en in de
burgerzaal zijn de kunstwerken van
Ger Daniëls, Rob van Sloten, Henk
Koelemeijer en Gabe de Vries te bezichtigen.
Binnen is het culturele programma als
volgt:
11.45-12.15 uur Sola Re Sonare
(kamerkoor)
12.15-13.00 uur rondleiding door
toneelgroep Living
History
14.15-15.00 uur rondleiding door
toneelgroep Living
History
15.15-15.45 uur Lorodelba (Slavisch
Folkloristisch koor)
Tussendoor is het mogelijk de promotiefilm over Heemstede te bekijken.
Lees verder op de volgende pagina >

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Heemsteedse
jeugd nauw
betrokken
• Milieumarkt
• Bouwplannen

• Energie en geld
besparen;
zet u de trend?
• Jaarrekening 2007
• Bestemmingsplan

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Vervolg openingsfeest raadhuis

Heemsteedse jeugd nauw betrokken
De openingsfestiviteiten van het raadhuis
worden georganiseerd voor maar ook
dóór Heemstedenaren. Jongeren uit het
Heemsteedse basis- en voortgezet onderwijs leveren een actieve bijdrage aan het
evenement. Zo doen leerlingen van alle
basisscholen mee aan de openingsceremonie op vrijdag 23 mei. Op zowel 23 als
24 mei verzorgen deze kinderen ook de

rondleidingen in het vernieuwde raadhuis.
Daarnaast zijn kinderen van groep 4 van
10 Heemsteedse basisscholen druk bezig
geweest met het project ‘Boogie-woogie’.
Onder leiding van kunstenaar Henk
Koelemeijer hebben de kinderen 12 kunstwerken gemaakt die op 24 mei tentoongesteld worden in de burgerzaal van de
gemeente.

Kunstmarkt en informatiemarkt
Een uitgebreide markt op het nieuwe parkeerterrein achter het raadhuis laat zien wat
Heemstede te bieden heeft aan sociaalmaatschappelijke en culturele voorzieningen. Medewerkers van sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en culturele instellingen geven informatie over
hun activiteiten. Meer dan 20 kunstenaars tonen hun werk. Dit is uiteenlopend van schilderijen tot mozaïekkunst,
van fotografie tot beeldende kunst. Ook is

De ondersteuning bestaat uit:
- een gratis energieadvies
- deskundige begeleiding
- gunstige financieringsmogelijkheden of
groene hypotheek

Verhuizing doorgeven?
www.heemstede.nl

Kom op
de fiets!
Door de festiviteiten op het parkeerterrein is de parkeergelegenheid rondom het raadhuis beperkt. We raden u
aan om deze dag lopend of op de fiets
te komen.

Energie en geld besparen;
zet u de trend?
Welke huiseigenaar heeft belangstelling
om zijn woning energiezuinig te verbouwen?
De gemeente Heemstede wil u hierbij
helpen. Binnenkort starten wij met een
groep huiseigenaren een voorbeeldproject
voor alle huiseigenaren in Heemstede.

De nieuwe promotiefilm die tijdens het evenement wordt getoond, is gemaakt door
leerlingen van College Hageveld.
Ook op de uitgebreide markt met Heemsteedse verenigingen zijn veel jongeren
vertegenwoordigd, o.a. de scouting en
sportclubs en is er voor de jeugd een
heuse kinderboerderij!

In Heemstede staan veel woningen met
relatief hoge energielasten. Via eenvoudige adviezen en energiebesparende
maatregelen kunt u meer comfort en een
lagere energienota bereiken!
In samenwerking met u, een energieadviesbureau, een hypotheekverstrekker,
een aannemer en een energiebedrijf
maakt de gemeente een plan van aanpak
waarbij ieder met zijn specifieke deskundigheid een bijdrage levert.
Wie kunnen er meedoen?
Huiseigenaren met een oudere woning
waar nog geen energiemaatregelen zijn
toegepast. Het hele proces staat onder
leiding van de gemeente Heemstede en
de Milieudienst IJmond.
Heeft u belangstelling om mee te doen?
Geef u dan op tijdens de milieumarkt bij de
stand van de Milieudienst IJmond. Indien
u in aanmerking komt wordt u benaderd
om mee te doen met het voorbeeldproject. Kijk op www.milieudienst-ijmond.nl
voor meer voorwaarden en het online
inschrijfformulier.

Gevaar of schade
op straat?
Meld dit bij de
Serviceteams

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

Milieumarkt
Op de milieumarkt op het parkeerterrein kunt
u zich laten informeren over wat er speelt
op milieugebied binnen uw gemeente. En
hoe u een bijdrage kunt leveren aan de verbetering van het klimaat, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van duurzame energie.
Om direct thuis te kunnen starten, ligt er
voor bezoekers een gratis spaarlamp klaar.
Maar wees er snel bij, want op = op. Vul de
bon in op deze pagina en lever deze in bij
de stand van de Milieudienst IJmond.
Natuurlijk houdt het niet op bij een spaarlamp. U krijgt informatie over zonnepanelen,
over isolerende bouwmaatregelen, over
HR-ketels en warmtepompen en er staat
een energiebus die u duurzame energiebronnen demonstreert. Bij de stand van de
Milieudienst IJmond kunt u een energiescan uit laten voeren. Met deze scan krijgt
u een indicatie van het energielabel van uw
woning! U ziet direct welke maatregelen
interessant zijn voor uw woning. U kunt ook

uw mondiale voetafdruk berekenen. Zo
weet u binnen tien minuten welke ruimte
uw voetafdruk inneemt op de aarde.

Prijsvraag
Bedenk een idee voor het opwekken en
toepassen van duurzame energie in
Heemstede en win een fiets!!!
Je kunt op diverse manieren energie opwekken, maar welk idee is nu het meest
geschikt voor Heemstede? Maak een plan,
een tekening, een maquette, een film of
vertel het ons op een andere manier! Een
deskundige jury beoordeelt de inzendingen.
Onder alle ideeën verloten wij drie prijzen:
- eerste prijs een fiets,
- tweede prijs een EPA maatwerkadvies
- derde prijs een fleecetrui, gemaakt van
gerecyclede kunststofflessen
Inzendingen kunt u inleveren bij de marktkraam van de Milieudienst IJmond.

Ja, ik wil graag een spaarlamp!
Naam: ...............................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
Postcode: ..........................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................

HeemstedeNieuws
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Bouwplannen

Bestemmingsplan

Aanvragen bouwvergunning
2008.081
2008.102
2008.103
2008.104
2008.105
2008.107
2008.109
2008.111

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een carport met berging
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis, wijzigen
voorgevel en achtergevel
het optrekken van de achtergevel en
uitbreiden zolderverdieping
het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak
het uitbreiden van een woonhuis

- Azalealaan 4
- Herenweg 182A
- Eerelmanstraat 7
- Von Brucken Focklaan 9
- Strawinskylaan 50
- Alberdingk Thijmlaan 24

- Glipper Dreef 88

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 8 mei 2008)

2007.311
2008.002
2008.020
2008.047
2008.048
2008.051
2008.079
2008.085

2008.086
2008.091
2008.094
2008.095
2008.097

het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
het uitbreiden van een woonhuis
het vergroten van een dakkapel in het
voor- en achtergeveldakvlak en plaatsen
dakkapel op zijgeveldakvlak
het vergroten van een dakkapel op het voordakvlak
het bouwen van een garage/berging
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
het inpandig wijzigen van het woonhuis en
veranderen dak aan de achterzijde
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

- Von Brucken Focklaan 7
- Alberdingk Thijmlaan 1
- Pieter Aertszlaan 7
- Prinsessenhof 11
- Narcissenlaan 14
- Narcissenlaan 16
- Binnenweg 168
- Alberdingk Thijmlaan 24
- Havenstraat 53

- Havenstraat 55
- Prinsenlaan 23
- Alberdingk Thijmlaan 19
- Valkenburgerlaan 4C

2007.358

het bouwen van 58 appartementen met
ondergrondse parkeergarage
het uitbreiden van de badkamer

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 24 april
2008 de jaarrekening 2007 vastgesteld. De
rekening van baten en lasten sluit met een
voordelig saldo van € 986.000.
De jaarrekening 2007 is gecontroleerd door
de accountant. Dit heeft geresulteerd in een
goedkeurende accountantsverklaring, waarmee de accountant een oordeel geeft over de
getrouwheid van de financiële verantwoor-

- Overboslaan 22

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Wet kinderopvang
Ingevolge art. 46 van de Wet kinderopvang
hebben burgemeester en wethouders op
3 april 2008 de Naschoolse opvangvoorziening Het Kootertje De Evenaar, gevestigd Van der Waalslaan 33 te Heemstede,
opgenomen in het Kinderopvangregister

van de gemeente Heemstede.
De registratie heeft plaatsgevonden onder
nr. 08/19.
De houder is voornemens de exploitatie van
de voorziening aan te vangen op 13 mei 2008.

Verordening Winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 25 mei 2008, aan te wijzen als dag waarop
de winkels voor het publiek in het deelgebied ‘Industrieterrein Cruquius’ open mogen zijn.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken,
telefoonnummer (023) 548 56 07.

ding en de rechtmatige totstandkoming van
de in de jaarrekening opgenomen baten,
lasten en balansmutaties.
In de raadsvergadering van donderdag
29 mei a.s. zal de jaarrekening 2007 van
de gemeente Heemstede worden behandeld. Deze jaarrekening ligt ter inzage in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein
en de bibliotheek aan het Julianaplein.

Vaststelling Verordeningen
In zijn vergadering van 24 april 2008 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten:
1 De Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Heemstede 2008 vast te stellen
onder intrekking van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Heemstede,
vastgesteld d.d. 18 december 2003, nr. 94.
2 De Verordening leerlingenvervoer gemeente Heemstede 2008 vast te stellen, onder intrekking van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Heemstede, vastgesteld op
27 november 2003, nr. 82.
De vastgestelde verordeningen liggen ter inzage in het raadhuis. De verordeningen zijn ook
via de website te downloaden. Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot de gemeente, afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 548 57 86.

- Charlotte van Pallandtlaan 3

- Händellaan 2A

- Judith Leysterlaan 13

Jaarrekening 2007

Vaststelling subsidieplafond
gemeentelijke monumenten 2008

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 8 mei 2008)
2007.343

plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 15-05-2008 gedurende 6 weken van 08.30 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouwen Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

- W. Denijslaan 5

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

2007.258

2008.073

Op grond van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Heemstede 2008
kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten een subsidieaanvraag indienen
voor het herstel en behoud van hun monument. De verstrekte subsidie bedraagt per
monument maximaal € 5.000 op jaarbasis.
Voor het herstel en behoud van gemeentelijke monumenten is in 2008 in totaal een
bedrag van maximaal € 19.250 (subsidie-

plafond) beschikbaar. Aanvragen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst.
Een aanvraagformulier voor een subsidie
voor het herstel en behoud van gemeentelijke monumenten is beschikbaar via de
website van de gemeente Heemstede
(www.Heemstede.nl). Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden
tot de gemeente, afdeling Welzijnszaken,
telefoonnummer (023) 548 57 86.

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

Ter inzage

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

