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Heemstede - De meest ontspannen lopende, wandelende, slenterende en soms bijna 
stilstaande file van Nederland stond zondagmiddag op de Raadhuisstraat-Binnenweg in 
Heemstede. Gewoon lekker druk op de voorjaarsmarkt. Zie verslag elders in deze krant.

Heemstede sluit jaarrekening 
af met bijna 1 miljoen positief
Heemstede - Exact hield 
Heemstede in 2007 986.359 
euro over. Op verschillen-
de beleidsterreinen werd er 
geld overgehouden. Alleen 
al de parkeermeters enpar-
keerboetes leverden ruim 
100.000 euro extra op. 

Dit voordeeltje gaat op aan ex-
tra kosten van het baggeren 
van de Blekersvaart, die ernsti-
ger vervuild blijkt dan voorzien. 
Van het Rijk werd 327.000 euro 
extra ontvangen voor bijstands-
verlening, maar wat niet werd 
uitgegeven. Een aantal projec-
ten is, ondanks dat het was be-
groot voor 2007, niet uitgevoerd 
waardoor ook daar een financi-
eel voordeel ontstond.

Het college stelt de raad voor 
het overschot als volgt te be-
stemmen.
340.000 Euro zal worden door-
geschoven naar 2008 om pro-
jecten die in 2007 vertraging 
hebben opgelopen of zijn door-
geschoven in 2008 alsnog uit te 
voeren. Een bedrag van 223.000 
euro wordt toegevoegd aan de 
post uitkeringen, omdat blijkt 

dat de te betalen uitkeringsbe-
dragen in de regel hoger uitval-
len dan is voorzien. Een bedrag 
van 44.000 euro wordt gestort in 
een nog op te richten egalisa-
tiefonds voor de begraafplaats. 
Toekomstige tariefsstijgingen 
kunnen hiermee worden afge-
vlakt. Het restbedrag van 380.00 
euro wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve.

Aan dividend uit de deelnemin-
gen in Eneco, de Bank Neder-
landse Gemeenten en de Meer-
landen ontving Heemstede ruim 
2 miljoen euro 600.00 euro meer 
dan was voorzien.
Met 1,4 miljoen euro is het eer-
ste deel betaald van de verkoop 
van de grond in het Vogelpark. 
Het restant volgt in 2008. Heem-
stede heeft een eigen vermo-
gen van 21 miljoen euro waar-
van 6,5 miljoen vrij besteedbaar 
is. Het overige is opgebouwd uit 
de verschillende bestemmings-
reserves. De raad moet zich nog 
uitspreken over het bedrag dat 
er minimaal vrij besteedbaar 
moet blijven om calamiteiten te 
kunnen inzetten. Het aantal in-
woners blijkt met 76 te zijn afge-

nomen tot 25.601 ook het aan-
tal uitkeringsgerechtigden daalt 
met 27 tot 194. De schuld van 
de gemeente bedroeg ultimo 
2007 34,8 miljoen euro waarbij 
2,8 miljoen is afgelost. Wordt dit 
laatste cijfer omgeslagen over 
alle inwoners van Heemste-
de dan betaalt een ieder vanaf 
de geboorte 110 euro per jaar 
mee aan de aflossing van de in 
het verleden afgesloten geld- 
leningen. 

Ondanks dat de gepresenteerde 
stukken duidelijk en overzich-
telijk zijn weergegeven, maakt 
de enorme vloed aan cijfers 
het voor een doorsnee raads-
lid toch een complexe materie. 
Door aangebrachte wijzigin-
gen in opvattingen, regelgeving, 
onzekerheden en de verschil- 
lende voor en nadelen pakt 
het resultaat altijd weer anders 
uit dan was voorzien. Er zijn 
voldoende vragen te stellen en 
kanttekeningen te plaatsen bij 
de cijfers.
Op 29 mei zal de raad haar oor-
deel geven over de onderhavige 
stukken. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Zondag 25 mei 
organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een excur-
sie op Hageveld in Heemste-
de. Landgoed Hageveld heeft 
niet alleen een rijke historie 
maar het is ook een prach-
tig, hoewel bedreigd, stuk na-
tuur waar nog veel te ontdek-
ken valt.

Natuur en landschap hier zijn 
uniek voor Heemstede! De ex-
cursie gaat van start om 14.00 
uur bij de parkeerplaats van de 
hoofdingang van de school.

Gelegen op een van de meest 
oostelijk gelegen strandwal 
van Zuid-Kennemerland is 
Hageveld het enige landgoed 
waar de oude, beboste dui-
nenrij zonder onderbreking 
door een weg of woonwijk 
overgaat in de veenweiden 
langs het Spaarne.
Dit halfnatuurlijke landschap 

is door eeuwenlang menselijk 
gebruik ontstaan. 
In de weilanden broeden wei-
devogels als kievit, tureluur en 
scholekster.

Uit de poeltjes en ondiepe slo-
ten klinkt het gezang van de 
rugstreeppad. Langs de smal-
le bosranden fladderen ver-
schillende soorten vleermui-
zen, op zoek naar insecten.

Hun kolonies leven in holle 
bomen op het landgoed. In het 
bos met de lage hobbelduin-
tjes bloeien in het voorjaar vo-
gelmelk, helmbloem, maag-
denpalm en dagkoekoeks-
bloem. 

Deelname is gratis.
Aanmelden vooraf is niet
nodig.
Informatie: Hand Kerkhoff, 
023-5288577 of op
www.ivnzk.nl
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Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten in beeld: 

Tooropkade 1

De villa Tooropkade 1 is vrijstaand gelegen op de hoek van de 
Tooropkade en de Anton Mauvestraat. Het achtererf grenst aan de 
Bronsteevaart. Het ontwerp dateert uit 1928 en is van de hand van 
C. Mesman. Maar met dit ontwerp is meer aan de hand. Opdracht-
gever was de familie Waveren Scheltema. Mesman ontwierp een 
betonnen casco van een ‘woonhuis’ met toren, dat door de beeld-
houwster Alida Johanna van Waveren Scheltema werd voltooid. 
De villa heeft een samengestelde plattegrond en drie bouwla-
gen onder een tentdak dat met riet is gedekt. Het dak heeft twee 
gemetselde schoorstenen en een gemetselde opbouw. Twee cir-
kelvormige, torenachtige uit- en opbouwen zijn eveneens met riet 
gedekt. Het dak bezit grote overstekken. De gevels zijn gemetseld in 
gele en rode baksteen in verschillende, uitbundige metselen sierver-
banden. De vensters zijn voorzien van houten versieringen, hebben 
een verticale roedenverdeling en zijn deels bezet met cirkelvormige 
glasmotieven. Het is een hoog, markant gebouw, met uitzicht op het 
brede stuk Spaarne.
Ontworpen en bewoond door Alida van Waveren Scheltema, de 
echtgenote van een Hillegomse bollenhandelaar, die na het opvoe-
den van haar kinderen iets geheel anders wilde. Zij koos voor een 
studie aan de Nederlandse Bouwkundige Academie in Amsterdam. 
Na het voltooien van haar studie, zette zij haar eerste en na later 
zou blijken, haar enige creatie aan de oever van het Spaarne. Een 
aannemer plaatste het betonnen staketsel, waarna Alida met hulp 
van het personeel van haar man, de uitvoering kon voltooien onder 
toezicht van C. Mesman. De bouw startte in 1930. Het streven van 
Alida naar perfectionisme leidde tijdens de bouw diverse malen tot 
het wijzigen van de oorspronkelijke plannen. Het werd een huis met 
een haast onvoorstelbare hoeveelheid handwerk. Tot in de klein-
ste details is nagedacht over de vormgeving, de kleine raampjes, 
het ronde erkertje, de ruime balustrade, het atelier. Het zijn slechts 
enkele van de verrassingen in dit ongebruikelijke huis, waar sinds 
1982 tandarts Burke zijn praktijk heeft en trots is op zijn schild aan 
de gevel, dat aangeeft dat de villa nu de status heeft van Gemeen-
telijk Monument.  
Ton van den Brink

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 monumen-
ten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand ge-
komen door ijverig werk van de Vereniging Oud-Heemstede- 
Bennebroek 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 ge-
bouw. 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 ove-
rige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes.

Tooropkade 1

Dit jaar meer voetballers op de pedalen?
Fietstocht HFC door bos en duin
Heemstede – Gewoonlijk orga-
niseert HFC Heemstede de jaar-
lijkse fietstocht op Hemelvaarts-
dag. Dit jaar vindt de tocht op een 
andere dag plaats. De voetballers 
stappen namelijk met hun familie 
of vrienden op zondag 25 mei op 
de fiets om de tocht te gaan rij-
den. Inschrijven kan op de dag 
zelf, vanaf 10.30 tot 11.30 uur in 
de kantine van HFC. Tussen 11.00 
en 12.00 uur is het vertrek. Deel-
name kost voor volwassenen 7,50 
euro en voor kinderen 4 euro. De 
fietsers ontvangen een routebe-
schrijving, een opdrachtformulier 
en een lunchpakket. Inschrijven 
per e-mail is ook mogelijk: ed-

verhelst@wanadoo.nl. De rou-
te belooft gevarieerd te zijn over 
veel fietspaden, door bos en dui-
nen en tevens wordt een gedeel-
te door de stad afgelegd. De rit is 
30 km lang. Altijd is de HFC fiets-
tocht een succes want de laatste 
tien jaar fietsten telkens maar 
liefst 100 of meer mensen mee. 
Wel stappen de laatste jaren op-
vallend weinig voetballers op de 
tweewielers, zo is geconstateerd. 
Daar wil de fietscommissie ver-
andering in brengen. Zij heeft de 
wens dat van elk elftal toch een 
aantal voetballers meefietsen. 
Wellicht ook een delegatie van 
het dameselftal?  De opdrach-
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of email-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

van 1930

Heemstede - Sinds enkele we-
ken heeft de gemeente in de 
Postlaan de ongelijke ligging 
van de tegels aangepakt. Dit 
als gevolg van boomwortels die 
het trottoir omhoog drukken. Bij 
een zestal bomen heeft men de 
rode bakstenen, die in een vier-
kant om de boom zijn bestraat, 
verwijderd. Daarvoor in de 
plaats is rond de bomen schoon 
zand aangebracht. Een idealere 
plek voor honden om hun ont-
lasting achter te laten is nauwe-
lijks te bedenken. Na een week of drie heeft de gemeente schelpen 
op het zand gestort. Probleem opgelost? Nog steeds geldt:
-  Er wordt met kinderwagens of rijwielen dwars door het schel-

penbed gereden.
-  Honden schrapen de schelpen weg en doen hun behoefte.
-  Rond de bomen is het een armoedig gezicht hoe de schelpen 

liggen verspreid.
Deze oplossing verdient echt geen schoonheidsprijs. Een meer 
doordachte aanpak van het wortelprobleem lijkt hier geboden.
P. Citroen, Postlaan 7, Heemstede.

INGEZONDEN
Schelpenbed armoedige oplossing

tenwedstrijd van vorig jaar is ge-
wonnen door het derde elftal. Zij 
mogen dit jaar de beker verdedi-

gen. Na afloop kunnen alle deel-
nemers genieten van een Chi-
nees buffet.



en ingrijpende veranderingen als 
een echtscheiding, pensionering 
of als de kinderen het huis verla-
ten komen eveneens aan bod.
De Vogel: “Rouw is een heel na-
tuurlijk gevolg op een verlies. Het 
is een vorm van aanpassen aan 
het nieuwe leven en is daarom 
belangrijk dat het plaatsvindt. 
Rouw verwerken kost energie en 
het vraagt moed om het aan te 
gaan. Je bent gedwongen naar 
jezelf te kijken, hoe je de din-
gen doet en gedaan hebt. Aller-
lei emoties die boven komen bij 
een rouwproces zijn vaak onher-
kenbaar voor jezelf. Naast ver-
driet kun je bijvoorbeeld ook ge-
voelens van boosheid of schaam-
te hebben. Als kind werd ik al 
geboeid door de vergankelijk-
heid van het bestaan. Dat dingen 
voorbij gaan. Verlies hoort na-
tuurlijk bij het bestaan. 
Als verlies er mag zijn, kan er ook 
iets veranderen.”
Mirjam Goossens

Heemstede - Afgelopen 
vrijdag is op de Valkenburg-
school het startschot gege-
ven voor de kaartenactie ten 
bate van het Nationaal Epi-
lepsie Fonds. Met de verkoop 
van setjes ansichtkaarten 
hoopt de school een flink be-
drag op te halen. Alle leerlin-
gen hebben een aantal we-
ken geleden prachtige teke-
ningen gemaakt. Met het the-
ma ‘sprookjes’ wisten de kin-
deren wel raad. Er werd met 
verschillende technieken ge-
werkt en het zijn echte kunst-
werken geworden! De zeven 
mooiste tekeningen zijn door de leerkrachten uitgekozen en ge-
drukt als ansichtkaart. Vrijdag werd voor de kinderen duidelijk 
wie er gewonnen hadden en de kleine kunstenaars waren ape-
trots! De leerlingen kregen allemaal de setjes kaarten mee naar 
huis om te verkopen. Deze actie wordt georganiseerd in de aan-
loop naar het Bijna Zomer Festival, wat op 12 juni plaatsvindt op 
het schoolplein van de school. De opbrengsten van deze avond 
zijn ook voor het goede doel en voor de school. Meer informatie 
over dit festijn en de kaartenactie staat op www.bijnazomerfes-
tival.nl. Tijdens het Bijna Zomer Festival is er een expositie van 
alle tekeningen.

pagina 4 de Heemsteder - 21 mei 2008

Met paard en wagen door de duinen
Bennebroek - Al vele jaren zijn de tochten met paard en wagen 
door de Waterleidingduinen een groot succes! De wagen gaat naar 
plekken waar normaal niet gemakkelijk gewandeld wordt en het 
duinlandschap ziet er fraai uit. Vaak is er ook wild te zien. Gestart 
wordt om 10.30 uur vanaf Café de Doofpot, Zilkerduinweg 325 in de 
Zilk. Terugkomst is ongeveer 12.30/12.45 uur.  De volgende data zijn 
gepland: donderdag 29 mei, maandag 9 juni, dinsdag 9 juni, dinsdag 
24 juni en donderdag 10 juli. Opgave bij de SWOB. Meer info: tel. 584 
53 00 op werkdagen van 9.00 – 11.30 uur.

In de strijd tegen overgewicht

Heemstede en Bennebroek starten 
met project Beter (Zw)eten

Het project Beter (Zw)eten loopt 
al sinds vorig schooljaar in diver-
se gemeenten en is intussen al 
op 20 basisscholen in Haarlem 
en omgeving uitgevoerd. In Ben-
nebroek wordt het project uitge-
voerd op de St. Franciscusschool 
en in Heemstede op de Nicolaas 
Beetsschool. Voor de uitvoering 

van het project en de afsluiting 
staat ongeveer 4 weken.

Beter (Zw)eten richt zich op kin-
deren in groep 5 van het ba-
sisonderwijs en de ouders van 
leerlingen uit die groep. Ook de 
school is een doelgroep.  
Het project stimuleert kinderen 

Heemstede/Bennebroek - In Nederland heeft 1 op de 8 kin-
deren overgewicht (12,5%). Door overgewicht lopen kinde-
ren meer risico op het ontwikkelen van ouderdomssuiker, ze 
kunnen moeilijker bewegen en sporten is al vaak een pro-
bleem. De gemeenten Heemstede en Bennebroek gaan met 
steun van de provincie Noord-Holland het probleem van be-
wegingsarmoede en overgewicht onder de jeugd aanpakken 
met het project Beter (Zw)eten. Sportservice Heemstede-
Zandvoort, Sportservice Noord-Holland, de GGD en ZorgBa-
lans verzorgen de uitvoering van Beter (Zw)eten.

tot een actieve leefstijl door het 
bevorderen van het dagelijkse 
buitenspelen en deelname aan 
sportactiviteiten. Tijdens het 
project nemen de kinderen deel 
aan een sportclinic. Daarnaast 
worden er twee streetdanceles-
sen gegeven, die resulteren in 
een demonstratie voor de ou-
ders tijdens de feestelijke afslui-
ting van het project.

Meer informatie
Voor meer informatie over Beter 
(Zw)eten in Heemstede en Ben-
nebroek kunt u contact opne-
men met Anneke ten Hagen van 
GGD Kennemerland, tel 023 789 
1708, of stuur een e-mail naar 
atvtenhagen@hdk.nl. 

Van alles te beleven en te vieren in de kerk
Bennebroek - De komende zondagen vinden in de Protestant-
se gemeente het Trefpunt in Bennebroek een aantal bijzondere 
vieringen plaats. Zondag 25 mei is er een viering voor jong en 
oud. Het thema is ‘Wat houdt je bezig?’ Veel jongeren dragen op 
allerlei manieren bij aan deze dienst. De zondag erna zal de vie-
ring opgeluisterd worden met het bekende koor The trumpets of 
the Lord o.l.v. Rob van Dijk. Iedereen is van harte welkom. Beide 
vieringen beginnen om 9.30 uur,  Akonietenplein 1 Bennebroek.
Voor meer informatie: www.protestantsegemeentebennebroek.nl

Kaartenactie Valkenburgschool

Selinde de Vogel houdt inloopspreekuur 
voor verlies en rouw

De interesse voor rouwverwer-
king werd bij Selinde de Vogel 
(47) gewekt in haar functie als 
logopediste in de revalidatiezorg. 
Zij merkte dat er vele vormen zijn 
van verlies. Zij behandelde des-

tijds o.a. volwassenen die afasie 
(een taalstoornis) hadden ont-
wikkeld. Niet alleen voor de pa-
tiënt zelf maar ook voor zijn om-
geving heeft dit grote gevolgen. 
In haar werk met gehandicapte 
kinderen zag ze dat er met name 
bij de ouders een enorm gevoel 
van verlies bestaat, waarvoor in 
de hulpverlening niet altijd vol-
doende aandacht is. De Vo-
gel: “Rouw treedt niet alleen op 
na overlijden, maar ook bij ver-
lies van verwachtingen zoals die 
voorkomt als je een kind met een 
handicap krijgt. Naast de liefde 
die je hebt voor dit nieuwe le-
ven, kunnen zich ook gevoelens 
van verdriet, verwarring, schuld 
en boosheid voordoen. Alle aan-
dacht gaat naar het kind, maar 
wat gebeurt er met jou als nieu-
we vader of moeder? 
Ook een ingrijpende verande-
ring als het krijgen van een ge-
zond kind kan gepaard gaan met 
gevoelens van verlies. Als dit sa-
mengaat met een overlijden, re-
lationele spanningen of een an-
dere vorm van onrust kan een 
vrouw uit haar evenwicht worden 
gebracht. De roze wolk rond de 
zwangerschap is er ineens niet 
meer. Veel mensen vinden het 
moeilijk om er in hun omgeving 
over te praten en de omgeving 
zelf weet er vaak ook nauwe-
lijks raad mee. Bij een miskraam 
of ongewilde kinderloosheid tre-
den dit soort verliesgevoelens 
eveneens op. Mensen vinden 
het confronterend om iemand 
in deze droevige omstandig-
heden aan te spreken. Het kan 
jou immers ook overkomen. Je 
ziet dan regelmatig dat mensen 
het verdriet gaan bagatelliseren. 
Ze zeggen: ‘kom op, je bent nog 
jong’ of ‘morgen schijnt het zon-
netje weer.’ De hele maatschappij 
is erop gericht dat het goed met 
je gaat. Als mensen je vragen: 

Heemstede – Er zijn in het le-
ven slechts twee zekerheden: 
de dood en belastingen. Het 
is een  bekende Amerikaanse 
uitdrukking. Buiten het einde 
van je eigen leven, krijgt ie-
dereen vroeger of later te 
maken met het verlies van 
een dierbare. Maar omgaan 
met verlies of anderszins in-
grijpende veranderingen is 
geen simpele zaak. Het zet je 
leven behoorlijk op z’n kop. 
De buitenwereld toont aan-
vankelijk alle begrip, maar 
deze aandacht heeft vaak 
een houdbaarheidsdatum, 
met andere woorden: na een 
half jaartje moet het ergste 
leed wel geleden zijn. Helaas 
zit de werkelijkheid anders 
in elkaar. Op het moment dat 
je eigenlijk pas echt aan een 
verwerkingsproces kunt be-
ginnen, kan professionele 
hulp welkom zijn. Selinde de 
Vogel is een deskundige op 
het gebied van verlies, ver-
andering en zingeving. Zij is 
geregistreerd als rouwbege-
leider bij de Landelijke Stich-
ting Rouwbegeleiding en bij 
de Elisabeth Kübler-Ross 
stichting en zij is zich van-
af  2004 gaan toeleggen op 
de begeleiding van mensen 
met een verlies (informatie: 
www.devogelbegeleiding.nl).  
Op donderdag 29 mei houdt 
zij een inloopspreekuur in De 
Praktijk Heemstede aan de 
Jan van Goyenstraat. Men-
sen met vragen over verlies 
en rouw zijn van harte wel-
kom om langs te komen.

‘hoe is het met je?’, antwoord je 
meestal snel al met: ‘Goed!’. 
Niet stilstaan bij het rouwproces 
heeft soms hele nare gevolgen. 
Mensen kunnen lichamelijke 
klachten krijgen. Ze komen bij de 
huisarts met allerlei pijnklachten, 
zoals nek-schouder- en hoofd-
pijnen. Ook klachten als ver-
moeidheid en slapeloosheid zijn 
bekende verschijnselen. Selinde 
de Vogel: “Als je jezelf de tijd niet 
gunt om met verliesgevoelens 
aan de slag te gaan, zie je dat 
verlies of verdriet ergens naar-
toe moet en dan slaat het zich op 
in je lijf. Het kan zich soms pas 
jaren later manifesteren en dan 
herken je het niet altijd als zo-
danig. Dat is toch de pijn die er 
nooit is uitgekomen.  
In mijn praktijk bied ik een veilige 
omgeving waar ruimte en aan-
dacht is voor wat de cliënt -be-
wust of onbewust- bezighoudt. 
Het fascineert mij hoe verschil-
lend de ene persoon weer an-
ders met rouw en verlies omgaat 
dan de andere. Regelmatig hoor 
ik dat men bang is om de con-
frontatie aan te gaan, om als het 
ware te verzuipen in het verdriet 
als je het eenmaal toestaat. Ter-
wijl het onderdrukken van deze 
gevoelens juist enorm veel ener-
gie vreet.”
De rouwbegeleiding wordt 
meestal individueel gegeven. 

Maar ook bestaat de mogelijk-
heid van groeps-en gezinsbege-
leiding. Speciaal voor het rouw-
proces bij een overlijden is een 
bordspel ontwikkeld, waarvan de 
Vogel gebruik maakt. Er komen 
diverse creatieve opdrachten 
in voor. Het kan gespeeld wor-
den met gezinnen, maar ook met 
een groep mensen die hun ver-
driet willen delen met vreemden 
in soortgelijke omstandigheden. 
Binnenkort is er de mogelijkheid 
aan dit spel deel te nemen in De 
Praktijk Heemstede.
Het inloopspreekuur van Selinde 
de Vogel is op donderdag 29 mei 
van 10:00-12:00 uur in De Praktijk 
Heemstede, Jan van Goyenstraat 
25-26. Van tevoren opgeven is 
niet nodig en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Men kan terecht 
met vragen over het verlies van 
een familielid of vriend, maar ook 
verlies van gezondheid, een mis-
kraam, ongewilde kinderloosheid 
of een abortus. Verlies van werk 
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5.3 HM

Heemstede - De meest ont-
spannen lopende, wandelen-
de, slenterende en soms bij-
na stilstaande file van Neder-
land stond zondagmiddag op 
de Raadhuisstraat-Binnen-
weg in Heemstede. Ruim een 
kilometer mensen langs kra-
men met zonnebrillen, rie-
men, schoenen, beenham en 
kleding. 

Gewoon lekker druk op de voor-
jaarsmarkt, waarbij de organisa-
tie, WCH, WinkelCentrum Heem-
stede, hun beste deal hadden 
gesloten met de weermannen en 
weervrouwen die voor een per-
fecte mix van zon en frisse wind 
zorgden. Veel winkeliers hadden 
hun beste beentje buiten gezet. 
De aanbiedingen kregen alle 
aandacht en bij schoenhandela-
ren als Van Riet en het Brabants 
Schoenenhuis werd druk ge-
past, gekeurd en gekocht. Orga-
nisaties als de EHBO verenigin-
gen, Amnesty, Nehemia, Brand-
wondencentrum, Reddingsbri-
gade en zeeverkenners,  kregen 
alle aandacht van het publiek en 
de Zonnebloem verkocht veel 
loten. Leuk kraampje van de im-
ker Pim Lemmers die naast zijn 
echte Kinderboerderijhoning, nu 
met het meest innovatieve arti-
kel van de markt stond. Een vlin-
derkroeg! Hij verkocht ze bijna 
allemaal. Straks nog te koop op 
de Kinderboerderij. 
Harmonie St. Michaël had zich 
een plaatsje veroverd naast de 
Eerste Aanleg, wel wat winderig, 
maar hun instaporkest kreeg 
wel alle aandacht èn verdiend 
applaus op dit markante punt. 
Veel terrasjes die de hele mid-
dag vol zaten met mensen die 
keken naar mensen die langs-
kwamen, die op hun beurt weer 
keken of er een plaatsje vrij-
kwam. Zo blijf je lekker in be-
weging of juist niet! Met alle lof 
voor WCH die hun inspanningen 
beloond zagen met het bezoek 
van duizenden bezoekers die 
een gezellige middag hadden 
zoals dat een traditie is op de 
1200 meter Binnenweg-Raad-
huisstraat in Heemstede. 
Ton van den Brink

Voorjaarsmarkt Heemstede trekt veel publiek
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Frank Sanders’Akademie

Broadwaybabies VIII: 
Femmes Fatales
Heemstede - ‘Broadwaybabies 
VIII’ wordt gespeeld, gezongen 
en gedanst door een lichting 
musicalacteurs die Frank San-
ders’Akademie voor Musical-
theater verlaat. Braodwaybabies 
zijn vakgenoten met een gren-
zeloze liefde voor het musical-
theater, maar ook met romanti-
sche dromen over ‘Het Vak’. Dit  
optreden vindt plaats in Theater 
de Luifel op vrijdag 30 mei, aan-
vang 20.15 uur.
De musical heeft een heel eigen 
plaats binnen de Nederland-
se theatercultuur. Want musical 
is meer dan een sketch en een 
liedje. Musical is dansen, acte-
ren en zingen met een funda-
ment van dramatisch besef en 
theatraal gevoel.
Door de enorme diversiteit in het 

musicaltheater ontwikkelen ac-
teurs voorkeuren voor bepaalde 
stijlen, schrijvers, componisten 
en niet te vergeten choreogra-
fen. Vanavond kunnen de stu-
denten laten zien in welke cate-
gorie zij uitblinken.

In Femmes Fatales worden twee 
elkaar onbekende mannen in 
een gevangenis in een cel ge-
plaatst. Beiden om verschillende 
redenen, onder een streng re-
gime, beiden vasthoudend aan 
een droombeeld en gevangen in 
het web van een vrouw. 
Ondanks de hitte, het gebrek 
aan humane behandeling, een 
gespannen sfeer, het gemis en 
het verlangen zullen zij samen 
een weg moeten vinden naar 
vrijheid.

Entree 15,50 euro. CJP/65+ 
14,50 euro. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. U kunt ook telefonisch 
reserveren via de theaterlijn 023 
548 38 38.

Dido en Aeneas, opera op Raadhuisplein
Heemstede - Het liefdesverhaal 
van Dido  en Aeneas op zater-
dag 24 mei om vier uur `s mid-
dags bij het vernieuwde raad-
huis is een bijzondere uitvoe-
ring van een gelegenheidskoor 
van ruim 70 zangers en zange-
ressen en een instrumentaal en-
semble. Het gelegenheidskoor 
bestaat vooral uit enthousias-
te mensen die al eerder zongen 
in uitvoeringen van de Stich-
ting Muziekprojecten Pablo Ne-
ruda en in december 2007  met 
hun Dromenproject volle zalen 
trok. Voor dirigent  Cees Thissen 
een spannend  ‘buitengebeu-
ren’ want een opera in een tent 
is altijd lastig om het te verster-
ken geluid goed op elkaar af te 
stemmen. Droog weer is even-
eens belangrijk. 
Deze oudste Engelse opera werd 
geschreven door Henry Purcell 
in de tweede helft van de 17e 
eeuw. De tekstschrijver André 
Rooijmans vertaalde het stuk en 
maakte de koorwerken bewust 
algemener van aard. Hierdoor 
komen koorwerken enigszins 
los te staan van het oorspronke-
lijke verhaal. 

Het operaverhaal
Aeneas, een Trojaanse prins, be-
landt op zijn vlucht uit het bran-
dende Troje in Noord-Afrika. 
Daar verleent Dido, koningin 

van het pas gestichte Cartha-
go hem gastvrijheid. Tijdens het 
gastmaal vertelt Aeneas haar 
van de verwoesting van Troje en 
de avontuurlijke zwerftocht die 
daarop volgde. Dido wordt aan-
gegrepen door een hevige lief-
de voor haar gast, maar door de 
tussenkomst van een tovenares 
en haar heksen ziet Aeneas zich 
genoodzaakt om te vertrekken. 
De wanhopige Dido pleegt zelf-
moord. 
Het gelegenheidskoor wordt be-
geleid door een ad-hoc ensem-

ble van strijkers en een klave-
cimbel. Geen theatrale bezet-
ting, Solisten zijn allemaal pro-
fessionals en heel leuke men-
sen. Bijzonder is dat de overal in 
de wereld, behalve in Heemste-
de bekende Heemstedenaar Pe-
ter Bording de hoofdrol zingt van 
Aeneas. Toen hij van de voor-
bereidingen hoorde, bood hij 
spontaan aan om mee te doen. 
Na vele optredens in opera`s in 
alle grote steden in Europa, nu 
voor het eerst in Heemstede! 
Dido wordt gezongen door Sa-
ra Klein Horsman, Belinda door 
Sabine Weber en kleinere maar 
zeer belangrijke rollen als de 
heks en de hofdame worden ge-
zongen door Joke Wolters. Een 
afsluitingsact van het openings-
feest van het vernieuwde raad-
huis, die uitgevoerd wordt op 
het hoofdpodium op het Raad-
huisplein.
Muziekminnend Heemstede 
kijkt er naar uit!
Ton van den Brink

Foto Peter Bording.

Feestelijk weekend in Lilaluna Verteltheater
Heemstede -  Op zaterdagmiddag 24 mei wordt de voorstelling 
‘Pauline en de vlinderkoningin’ georganiseerd. Hierin ontmoet Pauli-
ne een echte vlinderkoningin die haar vertelt dat er grote problemen 
zijn in het land van de elfenvlinders. Aanvang: 14.30 uur; geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar.Kaarten: 6,50 euro per kind; 7,50 euro per 
volwassene. Kaarten reserveren via info@lilaluna.nl of 023-5475892. 
Op zondag 25 mei houdt Lilaluna Verteltheater open huis. Iedereen 
is vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom om een kijkje te 
nemen in het sprookjesachtige theater. Vanaf 13.00 uur is er ieder 
heel uur een korte voorstelling te zien. De toegang is natuurlijk gra-
tis. Locatie: Nova College aan de Ir. Lelylaan 10 in Heemstede.

Van Frans Bauer tot
Corrie Konings in het Overbos

Heemstede - Op zondagmiddag 25 mei van 15.00 uur tot 16.30 
uur komt Peter Dons optreden in de Tuinzaal van Het Overbos.
Het wordt een optreden met een gevarieerd repertoire. Van Frans 
Bauer tot Wim Sonneveld en Corrie Konings tot Jantje Koop-
mans. Ook zingt hij liedjes van zijn cd. Bij verschillende num-
mers wordt u uitgenodigd om mee te zingen. Kortom het wordt 
een gezellige middag.
De kosten voor dit optreden bedragen 4 euro. U kunt op twee 
manieren betalen, met de Jacobskaart of contant aan de zaal.
De Jacobskaart kost 10 euro en is verkrijgbaar bij de receptie 
van Het Overbos.
Deze kaart is een geldig betaalmiddel in alle locaties van de 
Stichting Sint Jacob,U kunt er o.a welzijnsactiviteiten en con-
sumpties mee afrekenen,de kaart is onbeperkt geldig.
Nadere informatie over dit optreden en over de Jacobskaart is te 
verkrijgen bij de dienst Welzijn van het zorgcentrum aan de Bur-
gemeester van Lennepweg 35,telefoonnummer 8928900.

Open repetitie
Heemsteeds Jeugdorkest
Heemstede - Als op 24 mei 
aanstaande het Raadhuis of-
ficieel in gebruik wordt ge-
nomen, kunnen de (jonge) 
bewoners van Heemstede 
naast alle culturele bijdragen 
van andere verenigingen ook 
een concert bijwonen van het 
Heemsteeds Jeugdorkest. 
Van 14.30 tot 15.00 uur speelt 
het Jeugdorkest op het kleine 
podium op het parkeerterrein 
achter het Raadhuis. 

Hoe zou je het vinden om zelf 
eens in zo’n orkest mee te spe-
len? Dat kun je uitproberen, en 
wel op de Open Repetitie op 
maandag 26 mei. Iedereen van-
af ongeveer 10 jaar, die al enigs-
zins ervaring heeft met een in-
strument, is van harte welkom te 
komen meespelen. Je kunt ook 

alleen komen kijken, maar als je 
je instrument meeneemt, mag je 
meespelen. Dan kun je zelf er-
varen wat het is om met onge-
veer 20 andere jongeren muziek 
te maken. Het Jeugdorkest geeft 
per jaar een aantal concerten op 
allerlei locaties, zoals Hageveld, 
de Philharmonie, in verzorgings-
huizen in de regio en bij de ijs-
baan in Haarlem. En wie weet 
speel je een keer solo, dat kan 
soms óók!

Het Heemsteeds Jeugdorkest is 
een van de orkesten van de ver-
eniging  Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede. Voor vragen kun je 
terecht bij de orkestmanager, 
mevrouw Hedwig Jurrius, tele-
foon 023-5476680. 
Meer informatie op www.sbo-
heemstede.nl

Wandelen met de SWOB
Bennebroek - De maandelijkse 
SWOB wandeling vindt plaats op 
woensdg 28 mei en gaat dit keer 
iets verder dan het dorp Ben-
nebroek. Het wordt beslist de 
moeite waard. Via de Manpad-
slaan wordt er gewandeld naar 
Leyduin en Woestduin. Het land-
schap is zeer afwisselend; park-
achtig met bossen en speelwei-
den. Op open plekken staan al-

leenstaande bomen, die bijzon-
der van sfeer zijn. In de Oase 
is er tijd voor een welverdiende 
koffiepauze. 
U bent van harte welkom om 
mee te wandelen. Gestart wordt 
om 10.00 uur vanaf de SWOB 
aan de Bennebroekerlaan 3a.
Alleen bij heel slecht weer gaat 
de wandeling niet door. Meer in-
fo bij de SWOB, tel. 584 53 00 op 
werkdagen van 9.00 – 11.30 uur.

BBQ bij Plexat
Heemstede - De afgelopen 
weken zijn de temperaturen 
al aardig opgelopen en lijkt 
het wel alsof de zomer al is 
begonnen. Lekker bijna va-
kantie, misschien nog even 
hard leren voor de laatste 
proefwerken of examens. 
Met een lekkere BBQ vieren 
we bij ’t Is weer vrijdag dat 
we bijna vrij zijn! Geef je van 
tevoren op: telefoon (023) 
548 38 46. E-mail: plexat@
casca.nl. Of kom naar de 
Luifel. ’t Is weer Vrijdag BBQ 
is op 30 mei van 18.30-22.00 
uur in Plexat - de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Kos-
ten: 5 euro.
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Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Kinderen en de dood (6)
Na de uitvaart

Op de vraag hoe kinderen 
rouwen is geen duidelijk ant-
woord te geven. Het hangt 
natuurlijk af van de leeftijd 
en het karakter van het kind. 
Soms vragen mensen zich af 
of kinderen eigenlijk wel rou-
wen. Dan zien ze kinderen bij 
de condoleance alweer tik-
kertje spelen of nauwelijks 
verdrietreacties tonen. Schijn 
kan bedriegen.
Kinderen voelen net als vol-
wassenen, maar kunnen 
meestal nog niet zo goed 
over hun gevoelens praten. 
Of ze durven hun gevoelens 
niet te uiten en weten niet 
wat ze wel en niet mogen la-
ten zien. Ze hebben meestal 
weinig voorbeelden hoe je 
met verdriet om kunt gaan. 
Bovendien is de heftigheid 
van de gevoelens ongekend 
voor hen en hebben ze nog 
niet de levenservaring om te 
weten dat de pijn op een ge-
geven moment weer minder 
wordt.
Soms kiezen ze er voor om 
maar even niets te voelen. 
Tot verbijstering van de vol-
wassenen hangen ze dan 
bijvoorbeeld voor de televisie 
terwijl er net iemand gestor-
ven is.

Op weg helpen
Het is goed om kinderen dan 
een beetje op weg te helpen. 
Zo gaan kinderen na de uit-
vaart meestal weer gewoon 
naar school. Het is fijn als de 
docent dan vraagt hoe het al-
lemaal geweest is. Misschien 
zijn er meer kinderen in de 

klas die weten wat verdriet 
is, omdat er iemand dood is 
gegaan.
Kinderen zullen het ook fijn 
vinden om samen terug te 
gaan naar de begraafplaats 
om te kijken hoe de bloemen 
op het graf liggen of om sa-
men het graf te verzorgen. Zo 
kunnen ze hun liefde laten 
zien en hun verdriet verwer-
ken. Ook bij de keuze voor 
een grafmonument kunnen 
kinderen een rol hebben. Er 
zijn makers van grafmonu-
menten, bijvoorbeeld kun-
stenaars, die kinderen bij het 
ontwerp betrekken.
Na een crematie is het goed 
als kinderen meebeslissen 
over de vraag wat er met 
de as gebeurt. Wordt de as 
bewaard, in een urn thuis 
of in een urnenmuur op de 
begraafplaats of in een graf, 
waarmee je altijd een plekje 
hebt? Of wordt de as ver-
strooid, bij het crematorium 
of op een plekje waar de 
overledene graag kwam, of 
doe je wat as in een speciaal 
sieraad? Ieder mens en ook 
ieder kind heeft zijn eigen 
behoeften.

De volgende keer: kinderen 
en rouw.

SWOB zoekt vervoersvrijwilligers
Bennebroek – Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB) 
heeft een vervoersdienst. Bennebroekse senioren die zelf geen 
vervoer hebben, kunnen voor een tijdgebonden afspraak ge-
bruik maken van deze dienst. Dit kunnen kleine ritten zijn bin-
nen het dorp b.v. naar fysiotherapie of de kapper, maar ook voor 
een afspraak in een ziekenhuis. Een aantal vrijwilligers stelt zich 
beschikbaar om met eigen auto dit vervoer uit te voeren. 

Door SWOB medewerkers wordt steeds voor enkele maanden 
een rooster opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de 
beschikbaarheid en wensen van de chauffeurs. Via een bonnen-
systeem wordt vergoeding voor de rijders geregeld. 

Het aantal rijders op wie de SWOB een beroep kan doen loopt 
de laatste tijd terug.  De reden kan zijn verhuizing of het be-
reiken van de max. leeftijd (80 jaar) die de SWOB voor rijders 
aanhoudt. Daartegenover staat dat er door senioren steeds va-
ker een verzoek voor vervoer (b.v. naar een ziekenhuis) binnen-
komt. 

Dit betekent dat de SWOB actief op zoek is naar mensen die 
zich één of twee dagen per maand beschikbaar stellen om Ben-
nebroekse senioren te vervoeren. Als deze oproep u aanspreekt, 
neemt u dan contact op met de beroepskrachten van de SWOB. 
Tel. 023-5845300. U kunt ook langs komen. Van maandag t/m 
vrijdag is het kantoor aan de Bennebroekerlaan 3a open van 
9.30 tot 11.30 uur. 

Hulp van de Ombudsman
Overtuigd als ik was van het on-
gelijk van Justitie was ik vastbe-
sloten het er niet bij te laten zit-
ten. Vraag was echter: hoe nu 
verder? Tijdens een ontmoeting 
met Hans Krol, korte tijd later, 
geeft hij een nuttige tip. Als ik 
hem meld dat de zaak enigszins 
op slot zit, adviseert hij mij om 
contact te zoeken met Professor 
Doctor W. Hijmans. Deze inwo-
ner van Aerdenhout had tijdens 
de Tweede Wereldoorlog een rol 
gespeeld in het verzet.
Ik zet Professor Hijmans de situ-
atie uiteen en leg hem de stukken 
voor, waarna in een gesprek ver-
schillende vervolgacties ter spra-
ke komen. Een hiervan is de sug-
gestie de zaak voor te leggen aan 
de Nationale Ombudsman. 
Tijdens het gesprek geeft me-
neer Hijmans mij tevens een uit-
nodiging voor een herdenkings-
bijeenkomst in het Provinciehuis 
van Zuid-Holland voor de Haag-
se slachtoffers van Kamp Rees. 
Tijdens de bijeenkomst, die eni-
ge dagen later plaatsvindt, zal 
onder andere een toespraak wor-
den gehouden door de directeur 
Oorlogsgetroffenen van het mi-
nisterie van Volksgezondheid. 
Ik besluit om naar deze bijeen-
komst te gaan en spreek na af-
loop de directeur Oorlogsgetrof-
fenen aan. Ik vertel haar over de 
kwestie Oom Geer en overhan-
dig haar de kopieën van een aan-
tal stukken die ik voor de zeker-
heid heb meegenomen. De direc-
teur zegt mij toe de kwestie op 

haar ministerie te laten bekijken. 
Helaas, enige tijd later krijg ik 
een telefoontje waarin zij ver-
telt niets met deze zaak te kun-
nen beginnen. 
Na het zoveelste dode spoor be-
sluit ik om de suggestie van Pro-
fessor Hijmans op te volgen; op 
25 november 2005 dien ik bij 
de Nationale Ombudsman een 
klacht in tegen het Ministerie 
van Justitie. Na een uitvoerig on-
derzoek door de Nationale Om-
budsman en het vervolgens uit-
wisselen van de reacties van Jus-
titie en mij op tussentijdse rap-
portages, verschijnt op 17 april 
2007 het openbare eindrapport. 
De Nationale Ombudsman acht 
mijn klacht jegens het Ministe-
rie van Justitie gegrond, en doet 
de aanbeveling aan de Minister 
van Justitie om de rehabilitatie 
nogmaals te heroverwegen en 
in te gaan op de door mij aan-
gedragen feiten. Op 19 novem-
ber 2007, ruim vier jaar nadat ik 
van Dick Verkijk heb vernomen 
waarvan oom Geer in 1951 is 
beschuldigd, schrijft de Minister 
van Justitie mij de brief uit 1951 
waarin oom Geer politiek onbe-
trouwbaar werd verklaard in te 
trekken. Hiermee is oom Geer, 
bijna 63 jaar na zijn overlijden, 
alsnog recht gedaan.

Het graf
In 1955 vindt de herbegrafenis 
plaats van de 24 in Bienen be-
graven slachtoffers. Elf perso-
nen worden herbegraven op de 
erebegraafplaats in Düsseldorf, 

drie op het ereveld in Loenen, 
een in Haarlem en een in Zand-
voort. Van vijf slachtoffers wor-
den de namen op het monument 
in Düsseldorf vermeld en van de 
drie politiek onbetrouwbaar be-
vonden mannen worden er twee 
in 1960 op een klein soldaten-
kerkhof in Bienen herbegraven. 
Waar het graf van oom Geer is 
gebleven is niet meer te achter-
halen.
In het archief van het Rode Kruis 
in Den Haag vind ik een platte-
grond van het deel van de be-
graafplaats in Bienen waarop de 
graven met bijbehorende namen 
staan ingetekend, waaronder die 
van oom Geer. Ook in de begra-
fenisregisters van de katholieke 
kerk in Bienen komt zijn naam 
voor. Hij is dus wel degelijk op 
het kerkhof in Bienen begra-
ven, maar waar hij na de her-
begraving terecht is gekomen? 
Nasporingen bij de Oorlogsgra-
venstichting, het Rode Kruis en 
de Duitse Kriegsgraberfursorge 
hebben niet tot resultaat geleid.

Herdenking
Hoewel we dus niet weten waar 
het graf van oom Geer zich be-
vindt, kunnen we hem op een an-
dere plek wel de laatste eer be-
wijzen. Zondag 27 april organi-
seert de familie Van der Eem - na 
een tussenstop in Bienen - een 
herdenkingsbijeenkomst voor 
oom Geer op de erebegraafplaats 
in Düsseldorf, waar zijn naam 
inmiddels op het monument op 
het ereveld is toegevoegd. Ook 
is hij opgenomen in het slacht-
offerregister van de Oorlogsgra-
venstichting. 

Eindelijk eerherstel voor oom 
Geer.

(dit was het laatste deel)

Wilbert uit Heemstede ballenjongen 
bij Nederland - Oekraïne

Maar liefst 21.000 jongens en 
meisjes schreven zich in via de 
website www.nuonballenjon-
gens.nl voor de zes regionale se-
lectiedagen. Deze vonden plaats 
in februari en maart 2008. Op 
basis van hun enthousiasme en 
spelinzicht zijn tijdens deze selec-
tiedagen uiteindelijk 240 jongens 
en meisjes geselecteerd voor de 
landelijke selectiedag in Zeist. 
Wilbert Bekendam heeft zich op 

deze dag samen met 69 andere 
ballenjongens en -meisjes gese-
lecteerd als Officiële Nuon Bal-
lenjongen (j/m) voor de oefen- 
en kwalificatiewedstrijden van 
Oranje in 2008. De ballenjongens 
worden ingezet tijdens de oefen-
wedstrijden van Oranje in aan-
loop naar het EK voetbal 2008 op 
24 en 29 mei en op 1 juni. Na de 
zomer worden de ballenjongens 
ingezet voor minimaal één kwa-

Heemstede – De 15-jarige Wilbert Bekendam uit Heemstede 
maakt zaterdag 24 mei in De Kuip te Rotterdam zijn debuut bij 
de EK Oefenwedstrijd Nederland - Oekraïne. Hij maakt zich 
op voor de voetbalwedstrijd van zijn leven! Wilbert behoort 
namelijk tot de 70 ballenjongens en –meisjes die dit jaar zijn 
geselecteerd tijdens de Officiële Nuon Ballenjongens (j/m) 
Selectiedag van 12 april jl in Zeist.

lificatiewedstrijd in de aanloop 
naar het WK voetbal 2010.

VIP-behandeling
Heemstede mag zich gelukkig 
prijzen met deze talentvolle in-
woner. Officiële Nuon Ballenjon-
gen (j/m) word je niet zomaar en 
als waardering ontvangen zij dan 
ook een VIP-behandeling. De 
15-jarige Wilbert mag drie sup-
porters meenemen naar de wed-
strijd en wordt daar als VIP ont-
haald. De ballenjongens krijgen 
eerst een rondleiding in De Kuip. 
Zo zijn zij goed op de hoogte van 
wat er zich achter de schermen 
afspeelt. Ter voorbereiding op het 
echte werk volgt een intensieve 
voetbalclinic. 

Sport in de wijk
Heemstede - Er zijn door heel 
Heemstede allerlei speelplekken 
waar jongeren gebruik van kun-
nen maken. Met plex-sport wil 
Casca extra aandacht geven aan 
de mogelijkheden van deze loca-
ties en objecten. Op 29 mei is er 
van 18.00 – 20.30 uur een skate-

boardwedstrijd op de skatebaan 
bij de Constantijn Huygenslaan, 
vlak achter station Heemste-
de/Aerdenhout. Is skaten jouw 
ding, kom dan ook en do it! Er 
volgt nog een spectaculaire acti-
viteit van Plex-Sport op zaterdag 
14 juni. Houd de kranten in de 
gaten... Meer informatie: plexat@
casca.nl of (023) 548 38 28.
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Zwemmen
HPC 3e plaats in Hagen 
(Duitsland)
Heemstede - In het pinkster-
weekeinde (10 en 11 mei) heeft 
de zwemploeg van HPC een 3e 
plaats gehaald tijdens het 13e 
Sprinttoernooi in Hagen. In het 
50 meter buitenbad werden 
maar liefst 54 medailles gewon-
nen. Vooral Mariska van Geldrop 
(7 x) (zie foto), David van Groen 
(6 x), Timo van de Veen (5x) en 
Wessel Buijs (5 x) waren goed 
op dreef.
Een super prestatie in een sterk 
bezet toernooi met een kleine 
500 wedstrijdzwemmers van 19 
Duitse, 5 Nederlandse, 1 Poolse 
en 1 Belgische zwemploeg(en).
Mede door de perfecte begelei-
ding van trainers Nicky Slinger, 
Niels Derksen en Sandra Fidom, 
hebben de  42 zwemmers van 
HPC dit mooie resultaat kunnen 
behalen. Het weekend in Hagen 
was naast de sportieve inspan-

ning  toch ook een kleine vakan-
tie voor de HPC-ploeg. De bus-
reis, de heerlijke hapjes op het 
zwemcomplex, zonnebaden, de 
BBQ, het slapen in de sporthal  
en vooral ook de goede sfeer die 
binnen de groep heerste, zorg-
de voor een onvergetelijk wee-
kend.

HBC tafeltennis
Jeugd imponeert tijdens 
finale Klimoptoernooi

Tijdens deze finale waren er 
voor H.B.C. nog 24 deelnemers. 
Een aantal waren geblesseerd, 
ziek of hadden het te druk met 
hun schoolwerk. Van de over-
gebleven deelnemers werd veel 
verwacht. Want elk jaar gaat er 
zo´n 50% van de H.B.C. kinderen 
met een prijs naar huis.
Dit jaar was het gemiddelde nog 
hoger, want maar liefst 14 deel-
nemers mochten een beker in 
ontvangst nemen. De hoogste 
titel viel echter geen H.B.C.-er 
ten prooi. Tom Boekhout was de 
enige deelnemer in de hoogste 
A poule. Alhoewel hij wel dege-
lijk een van de kanshebbers was 
speelde hij een matig toernooi 
en werd uiteindelijk 5e. Geluk-

kig waren er voldoende jeugdle-
den die wel goed in vorm waren. 
Zo werd maar liefst 7x een 1e 
plaats behaald. Een geweldig re-
sultaat als je weet dat er 18 pou-
les waren. De hoogste speelster 
was Simone Broersen die in de 
C poule wederom van zich deed 
spreken. Ze heeft zelfs een uit-
nodiging gekregen van een be-
kend tafeltennis merk. Tijdens 
een speciaal voor welpen geor-
ganiseerd toernooi in Eindhoven 
zal ze samen met de eveneens 
uitgenodigde clubgenoot San-
der van den Oever moeten laten 
zien of ze voldoende in hun mars 
hebben. Simone is in ieder geval 
goed in vorm voor de komende 
belangrijke weken (Ned. Meer-

Heemstede - In januari was de eerste ronde van het jaarlijks 
door de afdeling Noord Holland georganiseerde ‘Klimoptoer-
nooi’. Een toernooi in de vorm van een ladder competitie. Ruim 
120 kinderen deden hier aan mee. Van H.B.C./Mascini wa-
ren er 30 kinderen die aan de start stonden. In totaal werden 
er 4 rondes gehouden. En op zondag 18 mei was de finale in 
Zaandam.

kampen). Ze werd samen met 
Maurice en Raymond de Win-
ter, Renee van de Weiden, As-
kan Issazadeh, Eugene Goed en 
Melanie de Nooij 1e in hun pou-
le. Sjoerd Fischer, Toine Weijers 
en Ali Issazadeh werden allen 
2e en Melle van der Linde, Ron 
Jansen en Sven Philippo namen 
de 3e prijs mee naar huis.  
Renee van de Weiden was de 
meest opvallendste prijswin-
naars aan H.B.C. kant. Zij speel-
de met een gebroken teen en 
kwam in haar 2e partij ook nog 
eens zo hardhandig met haar 
speelhand in aanraking met de 
tafel dat deze gekneusd (dik en 
blauw) was. Ze beet zich door 
de pijn heen en won gewoon 
al haar partijen. Wederom een 
zeer succesvol jeugdtoernooi. 
Voor de jeugd is er zo aan het 
einde van het seizoen nog veel 
te beleven bij H.B.C. Er volgen 
nog 3 toernooien de komende 3 
weken, dan is er nog de inter-
ne laddercompetitie. Deze loopt 
nog tot 20 juni en er zal nog een 
spectaculair einde van het sei-
zoen volgen zonder tafeltennis.  
Ron Olijdam.

Alle prijswinnaars van H.B.C./
Mascini tijdens de Klimopfina-
les van afgelopen weekend.

Koninklijke HFC biedt
meisjes voetbalmogelijkheid
Regio - Voor de eerste maal 
in zijn bestaan start de Ko-
ninklijke HFC met meisjes-
voetbal.

De vraag naar damesvoetbal 
neemt wereldwijd een gro-
te vlucht en HFC wil hieraan 
tegemoetkomen door in sep-
tember van start te gaan met 
een groep van ongeveer 20 
meisjes die in 2001 en 2002 
geboren zijn.
De bedoeling is in de komen-
de jaren te groeien naar een 
volwaardige damesafdeling, 
maar daartoe zal eerst de klee-
daccommodatie moeten wor-

den uitgebreid en ingericht 
om deze nieuwe groep voet-
balsters fatsoenlijk te kunnen 
ontvangen. Inschrijving staat 
vanaf heden open voor meis-
jes die dit jaar 6 zijn geworden 
of nog zullen worden. Gestart 
zal worden met trainingen op 
de woensdag en zaterdag on-
der leiding van gediplomeerde 
trainers en met het spelen van 
onderlinge wedstrijdjes. 
Aanmelden kan bij de admini-
stratie van de Koninklijke HFC 
op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 10.00 en 16.00 
uur (tel. 023 - 5287085) of via 
de website www.konhfc.nl 

Heemstede - Afgelopen 
weekend heeft Kimberley van 
Ravenswaaij deelgenomen 
aan de Synchro Cup Luxem-
bourg en daarbij 1 zilveren en 
2 gouden medailles behaald.

Kimberley is lid van de Nederlandse Junioren-
ploeg. Door haar goede resultaten tijdens de Ne-
derlandse Juniorenkampioenschappen mocht zij 
namens Nederland tijdens de Synchro Cup haar 
solo, duet en het groepsnummer zwemmen. Er 
waren 355 deelneemsters in diverse categorieën 
uit diverse landen waaronder Denemarken, Duits-
land, België, Luxemburg, Spanje en Nederland. 
Kimberley heeft zeer goed gepresteerd met haar 
solo-uitvoering en werd hiermee 2e. Het duet dat 

zij samen zwemt met Chinouk Steketee werd tot 
ieders verbazing zo uitmuntend gezwommen dat 
zij hiermee zelfs de 1e plaats behaalden. Dit is een 
verbazend goed resultaat omdat beide meisjes bij 
verschillende verenigingen vandaan komen en zij 
nog niet zo vaak samen getraind hadden. Er waren 
dan ook veel complimenten van de buitenlandse 
juryleden. Aan het einde van de 2e dag werd met 
het groepsnummer eveneens een 1e plaats be-
haald.

Medailleregen voor
HPC-synchroonzwemster Kimberley
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Rob Woud Keukens opnieuw
genomineerd voor Keuken Design Award!
Regio - De Haarlemse Vivian Woud van Rob Woud 
Keukens Inbouwapparatuur uit Haarlem is voor de 
derde keer op rij genomineerd voor de prestigieu-
ze prijs voor het beste keukenontwerp van 2008. 
Het keukenvakblad Keuken en Interieur Magazine 
van uitgeverij Qumedia schrijft jaarlijks een wed-
strijd uit voor het nieuwste en fraaiste keuken-
design dat ook werkelijk gerealiseerd is bij een 
consument. Op 23 juni zal tijdens het KIM Keu-
kens Event in in het Goffert Stadion te Nijmegen 
bekend gemaakt worden of Rob Woud de Keu-
ken Design Award deze keer daadwerkelijk in de 
wacht sleept. 
De ontwerpen van de keukenontwerpsters van 
Rob Woud Keukens blinken uit in vormgeving, be-
lijning en kleur gekoppeld aan een uitzonderlijk 

gevoel voor functionaliteit. Dit is al enige jaren niet 
onopgemerkt gebleven bij de jury van het keuken-
vakblad, waarin Vivian Woud reeds 2  keer met 
een groot interview  heeft gestaan.
Rob Woud Keukens is recent verhuisd van Delft-
straat 48 naar nummer 50. Op deze nieuwe locatie 
is de showroom oppervlakte verviervoudigd. Door 
de komst van de nieuwe Albert Heijn (voorheen 
gevestigd op de Zijlweg) heeft Rob Woud Keukens 
een nog grotere naamsbekendheid gekregen. Het 
bedrijf onderscheidt zich door de deskundige ad-
viezen, gespecificeerde offertes, juiste oplevering 
van de keuken en de zeer goede service. 
Uiteraard kunt u voor meer informatie bij ons te-
recht! Tel. 023-5511690.
Website: www.robwoud.nl

Dieren hebben hun eigen taal
Kinderboerderijdag met demonstraties 
en andere activiteiten

Kinderen verbazen zich vaak 
over het gedrag van de dieren 
op de boerderij. Bijvoorbeeld als 
een geit zomaar tegen iemand 
opspringt of als een cavia zich 
verstopt onder het hooi. Dieren 
op de kinderboerderij reageren 
op elkaar, maar ook op de be-
zoeker. Het is voor een bezoeker 
niet altijd duidelijk waarom een 
dier op een bepaalde manier 
reageert. Maar ook de dieren 
thuis, de hond, kat of hamster, 
reageren soms onverwachts. 

Speciaal voor dit thema komt de 
hond Toosje  met haar baasje 
Dorette van alles vertellen over 
het gedrag van honden. Toosje 
is een getrainde “Snuffelhond” 
van het Sophia Snuffelcolle-
ge, die gewend is in klassen en 
voor grote groepen  te laten zien 
hoe honden reageren op men-
sen. Dorette vertelt de kinde-

ren over hondentaal en gedrag. 
Daarna laat ze aan de kinderen 
voorbeelden zien wat wel of niet 
verstandig is om te doen bij een 
hond. Tot slot doet ze nog een 
aantal hondenspelletjes met 
Toosje om te laten zien dat je 
op een hele leuke manier, rusti-
ge spelletjes kunt doen met een 
hond. De demonstraties zijn om 
11.00 en 13.00 uur. 
Ook zal de hulphond van Ellen 
om 12.00 uur weer een demon-
stratie geven. Deze hond doet 
letterlijk ‘de was’ voor Ellen en 
nog veel meer. 

Verder is er het boerenterras met 
koffie, appeltaart en cake en 
kunnen de kinderen geschminkt 
worden. Rondom het thema ge-
drag kan er geknutseld worden 
en is er een speurtocht over de 
boerderij met vragen over ge-
drag. Kids for Animals Haarlem 

Heemstede - Op zondag 25 mei van 11.00 tot 15.00 uur or-
ganiseert  kinderboerderij ´t Molentje in het Groenendaalse 
Bos de jaarlijkse Kinderboerderijdag. Gedrag van dieren staat 
centraal deze dag.

is aanwezig met een lege fles-
sen inzamelingsactie en knut-
selactiviteit. De opbrengst hier-
van wordt gebruikt voor de 
adoptie van een zeehond. Ook 
imker Pim is weer aanwezig met 
honing, bijenwasknutselen en 
zijn informatie over de bijen. 
Iedereen is welkom op de Kin-
derboerderij ´t Molentje aan de 
Burgemeester Van Rappardlaan 
1 in het Groenendaalse Bos in 
Heemstede. 

Vogelpark
Uitspraak loopt nog:

bouw urban villa’s gaat door
Heemstede - Op 7 mei jl. heeft de rechtbank van Haarlem uit-
spraak gedaan in het beroep dat diverse bewoners van het Rij-
negomkwartier in Aerdenhout hadden ingesteld tegen een be-
slissing van het college van B&W Heemstede. 

Het beroep had betrekking op de beslissing om de bezwaar-
schriften van de bewoners tegen de verleende bouwvergun-
ningen op het Vogelpark ongegrond te verklaren. De verleende 
bouwvergunningen betreffen de 104 eengezinswoningen en vier 
urban villa’s in deze nieuwe woonwijk. 

De rechtbank heeft de beslissing van het college van B&W om 
de bezwaren tegen de bouwvergunningen ongegrond te verkla-
ren, vernietigd. De uitspraak richt zich alleen op de urban vil-
la’s; de rechtbank is van mening dat het college van B&W de 
vergunning voor 4,5 bouwlagen onvoldoende heeft gemotiveerd. 
Dit omdat eerder in het Stedenbouwkundig Programma van Ei-
sen nog sprake was van 3,5 bouwlagen voor de urban villa’s.

De uitspraak betekent dat het college van B&W nogmaals op de 
bezwaarschriften van de omwonenden moet beslissen. Het col-
lege is van mening dat het mogelijk is om duidelijk te motiveren 
waarom de urban villa’s met 4,5 bouwlaag aanvaardbaar zijn. 

De uitspraak betekent niet dat de bouw van de eengezinswo-
ningen of de urban villa’s moet worden stilgelegd. De bouw kan 
worden voortgezet op basis van de verleende bouwvergunnin-
gen. 

Kwartaalblad VOHB in teken van raadhuis
Heemstede - In het voorjaars-
nummer van HeerlijkHeden, het 
kwartaalblad van de historische 
vereniging Oud Heemstede-Ben-
nebroek, staan twee grote verha-
len centraal. De eerste is het arti-
kel ‘Het raadhuis van Heemstede 
in de loop van de eeuwen’, naar 
aanleiding van de officiële ope-
ning van het grondig verbouwde 
raadhuis op 24 mei a.s.. De ach-
tereenvolgende raadhuizen ko-
men ter sprake: het Schouten-
huis of Regthuis aan het Kerk-
plein (nu Wilhelminaplein), het 
pand ‘Overlaan’aan het Raad-
huisplein, dat van 1855 tot 1907 
als raadhuis dienst deed, en  na-
tuurlijk het huidige raadhuis zo-
als het oorspronkelijk gebouwd 
werd en zoals het met diverse 
uitbreidingen in de loop der jaren 
uiteindelijk geworden is.  Het ar-

tikel is - evenals de andere stuk-
ken - rijkelijk voorzien van beeld-
materiaal.
De tweede grote bijdrage gaat 
over het huidige station Heem-
stede-Aerdenhout, waar in april 
1958, nu een halve eeuw ge-
leden, de eerste trein over het 
nieuwe spoorviaduct reed. U 
leest ook over de voorgeschie-
denis: de aanleg van de spoor-
lijn Haarlem-Leiden in 1824 en 
de lange aanloop, die nodig was 
tot Heemstede in 1929 zijn halte 
Heemstede-Aerdenhout kreeg.
Verder is er onder meer een in-
terview met mevrouw Keyser-van 
Iperen, dat een leuke weergave 
geeft van de betrokkenheid van 
de familie Van Iperen bij Heem-
stede. De vader van mevrouw 
Keyser was vele jaren bij de ge-
meente Heemstede in dienst, 

het langst bij Groenendaal. Ook 
andere familieleden komen in 
beeld, ieder met hun eigen be-
trokkenheid bij Heemstede. 
De serie over de Raadhuissstraat 
en de Binnenweg in 1951 ein-
digt met een beschrijving van de 
adressen Binnenweg 150 tot en 
met 184.
De leden worden uitgenodigd 
voor de jaarlijkse ledenvergade-
ring op 5 juni 2008 en met het 
oog daarop is het verslag over 
het jubileumjaar 2007 opgeno-
men met alle activiteiten, die 
daaromheen werden georgani-
seerd.

Uitgebreide informatie over 
de VOHB en de aanschaf van 
publicaties vindt u op de web-
site www.oudheemstedebenne-
broek.nl.

Heemstede - In 1968 opende 
de Selimiye Moskee in Haar-
lem haar deuren. Eerst om de 
Turkse arbeiders de gelegen-
heid te geven hun geloof te 
belijden, later kreeg de moskee 
ook een sociale functie. Naast 
de gebedsruimten zijn er een 
ontmoetingscentrum, lesloka-
len en een bibliotheek. 
Zo groeide de moskee naar 
educatief cultureel centrum. In 
het Reinalda Park in Parkwijk is 
een nieuwe moskee gebouwd, 
die op 23 februari is geopend. 
Samen met Iraanse 
Drs. Fahranaz van der Gevel 
Wenteler-Nezamdiba, die uw 
gids zal zijn, gaan we dit prach-

tige gebouw bezoeken. Primair 
richt de Selimiye Moskee zich 
op Turkse Haarlemmers, maar 
haar deuren staan open voor 
iedereen die nieuwsgierig is 
naar de Turkse religie, cultuur 
en het gebouw. 
Op woensdag 28 mei verzame-
len om 19.00 uur op de par-
keerplaats van de moskee. Het 
adres: oprit aan de Prins Ber-
nardlaan tegenover de Zo-
mervaart, aan de rand van het 
Reinaldapark. Kosten voor de-
ze excursie bedragen 6 euro. 
Reserveren is noodzakelijk en 
kan bij Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede of telefo-
nisch: 023-548 38 28 keuze 1.

Wegens grote belangstelling herhaald: 
Bezoek Selimiye Moskee
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Vijftien studenten en de moeder 
van Masako Higashi zullen hun 
schikkingen exposeren. Op bei-
de dagen, om 15.00 uur is er een 
demonstratie van de kunstena-
res waarin zij de beginselen van 
de ikebana uitlegt. Steeds meer 
mensen krijgen belangstelling 
voor deze oude Japanse kunst-
vorm. Het beoefenen van ike-
bana wordt als rustgevend en 
energieopwekkend ervaren. Es-
sentieel is het zoeken naar het 
mooiste punt van een bloem of 
een tak, dit is het begin. Daar-
na probeert de beoefenaar de 
schoonheid van dat punt nog 
te versterken door er een com-
positie omheen te maken. Ike-
bana betekent letterlijk ‘geef le-
ven aan bloemen’. Dit betekent 
dat naast het verzorgen van de 
bloemen, de bloemen in hun 
mooiste vorm worden getoond. 
Ikebana ontstond in de zes-
de eeuw, toen het Boedhisme 
in Japan geïntroduceerd werd. 
Boedhistische priesters werden 
de eerste beoefenaars, ze maak-
ten bloemoffers voor de overle-
denen. Later werden de regels 
vereenvoudigd en konden ook 
niet-religieuze mannen de kunst 
beoefenen. Zelfs samoerai rid-
ders deden het om hun geest tot 
rust te brengen. Pas in de 19e 
eeuw kregen vrouwen toegang 
tot deze kunstvorm. Binnen de 
ikebana zijn er verschillende 
richtingen. De meest moder-
ne, waar Masako Higashi deel 
van uitmaakt, stamt uit 1929, de 
Sogetsu-school. Deze is expres-

siever dan de klassieke stijl en 
toont ook Westerse invloeden. 
Voor meer informatie zie: www.
hanakunst.nl of bel 06-24 25 25 
23.Het atelier ligt op loopafstand 
van het Raadhuis, die op dezelf-
de dagen haar nieuwe opening 
viert.

Japanse kunst in de Cuyperslaan
Heemstede - Zaterdag 24 en 
zondag 25 mei, tussen 13.00 
en 17.00 uur zijn de deuren 
van atelier Hanakunst aan de 
Dr P Cuyperslaan 8, geopend 
voor geïnteresseerden in ike-
bana en keramiek.

Kunstwerken Woogie-Boogieproject 
verdienen plaats in museum
Heemstede – Vele weken is er 
op de basisscholen in Heemste-
de verwoed getekend, geschil-
derd, kortom de achtjarigen van 
de groepen vier leefden zich uit 
in creativiteit. Henk Koelemeijer, 
de initiator van dit project, bege-
leidde de minikunstenaars ge-
durende de vele weken dat de 
verf op vloeren, kleding en soms 
ook wel eens op het schilders-
linnen terecht kwam. Onmid-
dellijk dient zich de vraag aan 
waarom die kleintjes voor dit ar-
tistieke gebeuren en waarom de 
COBRA stijl. De kunstenaar met 
zijn grijze haardos regelmatig op 
de Binnenweg aan te treffen en 
verantwoordelijk voor nog ve-

le andere gezamenlijke kunst-
activiteiten binnen en buiten de 
gemeente hoeft niet lang na te 
denken over het antwoord. “Bij 
de COBRA kunst is het kind de 
bron, de inspiratie. De gedach-
ten zijn dan puur en worden nog 
niet beïnvloed door commercie. 
Het begrip ‘vrijheid’ is daarbij erg 
groot en het kind schept zijn ei-
gen realiteit en vorm. En daarbij 
geeft het kleurgebruik vaak een 
inzicht in de gemoedstoestand 
van de kleine artiest. Daar zou 
met de opleiding en de opvoe-
ding veel meer gebruik gemaakt 
van moeten worden”, is een ant-
woord van Koelemeijer die niet 
alleen aangeeft veel verstand te 

hebben van schilderkunst maar 
ook getuigd van pedagogisch in-
zicht. Vol bewondering is de CO-
BRA kunstenaar voor het en-
thousiasme waarmee de scho-
len, leerlingen, docenten en heel 
vaak ook de ouders dit toch niet 
heel eenvoudige project hebben 
opgepakt en voltooid. Uitgaan-
de van tekeningen op A3 for-
maat, die door de leerlingen zelf 
werden gemaakt zijn uiteindelijk 
kleurige en heel artistieke schil-
dersdoeken met een afmeting 
van 1,5 bij 1,5 meter ontstaan. 

Feest 
In de vele achterliggende we-
ken bezocht Koelemeijer de tien 

Andre Murk en Henk Koelemeijer hebben het maar druk met het ophangen van de kunstwerken van de 
basisscholen.   

basisscholen om vaak met een 
klein advies over vorm of kleur-
gebruik het kunstwerk meer 
zeggingskracht te geven. “En 
het was voor mij altijd weer een 
feest om te zien hoe begeesterd 
de kleintjes bezig waren. Op de 
grond op hun knietjes met de 
verf en de kwast aan de gang, 
of op een grote tafel waarop het 
doek was uitgespreid waarbij 
ik soms moeders over de tafel 
zag kruipen om de aankomen-
de kunstenaars van adviezen te 
voorzien. Maar het is uiteinde-
lijk wel het werk van die kinde-
ren en het mooie is dat het een 
project is geworden van samen-
werking.
Alle bijna 400 kinderen van de 
groep 4 van de basisscholen 
hebben hun bijdrage geleverd. 
“Voor de meeste scholen is dit 
Woogie-Boogie schilderproject 
een aanleiding geweest voor an-
dere kunstzinnige activiteiten”, 
is de verheugde constatering 
van Koelemeijer. Opvallend aan 
de kunstwerken zijn de steeds 
terugkerende kleuren. De CO-
BRA man hierover: ”Ik ben uit-
gegaan van negen basiskleu-
ren. En de afbeeldingen, dieren, 

moesten in die kleuren wor-
den afgebeeld. Het mengen van 
verf is een zeer gecompliceer-
de aangelegenheid en wat ik 
niet wilde was dat de kinderen 
zich teveel gingen bezig houden 
met kleuren maar dat de primai-
re gedachte van het beeld daar 
door verdrongen zou worden. 
En als ik naar de schilderijen 
kijk denk ik dat die gedachte 
goed op het linnen is overge-
bracht. 

Wereldprestatie
Deze kinderen hebben een we-
reldprestatie neergezet. En de 
doeken verdienen zonder enige 
uitzondering een plaats in een 
museum.” Koelemeijer kijkt hij 
terug op een zeer kunstzinnige 
tijd. Dankbaarheid is er ook voor 
de gemeente die dit mogelijk 
heeft gemaakt. Op 24 mei hangt 
de Burgerzaal van het Raadhuis 
vol met twaalf door 8-jarigen 
artiestjes gemaakte prachtige 
kunstwerken. Die blijven daar 
gedurende een maand hangen 
en zullen zorg dragen voor vro-
lijke en kleurrijke raadsvergade-
ringen. Beslist gaan kijken op 
die feestelijke zaterdag!

Veteranen Nederlands Indië krijgen 
eigen gedenkplaat
Heemstede - In een emotioneel betoog tijdens 
de commissievergadering vorige week tracht-
te de heer van Keppel, veteraan uit de Twee-
de Wereldoorlog en militair in Nederlands Indië, 
van de leden van de gemeenteraad een una-
niem akkoord te krijgen voor het plaatsen van 
een gedenksteen. 
Hij verhaalde over zijn dienstplicht in het hui-
dige Indonesië en zijn latere verblijf als vliegin-
structeur bij Garuda. Gedurende de politionele 
acties, na 1945 in het voormalige Nederlands 
Indië, zijn veel Nederlandse militairen gesneu-
veld. Ook uit Heemstede valt een zestal omge-
komen militairen te betreuren. Namens de ver-
eniging van oorlogsveteranen is een verzoek 
ingediend bij de gemeente om een gedenk-
plaat te mogen plaatsen op de algemene be-
graafplaats. Ook vragen zij een kleine financi-
ele bijdrage. Een unaniem raadsbesluit zou een 
teken van de verbondenheid en erkenning van 
de Heemsteedse gevallenen zijn. Ruim 80.000 
ex militairen kregen namens de toenmalige mi-
nister van defensie Relus Ter Beek en premier 
Wim Kok een oorkonde waarop o.a. de tekst 
‘voor orde en vrede’ staat vermeld. Deze tekst 
willen de veteranen ook op de gedenksteen 
aanbrengen. Dit viel verkeerd bij de fracties van 
de PvdA en Groen Links. Gezien de gevoelighe-
den in onze samenleving over deze periode in 

onze voormalige kolonie, vonden zij deze tekst 
niet gewenst. Burgemeester Heeremans wees 
op het feit dat de rijksoverheid deze tekst, op 
de oorkonde, had goedgekeurd. Het waren 
zelfs twee PvdA-bewindslieden die hun hand-
tekening hadden gezet onder de oorkonde. Dit 
deed raadslid Ruitenberg (PvdA) alsnog beslui-
ten akkoord te gaan. Het nog nog niet zo erva-
ren raadslid Van Vliet (GroenLinks) was met de 
boodschap ‘tegenstemmen’ op pad gestuurd 
door haar fractie en wilde ter plekke het fractie-
standpunt niet zomaar laten varen. Zij beloofde 
het opnieuw onder de aandacht te brengen bij 
haar fractie en tijdens de komende raadsverga-
dering uitsluitsel geven. Het moet gek lopen wil 
ook Groen Links zich niet achter het initiatief 
scharen, waardoor het voorstel unaniem door 
de raad kan worden aangenomen. 
Eric van Westerloo



Regio - De Stichting Volks-
sterrenwacht Copernicus orga-
niseert in het najaar van 2008 
opnieuw de cursus Basisken-
nis Sterrenkunde. De cursus 
is bedoeld voor een algemeen 
geïnteresseerd publiek en ver-
eist geen bijzondere voorken-
nis. Met deze cursus krijgen de 
deelnemers een goed beeld van 
de sterrenkunde, waarin onder 
meer aandacht wordt besteed 
aan onze zon, de maan, de pla-
neten van ons zonnestelsel, het 
ontstaan en de levensloop van 
sterren, de oerknal en de ont-
wikkeling van het heelal.

De cursus bestaat uit tien lessen 
en wordt op dinsdagavonden 
gegeven tussen 20.00 en 22.00 
uur op de locatie van de volks-
sterrenwacht: schuin achter het 
bezoekerscentrum De Zand-
waaier aan de Zeeweg in Over-
veen. De cursus begint bij vol-
doende belangstelling op dins-
dag 23 september. De kosten 
van de cursus bedragen 95,00 
euro en zijn inclusief het door de 
stichting uitgegeven boek ‘Kijk 
op de Kosmos’ en een geplasti-
ficeerde draaibare sterrenkaart.
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Adelaarnevel; een gebied waar 
nieuwe sterren worden ‘geboren’.

Inschrijven voor basiscursus 
sterrenkunde

Meer informatie is te vinden op 
www.sterrenwachtcopernicus.
nl. Voor het opgeven voor deze 
cursus kunt u bellen naar 023-
5384656. Ook kunt u zich via e-
mail opgeven bij f.j.albers@hcc-
net.nl of via www.sterrenwacht-
copernicus.nl. U kunt zich na-
tuurlijk ook tijdens de openings-
tijden van de sterrenwacht aan-
melden. De volkssterrenwacht 
is, met uitzondering van de pe-
riode juni-augustus, iedere vrij-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur en elke eerste zaterdag van 
de maand tussen 13.00 uur en 
17.00 uur geopend.

IN MEMORIAM

Ed van Loy
Op zaterdag 10 mei is Ed van Loy overleden. Hij is 84 jaar 
geworden.
Ed is bijna een halve eeuw actief geweest als vrijwilliger bij 
Casca. Samen met zijn vrouw Martha was hij de spil van 
vele activiteiten vooral in het Honk.
 
- 25 jaar De Klaverjasclub “de Soos” 
- 10 jaar de 50+-maaltijd 
- 10 jaar de Zondagmiddagprogramma’s 
- 10 jaar de Rommelmarkten
- 20 jaar de Koersbalclubs

Ed hield van mensen, hij bracht ze graag bij elkaar. Boos 
was hij nooit, want voor een goede sfeer zorgen was z’n 
lust en z’n leven. Hij genoot van zijn rol als gastheer en 
leider van activiteiten. En daar hoorde ook een dolletje bij. 
Ed had humor en zat vol grapjes. Ook een plaagstootje 
moest kunnen, da’s goed voor de sfeer. 
Een aantal keren moest Ed om gezondheidsredenen een 
pauze inlassen in zijn vrijwilligerswerk. Maar zodra hij kon, 
ging hij er weer vol gas tegen aan.

De laatste jaren moest hij het noodgedwongen rustiger aan 
doen, maar hij is tot een maand geleden actief gebleven, 
natuurlijk samen met gastvrouw Martha. 
Vorig jaar moest Ed een grote operatie ondergaan. Hij zag 
daar enorm tegenop, maar koos met overtuiging om het 
te doen. “Ik zie het wel”, zei hij steeds. Ed vocht steeds 
weer met een ijzeren terug naar de mensen waar hij zo-
veel om gaf. 

Ed van Loy was een joviale en vrolijke man, met aandacht 
voor iedereen, die altijd gezelligheid en sfeer bracht.
Op zijn heel eigen wijze heeft Ed bijgedragen aan de sa-
menhang en de leefbaarheid in Heemstede. Samen met 
Martha heeft hij voor heel veel mensen veel betekend. 
Daarvoor hebben zij terecht de Gemeentepenning van 
Heemstede ontvangen.

Willem Peters
(Casca)

Brandweer komt te hulp
bij verhuizing 20.000 bijen
Heemstede - Donderdagmid-
dag jl. heeft de brandweer een 
grote zwerm bijen uit een tuin 
aan de J.P. Strijboslaan verwij-
derd.
Een bewoonster van de laan zag 
bij de buurman in de tuin heel 
erg veel bijen vliegen. Er hing 
een hele zwerm in de boom. 
De imker van Kinderboerderij 
‘t Molentje werd ingeschakeld. 
Pim Lemmers van de Haarlem-
se Imkervereniging kon niet an-
ders dan om assistentie te vra-
gen van de brandweer. Een 
zwerm van zo rond de 20.000 
bijen in de boom, die kon hij 
niet alleen weghalen. Wel heeft 
hij de brandweer deskundig ge-
adviseerd wat de beste manier 

zou zijn om de bijenzwerm uit 
de boom te krijgen. De zwerm 
mocht niet uit elkaar vallen! De 
brandweer heeft de klus zo be-
hoedzaam mogelijk geklaard. 
Uiteindelijk kon Pim Lemmers 
de bijen meenemen naar de 
kinderboerderij in het Groenen-
daalse bos, waar ze worden bij 
gezet in het zogenaamd Bijen-
huis. Een tip: Probeer een bij-
enzwerm nooit zelf te verjagen, 
maar bel voor Heemstede/Ben-
nebroek de brandweer of Pim 
via telefoonnummer 06 51 49 33 
10. Hij weet er wel raad mee. 
Ton van den Brink

Foto: Brandweer
Heemstede/Bennebroek.

PvdA peilt mening
omwonenden Binnenweg

Heemstede - De Binnenweg gaat op de schop. Dat ontgaat de 
omwonenden zeker niet. Voor hen is het vaak handig naast een 
winkelcentrum te wonen, maar zij ondervinden ook de nadelen. 
Nu al is er de overlast van de vele auto’s, die rondom de Binnen-
weg op winkeldagen geparkeerd staan. Ook is de bereikbaar-
heid van woningen in de omgeving voor bewoners en bezoekers 
soms lastig. De PvdA-fractie in de gemeenteraad wil graag we-
ten wat de omwonenden zelf vinden. Welke problemen ervaren 
zij door de nabijheid van de Binnenweg en wat zou de gemeente 
kunnen doen om deze problemen te verhelpen. De omwonen-
den kunnen via antwoordkaarten hun mening kenbaar maken. 
Mensen kunnen ook reageren via internet op www.heemstede.
pvda.nl  of door een mail naar heemstede.pvda@hetnet.nl

Haarlemse Hofjeskrant
nu ook te krijgen in Heemstede

Heemstede - Met de lente in het land is Haarlem toe aan de twee-
de Hofjeskrant. De gratis krant is sinds woensdag 14 mei gratis te 
verkrijgen bij o.a. de bibliotheek èn bij Primera De Pijp in de Raad-
huisstraat.  De Haarlemse Hofjeskrant gaat met de seizoenen mee: 
het lentenummer staat in het teken van de groei. Meer pagina’s 
met nieuwe rubrieken. Nieuw zijn de columns van een regent en 
een hofdame, de rubriek ‘het gasthofje’ en een heuse hofjesstrip. 
Centraal staat het Proveniershof, het meest vrijgevochten hofje, met 
daarin een  vooruitblik op de Vijfhoekkunstroute die op vrijdagavond 
16 mei in het Proveniershof van start gaat. Nog een actuele voor-
uitblik is het verhalenfestival ‘Met verhalen langs hofjes dwalen’ op 
zaterdag 24 mei. Kortom, de hofjes profileren zich en de Hofjeskrant 
maakt dat wereldkundig. 

Heemstede - Maandelijks 
nodigt stichting Welzijn Ou-
deren Heemstede een speci-
ale gast uit aan tafel, die een 
menu naar eigen keuze sa-
menstelt en vertelt over haar/
zijn werkzaamheden en hoe 
zij/hij tot de keuze van dit me-
nu is gekomen. Op dinsdag 
27 mei om 12.30 uur zijn be-
langstellenden welkom in de 
grote zaal van Welzijn Oude-
ren Heemstede (WOH) waar 
mw. M. de Jong, bestuurslid 
van de PCOB, ouderenbond 
te Heemstede deze keer te 
gast is. Haar menukeuze is 
tomatensoep, bietjes, aard-
appelen, een speklapje en 
vla met aardbeien toe. Kosten 
zijn 9,50 euro, inclusief twee 
drankjes en koffie met een 
koekje. Tot één week voor 27 
mei kan men een dinerbon 
kopen bij WOH in de Lieven 
de Keylaan 24, geopend op 
maandag t/m donderdag van 
09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. Telefoon 
023-528 85 10.

Ouderen eten 
met een

speciale gast

Zij bezochten tijdens hun hu-
welijksreis op Bali het weeshuis 
Hope Children’s Home in Dalung 
en besloten na een bezoek 
actie te ondernemen om de voor-
zieningen te verbeteren zodat 
de kinderen een beter bestaan 
krijgen.
Het project dat nu als eerste aan 

de beurt komt is het vervangen 
van de jongenstoiletten. Er is 
van alles te koop, van speelgoed 
(Diddl en Polly Pocket) tot nieu-
we Franse merkkleding en acces-
soires. Er zijn ook heerlijke taar-
ten en snacks te koop. Kinderen 
kunnen geschminkt worden en 
gezellige muziek zal niet ont-

Volgend weekend Fancy fair Heemsteedse Dreef
breken. Tevens wordt een lote-
rij met topprijzen gehouden. De 
gehele opbrengst gaat naar het 
weeshuis. Het geld wordt ge-
bruikt om de jongenstoiletpot-
ten te vernieuwen.

Wie graag iets goeds wil doen 
voor de kinderen in het wees-
huis en op de koop toe ook nog 
een leuke fancy fair wil bezoe-
ken, is zaterdag 31 mei en zon-
dag 1 juni op het goede adres: 
Heemsteedse Dreef 128. Beide 
dagen tussen half elf en half vijf 
dus.

Heemstede – Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni van 
half 11 tot half 5 vindt een gezellige fancy fair plaats in 
Heemstede. Het adres waar deze fancy fair gehouden wordt is 
Heemsteedse Dreef 128. De opbrengst komt geheel ten goede 
aan ‘Helping Bali’. Een stichting die is opgezet door een Neder-
lands stel, Sandra en Pilip Bultinck.



Regio - Tapuiten kijken in de 
Helderse Duinen, cultuurhis-
torische elementen ontdek-
ken in Leyduin, varen tussen 
zeldzame weidevogels in het 
Ilperveld en de Eilandspolder, 
vogels kijken in Nollenland 
bij Abbestede, duizenden 
trekvogels zien op de schor-
ren van Balgzand of kijken 
naar een vangdemonstratie 
in de Eendenkooi ’t Zand.

Het kan allemaal in de natuurge-
bieden van Landschap Noord-
Holland. Het gehele excursie-
aanbod staat voor het eerst in 
een handige folder, die gratis is 
aan te vragen.
Vrijwilligers en medewerkers van 
Landschap Noord-Holland nodi-
gen u van hart uit deel te nemen 
aan de excursies. Er zijn heel veel 
mogelijkheden: fietsexcursies, 
wandelexcursies, vaarexcursies, 
open dagen en vogelkijkdagen. 

Wij ontvangen u met plezier en 
vertellen u heel graag over alle 
bijzonderheden die er te zien, 
te ruiken of te horen zijn. In de 
folder Excursieaanbod 2008 die 
Landschap Noord-Holland voor 
het eerst uitgeeft staan alle ex-
cursies overzichtelijk gerang-
schikt op regio, datum en soort 
activiteit. In de brochure vindt u 
alle informatie over hoe u kunt 
reserveren.
Voor info belt u de Informatie-
Winkel, tel. 0251-362762. Of kijk 
op: www.landschapnoordhol-
land.nl.
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Kindertelefoon zoekt vrijwilligers
Regio - De Kindertelefoon is 
een organisatie die het be-
langrijk vindt dat er een plek 
is waar kinderen en jongeren 
in vertrouwen kunnen pra-
ten en hulp, advies en infor-
matie kunnen krijgen. Er wor-
den nu vrijwilligers gezocht 
bij deze instelling. Geïnteres-
seerden zijn welkom op Heb 
je interesse om als vrijwilliger 
bij de Kindertelefoon aan de 
slag te gaan? Kom dan naar 
de informatiebijeenkomst! 
Deze is op woensdag 18 ju-
ni a.s. van 19.30 uur tot 21.00 
uur in Haarlem. Meld je aan 
via noordholland@kindertele-
foon.nl (vermeld daarbij wel je 
naam, adres en telefoonnum-
mer) of bel naar 072-5147271
De Kindertelefoon is landelijk 
actief sinds 1979 en destijds 
opgezet om kinderen en jon-
geren op een laagdrempelige 
manier te informeren, te on-
dersteunen, te adviseren en 
waar nodig te verwijzen. Te-
genwoordig wordt er niet al-
leen gebeld met de Kinderte-
lefoon, maar kan er ook wor-
den gechat. Dit wordt door 
vrijwilligers gedaan. Ook zijn 
er vrijwilligers die gastlessen 
over de Kindertelefoon geven 
op de basisscholen. 
De Kindertelefoon Noord-Hol-
land is elke dag, dus ook in 
de weekenden en op feestda-
gen, geopend van 14:00 uur 
tot 20:00 uur. Momenteel zijn 
wij voor de locatie Haarlem 
op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers. Mannen of vrouwen met 

HBO-denkniveau, die met kin-
deren en jongeren in gesprek 
willen gaan over allerlei on-
derwerpen zoals pesten, seks, 
drugs, verliefdheid etc. De mi-
nimum leeftijd om te kunnen 
solliciteren als vrijwilliger is 19 
jaar. 
Als vrijwilliger bij de Kinderte-
lefoon beschouw je kinderen 
en jongeren als gelijkwaardige 
gesprekspartner, heb je goede 
communicatieve vaardighe-
den en ben je bereid bent om 
vijf keer per maand een tele-
foon- of chatdienst van drie 
uur te draaien. De Kinderte-
lefoon biedt vrijwilligers een 
intensieve training, die geba-
seerd is op een beproefde ge-
sprekmethodiek voor zowel 
telefoon als chat. De training 
start begin september.
Op www.kindertelefoon.nl kun 
je meer lezen over het werken 
als vrijwilliger bij de Kinderte-
lefoon (kijk onder het kopje 
‘volwassenen’).

Bosnische kinderen naar Nederland 
voor een korte vakantie
Regio - Tijdens de zomerva-
kantie dit jaar komen er via 
Europa Kinderhulp weer 150 
Bosnische kinderen naar Ne-
derland voor een korte va-
kantie. Europa Kinderhulp 
zoekt nog een aantal enthou-
siaste gastgezinnen. 

Het gaat om kinderen tussen 8 
en 12 jaar leven met de gevol-
gen van de oorlog in 1995. Veel 
kinderen zijn wees geworden en 
wonen in kindertehuizen. Ook 
zijn er kinderen die opgroeien in 
situaties waarbij de ouders veel 
last hebben van wat er is ge-
beurd in het verleden.
Juist deze kinderen hebben het 
nodig om even hun zorgen op-
zij te zetten.  Even onbezorgd 
spelen en echt kind te kunnen 
zijn. Een fijne ervaring die nie-
mand ze meer afpakt. Kinde-
ren uit Bosnië worden per twee 
kinderen in een gastgezin ge-
plaatst.  

Europa Kinderhulp wil kinderen 
die het thuis moeten opgroeien 
in zorgelijke situaties een korte 
vakantie bieden. Daarvoor zoe-
ken wij gastgezinnen. Gastou-
ders die over voldoende geduld, 
aandacht en vooral begrip be-
schikken om een kind voor drie 
weken tijdens de zomervakantie 
in huis te nemen. Er staat geen 
vergoeding tegenover.
Maar het geluk dat u zo’n kind 
bezorgt zal onbetaalbaar blij-
ken. Met zo weinig kunt u zo-
veel voor de kinderen beteke-
nen. Naast kinderen uit Bos-
nië, komen er ook kinderen uit 
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk 
en Nederland. Voor informatie 
kunt u contact met Kinderhulp 
opnemen.

Vakantieperiode
Noord Frankrijk: 6 juli  t/m 24 
juli, Oostenrijk: 7 juli t/m 25 juli, 
Parijs: 19 juli t/m 9 aug., Berlijn: 
21 juli t/m 7 aug., Nederland: 21 

juli t/m 8 aug., Bosnië:  28 juli t/
m 15 aug., Hannover: 28 juli t/m 
16 aug.

Durft u de uitdaging aan of 
wilt u meer informatie... 
www.europakinderhulp.nl  
Gert Pool: tel: 023-52 72 560,
Elly Dantuma tel: 0251-23 84 
07 Henriëtte Snelderwaard, tel: 
023-537 74 63.

Luchthaven wil via ‘Alderstafel’ af van milieuregels
Regio - Uit het uitgelekte onderhandelingsvoor-
stel over de toekomst van Schiphol, waarover 
de luchtvaartsector, bestuurders en omwonen-
den praten onder leiding van Hans Alders, blijkt 
dat de wettelijke geluidsregels wat Schiphol en 
de KLM betreft op de schop moeten. Milieude-
fensie vindt dat een ridicuul voorstel. “Niet de 
toch al minieme bescherming van omwonenden 
is het probleem, maar de onwil van Schiphol om 
zich aan de wet te houden”, aldus de milieube-
weging.

Zij vindt dat Schiphol de overlast voor de om-
geving ook kan beperken zonder dat voor de 
zoveelste keer de regels overhoop worden ge-
gooid. Vorig jaar is er al een experimentenwet 

aangenomen die het mogelijk maakt om ge-
luidsgrenzen bij te stellen als dat in het belang 
is van Schiphol en omwonenden. Het uitgelek-
te conceptakkoord laat zien dat Schiphol slechts 
bereid is zich aan de wet te houden en wat te 
doen voor de omwonenden als die wet naar haar 
wensen wordt aangepast. Dat is de wereld op 
zijn kop. Aldus Milieudefensie.

Milieudefensie roept de politiek op betrouwbaar 
te blijven en de wettelijke grenzen die in 2001 
werden vastgesteld, niet los te laten. Een nieu-
we discussie over het geluid rond Schiphol zal 
leiden tot bestuurlijke chaos en tot onzekerheid 
voor de honderdduizenden geluidsgehinderden 
rond de luchthaven. Informatieavond Prostaat-

Fietstocht door de Bollenstreek: 
Holland op zijn mooist

Toerclub Vogelenzang organiseert regelmatig fietstochten, vanuit de 
Zilk, voor fietsliefhebbers die op een relaxe manier rustig willen be-
wegen en genieten van de natuur. Hun doel is mensen te stimuleren 
vaker de fiets te pakken en in te zien hoe mooi de wereld is, gezien 
vanaf de fiets.
Opgericht 25 jaar geleden in Vogelenzang, zijn zij enkele jaren la-
ter vertrokken naar de Zilk, maar hebben hun naam en enthousias-
me gehouden. Na tien jaar Bloembollentoer in april, organiseren zij 
sinds enkele jaren ook seniorenritten. Dit jaar elke tweede dinsdag 
van de maand. 
In het kader van hun zilveren jubileum in 2007 hebben zij een nieu-
we activiteit toegevoegd: De Bollenstreek fietsdriedaagse. Dat de 
Bloembollenstreek en omgeving naast de beroemde bolbloemen 
meer te bieden heeft, kan men tijdens deze driedaagse ontdekken. 
De route levert elke dag een andere aantrekkelijke route op waar-
bij men zelf het tempo mag bepalen.  Fiets en Geniet is het motto. 
Na afloop van drie dagen fietsen gaat men met een aandenken naar 
huis. Wie niet in de gelegenheid is drie dagen te fietsen kan ook kie-
zen voor één of twee dagen.
Voorinschrijving voor drie dagen kan tot 1 juni door het overmaken 
van  7 euro (aan de start 9 euro) kinderen tot 12 jaar, onder bege-
leiding 5 euro (aan de start 7 euro) op Postbanknr. 5546848 t.n.v. 
Toerclub Vogelenzang. Startlokatie: Bar-Bodéga De Doofpot, 
Zilkerduinweg 325, De Zilk vanaf 9.00 – 10.30 uur. U dient 16.30 uur 
binnen te zijn.
Informatie bij Thea Hulsebosch, telefoon 0252-374434 of e-mail: 
mariposa@planet.nl  

Regio - Toerclub Vogelenzang organiseert de Bollenstreek 
driedaagse op 10, 11 en 12 juni waarbij gekozen kan wor-
den uit afstanden van 35 en 60 km per dag. Startlokatie is in 
de Zilk, Gemeente Noordwijkerhout. Tijdens de rit ziet u echt 
Holland op z’n mooist: zee, duinen, bossen en polders.

De natuur in met
Landschap Noord-Holland

Regio - Het Spaarne Zieken-
huis organiseert op 27 mei een 
informatiebijeenkomst met als 
thema prostaatkanker. Mw. 
Kleiweg, verpleegkundige spe-
cialist oncologie Spaarne Zie-
kenhuis, verzorgt de inleiding 
en is gesprekleider. Dr. Noord-
zij, uroloog Spaarne Zieken-
huis, heeft als onderwerp di-
agnostiek en behandeling van 
prostaatkanker. Verder zijn 
aanwezig een incontinentie-
verpleegkundige, de Stichting 
Contactgroep Prostaatkanker 
en een arts-seksuologe. De 
bijeenkomst is bedoeld voor 
(ex)patiënten, hun naasten en 
andere geïnteresseerden. Op 
de avond is ruim gelegenheid 
tot het stellen van vragen en 
het uitwisselen van ervaringen. 
Aan de avond zijn geen kosten 
verbonden. Voor aanmelding 
(verplicht) kunt u contact op-
nemen met (023) 890 83 60. 

Informatieavond
Prostaatkanker
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Heemstede - Op zaterdag jl. speelden de landgoederen 
rondom de trekvaart tussen Haarlem en Leiden de hoofdrol 
in drie publieksevenementen: de historische vlootschouw 
‘Vloot over de Vaart 2008’, de rijtuigentocht ‘Landgoede-
renrit 2008’ en het theaterfestival ‘Landgoedverhalen 2008’. 
De vloot voer ook door Heemstede waar de schepen met 
opvarenden veel indruk maakten.

Om half elf vertrok een vloot van ongeveer 30 historische 
westlanders, kagenaars, tjalken, aken, pramen, sleepboten 
en andere historische schepen vanuit Haarlem over de trek-
vaart naar Leiden. Aan boord waren tientallen acteurs in his-
torische kledij, die in ‘tableaux vivants’ personages uit diver-
se tijdperken uitbeeldden, zoals Jacoba van Beieren en haar 
jonkvrouwen, de schrijver Jacob van Lennep die op Huis 
te Manpad woonde en Carolus Linnaeus die op de Harte-
kamp verbleef. Hieraan werd meegewerkt door de Haarlem-
se Letterlievenden Vereniging J.J. Cremer, de kinderen van 
jeugdmuziektheater De Speelkring uit Teylingen, leden van 
de toneelvereniging O.D.I uit Noordwijkerhout en Re-enact-
mentgroep Feniks. Op één van de schepen werd tijdens de 
hele route muziek gemaakt door het shantykoor Paddy’s 
Passion. Het tijdschema van de vlootschouw liep door pech 
vertraging op. In Haarlem kwam een grote vlag in de schroef 
van een schip terecht, waardoor de hele vloot stil kwam te 
liggen.

Geschiedenis komt tot leven tijdens   Leve
        het
Landgoed!
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Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Heemstede geeft 
groene voorbeeld

•  Zondag 25 mei: 
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boerderijdag in 
Groenendaal

•  Burgerbijeenkomst 
op 4 juni

• Bouwplannen

• Bestemmingsplan

• Evenement

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Zaterdag 24 mei:

Openingsfeest raadhuis

Raadhuis
De hele dag is het open huis in het raadhuis. 

Er zijn rondleidingen, u kunt de nieuwe 

‘fl exwerkomgeving’ zien en in het oude 

raadhuis kunt u de trouwzaal bekijken. 

Verder kunt u het werk van Heemsteedse 

kunstenaars bekijken en luisteren naar 

twee koren. In de publiekshal worden de 

foto’s van de wedstrijd ‘favoriete plek’ in 

Heemstede getoond.

Markt
Wat heeft Heemstede allemaal te bieden 

aan sportieve, sociaal-maatschappelijke en 

culturele voorzieningen? U vindt het op de 

uitgebreide markt op het nieuwe parkeer-

terrein achter het raadhuis. En meer dan 

20 kunstenaars tonen hier hun werk, uit-

eenlopend van schilderijen tot mozaïek-

kunst, van fotografi e tot beeldende kunst. 

Ook is er een tekenaar aanwezig die ter 

plekke uw portret tekent!

Verder is er een kinderboerderij waar de 

medewerkers de kinderen schmincken.

Vervolg volgende pagina >

28 mei 20.00 uur
Burgerbijeenkomst: Sport in Heemstede

Heemstede blijkt te vergrijzen en te ont-

groenen, het zwembad is verouderd en 

vraag en aanbod bij de buitensportvelden 

zijn niet geheel in evenwicht. Dit blijkt uit 

een onderzoek van Grontmij/Marktplan naar 

de sportaccommodaties in Heemstede. De 

gemeente zal beleidskeuzes moeten maken 

over de benodigde sport- en recreatievoor-

zieningen en over het beheer hiervan.

De gemeenteraad van Heemstede vindt het 

belangrijk om uw mening over de sportvoor-

zieningen te peilen. Daarom wordt u van harte 

uitgenodigd voor de burgerbijeenkomst over 

dit onderwerp. Er zijn experts aanwezig die 

ideeën naar voren zullen brengen over bij-

voorbeeld gezamenlijk gebruik van sport-

ruimtes. De gevolgen van keuzes worden 

toegelicht. Ook sportclubs uit Heemstede 

zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst.

De aanwezige raadsleden zullen luisteren. 

Na de burgerbijeenkomst zullen burge-

meester en wethouders begin juni een 

voorstel doen dat op 16 juni in de commis-

sie Samenleving wordt besproken en op 

26 juni in de gemeenteraad.

Meer informatie
De burgerbijeenkomst vindt plaats op 

woensdag 28 mei om 20.00 uur in de 

Burger/Raadzaal.

Het programma voor de bijeenkomst wordt 

gepubliceerd op de gemeentelijke website: 

www.heemstede.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met de griffie van de gemeente 

Heemstede, tel. (023) 548 56 57 of e-mail 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Welk belang hecht u aan sport en welke voorzieningen horen daarbij? De 
gemeente raad nodigt u van harte uit voor een burgerbijeenkomst over dat 
thema op woensdag 28 mei. Hier kunt u uw mening geven en vragen stellen. 
De gemeente raad behandelt dit onderwerp in de vergadering van 26 juni.

Op vrijdag 23 mei en zaterdag 24 mei is het feest in en rond het raadhuis. Onder het motto 
‘Alles onder één dak’ wordt gevierd dat het raadhuis weer open is en dat de gemeente-
lijke afdelingen die voorheen verspreid waren over twee locaties (Van den Eijndekade 
en Raadhuisplein) én het Loket Heemstede nu op één centrale plek zijn gevestigd.
Op vrijdag is er de officiële openingsceremonie voor genodigden. Op zaterdag 24 mei 
vanaf 10.00 uur zijn alle inwoners van Heemstede van harte welkom bij het raadhuis. 
Er is genoeg te doen! Het openingsfeest wordt georganiseerd door de gemeente 
Heemstede i.s.m. Inspire-Me.

Informatie over 
grote projecten?

www.heemstede.nl
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Zondag 25 mei
Landelijke kinderboerderijdag in Groenendaal
Op zondag 25 mei van 11.00 tot 15.00 uur viert kinderboerderij ’t Molentje in het 
Groenendaalse Bos weer de jaarlijkse Kinderboerderijdag. Thema is ‘Gedrag’. Kinderen 
verbazen zich vaak over het gedrag van de dieren op de boerderij. Bijvoorbeeld als 
een geit zomaar tegen iemand opspringt of als een cavia zich verstopt onder het hooi. 
Maar ook de dieren thuis, de hond, kat of hamster, reageren soms onverwachts. 

Speciaal voor dit thema komt de hond Toosje 

met haar baasje Dorette van alles vertellen 

over het gedrag van honden. Toosje is een 

getrainde ‘Snuffelhond’ van het Sophia 

Snuffelcollege, die gewend is in klassen en 

voor grote groepen te laten zien hoe honden 

reageren op mensen. Dorette vertelt de 

kinde ren over hondentaal en gedrag. Daarna 

laat ze aan de kinderen voorbeelden zien 

wat wel of niet verstandig is om te doen bij 

een hond. Tot slot doet ze nog een aantal 

hondenspelletjes met Toosje om te laten 

zien dat je op een hele leuke manier, rustige 

spelletjes kunt doen met een hond. De de-

monstraties zijn om 11.00 en 13.00 uur.

Ook zal de hulphond van Ellen om 12.00 uur 

weer een demonstratie geven. Deze hond 

doet letterlijk ‘de was’ voor Ellen en nog 

veel meer.

Daarnaast zijn er nog veel andere activitei-

ten bij de kinderboerderij: o.a. schminken, 

speurtocht, imker Pim en knutselen.

Kinderboerderij ’t Molentje bevindt zich aan 

de Burgemeester Van Rappardlaan 1 in het 

Groenendaalse Bos in Heemstede.

Het college halverwege: Burgerbijeenkomst op 4 juni
Het huidige college van burgemeester en 

wethouders is halverwege de zittingsperiode 

2006-2010. Hebben B&W de voornemens 

uit het collegeprogramma in gang gezet of 

uitgevoerd? En hoe is dat gelopen? Volgende 

week in HeemstedeNieuws een terugblik 

op de eerste helft van deze college periode.

In september 2008 is er een verantwoor-

dingsdebat tussen raad en college. Voor-

uitlopend hierop wil de gemeenteraad graag 

de mening van inwoners van Heemstede 

horen. Wat vindt u van de afgelopen twee 

jaar? Ligt de uitvoering van het collegepro-

gramma op schema? De gemeenteraad 

nodigt u van harte uit voor een burgerbij-

eenkomst op woensdag 4 juni van 20.00 
tot ca. 22.00 uur in het raadhuis. Tijdens 

de bijeenkomst vinden gelijktijdig vijf ronde-

tafelgesprekken plaats waarin alle onder-

delen uit het collegeprogramma aan bod 

komen. Daarna volgt een plenaire discus-

sie met de zaal en geven wethouders een 

toelichting. De raad gebruikt uw inbreng voor 

het verantwoordingsdebat in september.

Meer informatie
Meer informatie over de burgerbijeen-

komst vindt u op de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl. Daar leest u ook hoe u 

zich kunt aanmelden voor deze bijeen-

komst. U kunt ook contact opnemen met 

de raadsgriffier, tel. (023) 548 56 46, 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Heemstede 
geeft groene voorbeeld

Wethouder Milieu Sjaak Struijf toont de Energy Ball op de gemeentewerf, die afgelopen 

vrijdag in gebruik werd genomen. De Energy Ball is een zeer stille horizontale windturbine 

die elektriciteit opwekt. Op de Milieumarkt op 24 mei op het Raadhuisplein ziet u zo’n zelfde 

Energy Ball en vindt u informatie over wat dit kan betekenen voor uw huishouden. 

Zo voorziet de turbine voor 50% in de stroombehoefte van een huishouden op jaarbasis!

In Heemstede zijn inmiddels alle gemeente lijke gebouwen voorzien van groene stroom.

> Vervolg vorige pagina.

Optredens
Op twee podia zijn er tal van optredens, met 

o.a. Cubaanse en Zuid-Amerikaanse mu-

ziek, de Teisterband, verteltheater Lilaluna, 

dansgroep Enjoy Dance, Hageveld-band, en 

een optreden van Yvonne Weijers. Ook wordt 

er een toneelstuk opgevoerd over de ge-

schiedenis van Heemstede en het raadhuis.

Openluchtopera
De dag krijgt van 16.00 tot 17.00 uur een 

groots slot met de opera Dido en Aeneas. 

Op het hoofdpodium vóór het raadhuis wordt 

deze oudste Engelse opera in het Nederlands 

uitgevoerd door een koor van ruim 70 per-

sonen, begeleid door strijksinstrumenten en 

een klavecimbel.

Een spektakel dat u niet mag missen!

Waar en wanneer?
De festiviteiten vinden plaats in en rond het 

raadhuis op zaterdag 24 mei van 10.00 tot 

17.00 uur.

Het complete programma is deze week 

huis aan huis in Heemstede verspreid. Ook 

vindt u alle informatie met aanvangstijden 

terug op www.heemstede.nl.

De toegang tot alle activiteiten is gratis.

Win een fiets!
Apart onderdeel van het evenement is de Milieumarkt. Hier kunt u zich laten informeren 

over wat er speelt op milieugebied in Heemstede en hoe u zelf kunt bijdragen aan een 

beter milieu. Bij de stand van Milieudienst IJmond kunt u een gratis spaarlamp krijgen, 

tegen inlevering van de bon die vorige week in HeemstedeNieuws stond.

Eveneens bij de Milieudienst IJmond kunt u uw idee indienen voor het opwekken en 

toepassen van duurzame energie in Heemstede. Maak een plan, tekening, maquette, 

fi lm of vertel op een andere manier hoe je in Heemstede het beste energie kunt opwek-

ken. Misschien wint u hiermee wel de eerste prijs: een fi ets. Of de tweede of derde prijs: 

een EPA maatwerkadvies of een fl eecetrui, gemaakt van gerecyclede kunststofflessen.

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

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

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

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).
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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 burge meester 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 burge meester en wet-
houders, 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).

Aanvragen bouwvergunning
2008.112 het bouwen van een melkveestal -  Cruquiusweg, naast de riool-

waterzuivering, kadastraal 

bekend A 9910

2008.114 het uitbreiden van een woonhuis - Adriaan Pauwlaan 25 

2008.115 het splitsen van een woon/winkelpand - Wilhelminaplein 19 

2008.116  het vergroten van een dakkapel op het  - Einthovenlaan 6

voor- en achterdakvlak

2008.118  het wijzigen van een kantoorfunctie naar  - Heemsteedse Dreef 38

een huidverbeteringspraktijk

Aanvragen sloopvergunning
2008.911 het slopen van de voormalige zusterfl at - Johan Wagenaarlaan 72-74

2008.912 het verwijderen van asbest - Zeelandlaan 44

2008.913 het verwijderen van asbest - Utrechtlaan 18

2008.914 het verwijderen van asbest - Tapuitenplein 15

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Bouwplannen

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 29 mei a.s. om 
20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Verlenen budgetsubsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem e.o., periode 1 juni 2008 

t/m 31 december 2010 (bespreekpunt)

- Jaarrekening 2007 (bespreekpunt)  

- Benoeming externe leden Rekenkamercommissie (bespreekpunt)

- (Her)benoeming leden commissie welstand (bespreekpunt)  

- Verbreding Wet inburgering 2007-2009 (hamerpunt)

- Regionalisering Brandweerzorg (hamerpunt)

- Aanpassing verordening Rekenkamercommissie (hamerpunt)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. Tevens treft 

u hier informatie over het spreekrecht. Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 

telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 29 mei 2008 
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de verleende bouwvergunning 2e fase voor uitbreiding van een 

rijwielzaak aan de Zandvoortselaan 34-36

 - openbaar -
20.30 uur  bezwaren tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor het bouwen 

van een appartementencomplex aan de Herenweg 113 

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

Agenda’s

Op 9 mei 2008 heeft de burgemeester 

beslo ten, op grond van artikel 2.2.2. van de 

Alge mene plaatselijke verordening, een 

vergunning te verlenen aan de Koninklijke 

Roei- en Zeilvereniging ‘Het Spaarne’ voor 

het houden van de Spaarne Lenterace op 

zondag 25 mei 2008.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer, toestemming gegeven het 

Marisplein tussen de Tooropkade en de 

J.H. Weissenbruchweg (aan de zijde van 

Het Spaarne) op 25 mei 2008 van 08.00 tot 

18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

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

Evenementen

Bezwaarmogelijkheid tegen vrijstelling herontwikkeling 
terrein Spaarneziekenhuis voor bouw 58 appartementen
Bij besluit van 11 april 2006 hebben wij vrijstelling verleend, als bedoeld in artikel 19, tweede 

lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, van het bestemmingsplan ‘Schouwbroekerpolder’ 

voor de herontwikkeling van het terrein rondom het dagziekenhuis aan de Händellaan 2.

De herontwikkeling bestaat uit: het realiseren van 102 appartementen, 41 grondgebonden 

woningen waaronder 5 rietvilla’s, 1 HOED, parkeervoorzieningen op zowel het maaiveld als 

ondergronds, een openbaar park, en alle daarbij behorende voorzieningen.

Tegen bovengenoemd besluit tot vrijstelling van het bestemmingsplan kon men in beroep 

bij de rechtbank Haarlem binnen zes weken na verzending van de vrijstelling, voorzover de 

vrijstelling betrekking heeft op de herindeling van het terrein rondom het dagziekenhuis en 

geen bouwvergunning noodzakelijk is.

Echter, tegen het vrijstellingsbesluit voor zover dat betrekking heeft op de bouwwerken die 

genoemd zijn in het functioneel programma, en bouwwerken die onderdeel uitmaken van het 

te realiseren park, kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester 

en wethouders binnen zes weken na verzending van de bouwvergunning voor deze werken.

Op 14 mei 2008 hebben wij gepubliceerd dat de bouwvergunning voor het bouwen van 

58 appartementen met ondergrondse parkeergarage op het perceel Händellaan 2A op 

8 mei 2008 is verzonden.

Bovenstaande komt erop neer dat belanghebbenden binnen zes weken na verzending van 

de bouwvergunning voor het bouwen van 58 appartementen (8 mei 2008) bezwaar kunnen 

maken tegen zowel de bouwvergunning als de vrijstelling van het bestemmingsplan voor-

zover die betrekking heeft op deze appartementen. 

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan

2008.081 het uitbreiden van een woonhuis - Azalealaan 4

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 22-05-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 

13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het 

Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere 

informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplanwww.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.


