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Kleine 
zwaantjes
Heemstede - “Net als vorig 
jaar hebben we weer een 
trots zwanenpaar dat bij de 
Kohnstammlaan een nest 
maakte”, mailt Chris van 
Dijk. Het levert dit mooie 
plaatje op van de ouders 
met 7 kleine zwaantjes.

Weergoden zijn wandelaars 
van ‘de Evenaar’ goed gezind

Een groep van meer dan 80 kin-
deren ging samen met ouders 
en leerkrachten van start om 
een wandeling van vijf kilome-
ter door het landgoed Elswout te 
maken.  Ondanks eerdere som-
bere weersvoorspellingen wa-
ren de weergoden goedgezind 
en liet de avondzon zich van zijn 
goede kant zien.  Het landgoed 
dat in de Gouden Eeuw verrees 
en dat vanaf 1781 zijn huidige in-
richting volgens de Engelse stijl 
kreeg met slingerpaden, hoogte-
verschillen, kronkelige waterpar-
tijen en afwisseling tussen open 
plekken en boompartijen bood 
met zijn fraaie landschap en vele 
aparte bouwwerken een mooie 
locatie voor de avondwandeling. 
Voor veel kinderen maakten op 

deze wijze voor het eerst kennis 
met dit unieke landgoed.
De tocht startte bij het portge-
bouw. Vervolgens werd het gras 
opgezocht voor een groepsfoto. 
De kinderen vormden samen het 
getal 20, hetgeen verwijst naar 
het twintigjarig jubileum van 
de school, dat volgend maand 
breed op school door de leer-
krachten, kinderen en de ouders 
zal worden gevierd. Vervolgens 
trok de stoet kinderen en ouders 
in één lang lint door het park.  Bij 
het eindpunt kregen de kinderen 
welverdiend limonade en snoep. 
Traditioneel werd de avondwan-
deling afgesloten op het school-
plein. Als beloning kregen al-
le kinderen een gratis ijsje van 
de nabijgelegen Spar. Onder ge-

Heemstede - Voor de tiende maal vond afgelopen donder-
dag de jaarlijkse avondwandeling van basisschool ‘De Eve-
naar’ plaats. De opkomst was wederom overweldigend: zowel 
kinderen als ouders en leerkrachten deden enthousiast mee 
aan de wandeling door de bossen van Landgoed Elswout.

not van een drankje en een hap-
je was het hierna een vrolijk on-
deronsje  van ouders met kinde-
ren uit alle klassen.
Mede door het goede weer en 
de enthousiaste medewerking 
van velen was  het  wederom een 
geslaagde avond en wordt er al 
weer uitgekeken naar de wan-
deling in het volgend schooljaar. 
De avond zal dan wel door an-
dere ouders worden georgani-
seerd.  Na vele jaren de avond-
wandelingen te hebben geor-
ganiseerd dragen Jacques van 
Groen, Ed Mes, Sander Kroll  en 
vooral ook Martin Koning het 
stokje over aan een nieuwe ge-
neratie ouders, die weer  een 
geheel eigen invulling aan de 
avond kunnen geven.  Vele kin-
deren en ouders zijn de heren 
dankbaar voor de mooie avond-
wandelingen die leidden langs 
verschillende mooie en unieke 
stukjes natuur in de directe om-
geving van Heemstede.
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Vandalisme
Heemstede – De kop van het 
artikel ‘Elan Wonen is vanda-
lisme Nova College spuugzat’ 
(in de krant van vorige week, 
red.) dekte onvoldoende de la-
ding. Sterker nog: de lezer zou 
er uit op kunnen maken dat het 
Nova College (leerlingen van) 
iets met vandalisme van doen 
had! De persvoorlichtster van het 
Nova College sprak haar onge-
noegen uit over deze ‘nare’ kop 
en de redactie moet haar gelijk 

geven. Wie de eerste zin van het 
artikel-intro leest, weet geluk-
kig precies hoe het zit. Toch nog 
maar even een uitleg dan: Van 
zondag 19 op maandag 20 april 
is brand gesticht in het voor- 
malig Nova College aan de ir. 
Lelylaan. Elan Wonen die met 
Pathos projectontwikkeling op 
die locatie een woningbouw-
plan realiseert, is dit vandalis-
me spuugzat. Er worden daarom 
maatregelen genomen: 24 uur 
camerabewaking en meer poli-
tiesurveillances.
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Hillebrand de Lange
Uit eigen ervaring en deels nog 
uit overlevering vertelde ge-
schiedenisleraar Hillebrand de 
Lange over jonge priesterstu-
denten die zaten in een keurs-
lijf van geboden en verboden. 
Afwisselend dia`s van oude en 
nieuwe foto`s gaven een verhel-
derd beeld van Hageveld van-
af begin jaren 20 tot nu. Over 
strand- en bioscoopbezoek, al-
leen de Cineac!

Duidelijke uitleg over de bouw 
van het seminarie met de koepel 
als symbolisch middelpunt van 
de bouw, maar ook als prestige-
object zoals de nieuwe Bavo aan 
de Leidsevaart in Haarlem. Hoe 
groot het bisdom wel was, van 
Den Helder tot ver in Zeeland. 
Bouwbisschop Carlier kwam uit 
Vlissingen, vandaar het scheep-
je in zij wapen op het balkon bo-
ven de hoofdingang waarach-
ter de bisschopskamer was, nu 
het duurste appartement. Hoe 
spannend een bisschopsbezoek 

was, als een koninginnedag met 
alle nervositeit die daarbij hoor-
de. De grote bibliotheek en de 
twee imposante trappen, de ka-
pel, waar dus nu de jaarverga-

Regio - Spooky, een oude be-
kende van ons. Hij is jaren gele-
den geplaatst en had een heer-
lijk leven. Helaas moest de eige-
naar verhuizen naar het buiten-
land en kon Spooky niet mee. 
Spook is een gecastreerde kater 
van 11 jaar en super superlief. 
Hij komt al aanrennen als we de 
afdeling op komen en knuffelt 
er dan helemaal op los. Kopjes 
geven is zijn specialiteit! Hij kan 
met kinderen en andere kat-
ten en is niet bang aangelegd. 

Heel veel drukte vindt hij niet zo 
prettig. Hij was gewend om naar 
buiten te gaan en doet dat hier 
ook regelmatig. Een huisje met 
een tuin dus, voor deze meneer.  
Wie geeft hem de komende ja-
ren weer een fantastisch leven. 
Kom kennismaken met spook, 
dierentehuis kennemerland 
keesomstraat 5 open van maan-
dag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 tel 023-5713888 
of kijk op www.dierentehuisken-
nemerland.nl

Snelheidscontrole 
Heemsteedse Dreef
Heemstede - De politie hield 
woensdagmorgen 13 mei op de 
Heemsteedse Dreef een snel-

heidscontrole waarbij in totaal 
216 automobilisten bekeurd zijn. 
In totaal passeerden 1704 be-
stuurders de controleplek. De 
hoogste snelheid bedroeg 94 km 
terwijl 50 km is toegestaan.
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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 e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Jaarvergadering HVHB 

Van Groot Clooster tot 
College Hageveld 
Heemstede -  Twee kenners/
bewoners van  Hageveld gaven 
donderdagavond na de zeer druk 
bezochte jaarvergadering van de 
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek, HVHB, een stuk 
geschiedenis van Landgoed Ha-
geveld. Frits Hazenberg als ar-
cheoloog en als restaurateur van 
papier, boeken, boeksloten en 
beslag die zijn bedrijf sinds 1995 
heeft in de opzichterwoning op 
Hageveld en in de kelders van 
het hoofdgebouw. Hillebrand de 
Lange was seminarist op Hage-
veld, en thans als leraar geschie-
denis sinds 1974 verbonden aan 
het College Hageveld. 
Frits Hazenberg ging in volle 
vaart door de jaren 3200 v C. 
tot 1920. Hij toonde vondsten 
opgegraven op het terrein van 
Hageveld. Potten, scherven, 
knopen vuurstenen en munten 
uit ijzer-en bronstijden. Hij gaf 
aan welke bewoners vooral in 
de jaren vanaf 1200 tot heden 
op diverse locaties op Groot 
Clooster gewoond hebben. Hillebrand de Lange bij presentatie HVHB.

dering van de HVHB gehouden 
werd, met het priesterkoor waar 
nu de entree naar de grote zaal 
is. De enorme eetzaal waar 400 
studenten aten en één leraar de 
orde hield! De voor die tijd mo-
derne douches waar men, net 
als heel Nederland in die tijd, al-
leen op zaterdag badderde. 
Hageveld had een goede naam 
en het College Hageveld heeft 
tot op de dag van vandaag nog 
steeds een goede naam en vita-
liteit welke  de grootste rijkdom 
is als opleidingsinstituut voor 
tieners. 
Ton van den Brink

Dier van de week:
Spooky

Amnesty Heemstede voert
actie persvrijheid Azerbeidjan
Heemstede - Op 23 mei zal 
door de Heemsteedse Amnesty 
groep actie gevoerd worden om 
de persvrijheid in Azerbeidjan te 
bevorderen. Bovendien vindt er 
een boekenverkoop plaats ten 
bate van Amnesty Internatio-
nal De actie en de boekenver-
koop vinden plaats vanaf 14.00 
uur op de Binnenweg tegenover 
de ING Bank. Journalisten die 
zich kritisch uitlaten over de re-
gering van Azerbeidjan (2,5 keer 
Nederland) kunnen niet langer 
hun beroep uitoefenen. Ze wor-
den geïntimideerd, met de dood 
bedreigd, mishandeld, soms zelfs 
vermoord, zoals Elmar Hüseynov 
in maart 2005. De Azerbeidjaan-
se regering doet niets om deze 
bedreigingen en mishandelingen 
te voorkomen of te onderzoeken. 
Enkele journalisten, waaronder 
Eynulla Fatullayev en Qanimat 
Zahid, werden in 2007 gearres-

teerd en met gebrek aan bewijs 
veroordeeld tot lange gevange-
nisstraffen. Amnesty International 
heeft grote twijfels over de eer-
lijke rechtsgang en beschouwt 
hen als gewetensgevangenen.
Op 23 mei zal in Heemstede een 
zogenaamde “paper chain” actie 
opgezet worden. Deze papieren 
ketting symboliseert de beper-
kingen die aan Azerbeidjaanse 
journalisten zijn opgelegd. Het is 
de bedoeling deze papieren ket-
ting op 29 juni aan de Azerbeid-
jaanse Ambassade te Londen 
aan te bieden. Daarnaast is het 
mogelijk om een voorbeeldbrief 
mee te nemen om aan de Azer-
beidjaanse President te verstu-
ren. Ter ondersteuning van het 
werk van Amnesty International 
zullen ‘s middags tevens twee-
dehands boeken te koop worden 
aangeboden. Denkt u daarbij aan 
uw vakantieliteratuur!



Heemstede - Bij kunsthan-
del AmstelArt op het Wilhelmin-
aplein te Heemstede wordt het 
komende weekend een bijzon-
dere tentoonstelling geopend 
van de schilder Jan Sluijters Jr.
Jan Sluijters wordt in 1914 in 
Amsterdam geboren. Als zoon 
van zijn gelijknamige beroemde 
vader kruipt het bloed waar het 
niet gaan kan. Nauwelijks ge-
stimuleerd door zijn vader be-
gint hij al vanaf zijn tiende jaar 
ijverig te tekenen. Daarna volgt 
een studie op de Rijksnormaal-
school voor het Teekenonderwijs 

aan de Rijksakademie van Am-
sterdam, waar zijn tekentalent al 
snel herkend wordt door zijn le-
raar professor Wolter. Met be-
vriende schilders werkt hij jaren 
naar model. Hoewel zijn voor-
liefde uitgaat naar het schilde-
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‘Een plaats in de harten’
Monument Kinderhof onthuld
Heemstede – Na de H. Mis in 
de OLV Hemelvaartkerk kwa-
men zondagmiddag 10 mei le-
den van het kerkbestuur, pas-
toor A. Hendriks,  burgemeester 
Marianne Heeremans en de wet-
houders Christa Kuiper en Sjaak 
Struiff met veel belangstellen-
den samen op de begraafplaats 
aan de Herfstlaan. Zij onthulden 
het beeldje dat in opdracht van 
de Parochie OLV Hemelvaart ge-
maakt was door de kunstenares 
Anneke Hei-Degenhart, voor-
stellend een pas geboren kind-
je op handen gedragen. 
Met op de sokkel de tekst `spe-
lend voor Gods aanschijn`. Pas-
toor Hendriks gaf aan dat de-

ze tekst afkomstig is uit de bij-
bel, in het boek Spreuken.  De-
ze tekst speelde in de jaren 50 
tot 80 een grote rol omdat dood-
geboren kinderen anoniem ge-
graven werden aan de rand van 
het kerkhof. Vaak moesten moe-
ders gissen waar hun kind ge-
bleven was. Er werd thuis niet 
over gepraat. Doodgezwe-
gen.  Wethouder Christa Kui-
per gaf aan dat uitgerekend op 
Moederdag deze onthulling al-
les te maken heeft met ouder-
schap. Er is behoefte aan erken-
ning en herdenking. Uit het pu-
bliek kwamen de eerste bloe-
men en knuffels en zo kreeg 
het monument al een plaats in 

de harten zoals de pastoor be-
doelde. Pastoor Hendriks hoopt 
dat het bolletje van het bronzen 
kopje gaat glimmen van de aai-
en. De omgeving van het mo-
nument waar kinderen begra-
ven liggen, is door de gemeen-
te flink opgeknapt en de paden 
zijn van nieuw grint voorzien. 
Het zijn juist de paden die een 
belangrijke rol spelen, er lopen 
immers veel mensen gebogen 
naar het graf van hun dierbaren. 
Zo bleek ook de aula voorzien 
van een nieuwe vloer. Daar ligt 
een prachtige eiken parketvloer 
waar ooit gedateerd linoleum de 
geloken blikken opving. 
Ton van den Brink

Amnesty organiseert 
Mensenrechtenwandeling

De opzet van de Mensenrech-
tenwandeling is een estafette-
loop waarbij gestart zal worden 
vanaf de Waalsdorpervlakte in 
Den Haag. Daar vandaan wordt 
gelopen naar de opstapplaats in 
Wassenaar. Daarna loopt de vol-
gende groep wandelaars naar de 
opstapplaats bij het Valkenburgs 
Meer. Daar kunnen de wande-
laars naar Katwijk vertrekken. In 
Katwijk sluiten de  Noord-Hol-
landse Amnesty groepen t.w.: 
Haarlem, Heemstede en Hoofd-
dorp, zich bij de wandelaars aan. 
Op 24 mei wordt aandacht ge-
vraagd voor de Amnesty cam-
pagne ‘Stop Geweld tegen Vrou-
wen’. Bij de opstapplekken (ho-
recagelegenheden) en ook bij 
het eindpunt zal een Amnesty-
kraam worden ingericht voor in-
formatiefolders en petitielijsten. 
Het publiek kan dan een peti-
tie ondertekenen voor mensen-
rechtenactiviste Justine Masi-

ka Bihamba. Justine Bihamba is 
actief voor een Congolese orga-
nisatie die vrouwen opvangt, die 
slachtoffer zijn van seksueel ge-
weld in Congo. Ze won decem-
ber 2008 de eerste Mensenrech-
tentulp van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.
Meedoen? De Noord-Hollandse 
deelnemers worden tussen 14.30 
en 15.00 uur verwacht bij verza-
melpunt Restaurant De Zwaan, 
Boulevard 111 in Katwijk. De 
wandeling gaat over het strand 
en is ruim 4 km. In Noordwijk 
wordt deze wandeling afgeslo-
ten met een slotfeest vanaf 17.00 
uur tot 18.30 uur. Optreden van 
o.a.  de Owie Band (Nigeriaan-
se Highlife) Locatie: Strandpavil-
joen Beach End, Koningin Astrid 
Boulevard 58, Noordwijk. 
Meer info: www.amnesty.nl/
wandeling of bij Els Scheele, co-
ordinator Amnesty groep Heem-
stede (023-5295911).

Heemstede - Op zondag 24 mei organiseert Amnesty Inter-
national voor de eerste keer de zogenaamde Mensenrech-
tenwandeling. De wandeling wordt georganiseerd rondom de 
Amnesty campagne ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’.   

Tentoonstelling ‘De naakten van 
Jan Sluijters jr.’ ren naar de natuur, vervaardigt 

hij later als kunstschilder vele 
prachtige Amsterdamse stads-
gezichten. De invloeden van zijn 
vader zijn echter niet weg te cij-
feren in het werk van Jan Sluiters 
Jr. iets, wat Kunsthandel Amstel 
Art  u met ruim veertig werken, 
in haar verkooptentoonstelling 
wil laten zien.

Kunsthandel AmstelArt is 
geopend vrijdag en zaterdag 
van 11.00 -18.00 uur.
De tentoonstelling duurt van 
22 mei t/m 13 juni.

Winkeliers van Bennebroek 
houden stempelactie
Bennebroek - De winkeliers 
in Bennebroek zijn enthousiast 
over de feestweek in hun dorp. 
Vorig jaar organiseerden de 
winkeliers een braderie op de 
zaterdag tijdens de feestweek 
en dit jaar is gekozen voor het 
houden van een stempelactie.
Op maandag 18 mei is gestart 
met de actie. Bij besteding van-
af 5 euro bij één van de deelne-
mende winkeliers ontvangt de 
consument een stempel. Als de 
kaart vol is met 6 stempels van 
verschillende winkeliers kan 
de kaart ingeleverd worden en 
maakt men kans op een diner-
cheque ter waarde van 100 eu-

ro voor ‘Bennebroek culinair’ 
op zondag 14 juni. Uiteraard 
ontvangt de deelnemer er per 
cheque 2 toegangskaarten bij! 
De tweede prijs is een cheque 
ter waarde van 50 euro en er 
zijn bovendien nog 8 cheques 
van 25 euro te winnen. 
Zeker dus de moeite waard om 
aan de actie deel te nemen. De 
deelnemende winkeliers staan 
vermeld op de stempelkaarten 
en de volle kaarten kunnen tot 
en met zaterdag 6 juni ingele-
verd worden in de daarvoor be-
stemde bussen op de Zwarte 
Weg, in de Bennebroekerlaan 
en in de Schoollaan. 

Karaoke-night
Heemstede -  ‘t Is weer Vrij-
dag: dé vrijdagavond voor 
tieners bij Casca! Lekker zin-
gen en meedeinen en het re-
sultaat op een CD mee naar 
huis? Kom dan ook naar de 
karaoke-night bij ’t Is weer 
vrijdag! ‘t Is weer Vrijdag is 
altijd in de jongerenruimte 
Plexat in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, van 20.00 tot 
22.00 uur. De entree is 2 eu-
ro per avond. Kijk ook eens 
op de speciale plexat hyves: 
plexat-heemstede.hyves.nl. 
Daar vind je wat er in Plexat 
te doen is en er staan ook 
filmpjes op die bij Plexat ge-
maakt zijn.

‘Bijen en vlinders’ 
knutselen
Heemstede - Op woensdag 27 
mei is er een open knutselmid-
dag in het kader van ‘Kijk in de 
Wijk’ in de Indische buurt. Ie-
dereen mag vandaag gratis mee 
knutselen. De kinderen maken 
bijen en vlinders op knijpers. 
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of 
lekker buiten spelen. De woens-
dagmiddagclub is elke woens-
dag van 13.30-15.15 uur bij Cas-
ca in het Honk, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Normaal ge-
sproken kost de woensdagmid-
dagclub per keer 3,50 euro, een 
kaart voor 10x kost 30,00 euro!  
Meer informatie: www.casca.nl. 
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Mooie Pinkstershow voor paardenliefhebbers
Carrouselrijden bij Manege Rusthof 
Heemstede – Eerste Pinkster-
dag is al jaren de dag waarop de 
ruiters, klein en groot,  kunnen 
laten zien wat ze geleerd heb-
ben. Wat ze samen kunnen doen. 
Carrouselrijden is een teamsport 
van de paardensport, waarbij de 
ruiters op zelfgekozen muziek 
twee aan twee in colonne diver-
se figuren en formaties maken, 
waarbij een goede dressuur en 
samenwerking heel belangrijk 
zijn. In de middeleeuwen werd 
het carrouselrijden veel gedaan 
door militairen. Zo kon de com-
mandant zien hoe goed de bere-
den manschappen zijn bevelen 
konden horen en uitvoeren. Hij 

kon zien hoe goed de individu-
ele ruiter zijn paard onder con-
trole had. Bij soldaten heet  dat 
exerceren, bij schepen spreekt 
men van admiraalzeilen. Het 
carrouselrijden, zoals we dit nu 
kennen wordt in Nederland van-
af 1900 beoefend als training en 
om discipline te kweken. Het is 
een groepsaangelegenheid en 
als kuddedier werkt een paard 
graag mee. Tegenwoordig is ook 
het showelement duidelijk aan-
wezig, dat maakt het voor het 
publiek juist zo leuk. Alle deel-
nemers in hun paradekleding 
en geroskamde paarden zien er 
prachtig uit. Imca Marina, al ja-

ren bekend met de Rusthof, zal 
na afloop de lintjes uitreiken 
samen met wethouder Chris-
ta Kuiper. Voor alle paarden-
liefhebbers die graag wat show 
willen zien is dit een pracht 
gelegenheid om de paarden te 
zien lopen, draven en galoppe-
ren.  U vindt de Manege Rusthof 
aan het landelijke weggetje aan 
de Glipperweg, vanaf Heemste-
de direct achter de grote par-
keerplaatsen van de Linnaeus-
hof links.
Eerste Pinksterdag vanaf dertien 
uur bent u welkom, de toegang 
is gratis.
Ton van den Brink 

 Rolstoeltransporter voor Bosbeek
Heemstede - Op de dag van de 
zorg, 12 mei, maakte Bosbeek 
er een speciale dag van. Extra 
aandacht  voor de droomwens-
jes van bewoners waarvoor ook 
de kantoormedewerkers zich in-
spanden. Met als een hoogte-
punt de ingebruikname van een 
rolstoeltransporter. Op 22 april 
heeft de jaarlijkse fancyfair meer 
dan zevenduizend euro opge-
bracht, waarvan een deel gaat 
naar African Friends en een deel 
naar de rolstoeltransporter die 
al zo lang op het wenslijstje van 
Bosbeek stond. Met de soepele 
medewerking van Verhoef Reva-
lidatietechniek uit Zaandam kon 
deze al op dinsdagmorgen ge-
leverd worden. Zelfs zo soepel 
dat de leverancier er nog  twee 
transportstoelen als sponsoring 
bij deed. Vrijwilliger Jos Schab-
bink, hij fietste ooit naar Santia-
go di Compostella, kon nog net 
de fijne kneepjes van het rijden 
op de rolstoeltransporter leren 
bij de overdracht en kon dins-
dagmiddag vol trots de eerste 

rolstoel “opladen” en de eer-
ste rondrit maken. Met rolstoel 
en passagier wordt het we een 
zware fiets, maar gelukkig heeft 
de fiets een flinke traponder-
steuning. Je moet nog wel trap-
pen maar je hebt onderweg het 
gevoel toch wind mee te heb-
ben. Zo blijft het leuk voor de 
vrijwilliger. Om er een hele fiets-
dag van te maken hadden ande-
re locaties van St. Jacob waar-
onder Bosbeek ressorteert, zo-
als Overbos en St. Jacob in de 
Hout, ook hun side by side fiet-
sen voor een dagje ter beschik-
king gesteld en zo werd het druk 
fietsverkeer op de lanen en pa-
den rondom Bosbeek. Veel be-
woners genoten van beweging, 
gezelschap en de bijna zomerse 
buitenlucht. 
Er zijn honderdtwintig vrijwilli-
gers verbonden aan Bosbeek, 
maar Geke Doornbos die de ac-
tiviteiten begeleidt, heeft nog 
altijd plekken over voor aller-
lei  activiteiten. Waaronder fiet-
sen met de wind mee! Elk uurtje 
in de week is welkom. Vrijwilli-
gers kunnen zich melden bij Ge-
ke Doornbos, coördinator vrij-
willigerswerk. Tel: 023 – 8929900 
of g.doornbos@sintjacob.nl

Druk fietsverkeer...!

Europese Verkiezingen: 

Jongerendebat op 
college Hageveld

Van 4 tot en met 7 juni vinden in 
de 27 lidstaten van de Europese 
Unie verkiezingen voor het Eu-
ropees Parlement plaats voor de 
periode 2009-2014. In Nederland 
zijn de verkiezingen op donder-
dag 4 juni. Om ook de jeugd in 
Heemstede te interesseren voor 
deze verkiezingen en het politie-
ke bewustzijn te vergroten orga-
niseert de gemeente in samen-
werking met College Hageveld 
een verkiezingsdebat tussen cir-
ca 200 leerlingen uit de vierde 
klas en vertegenwoordigers van 
een aantal politieke partijen. Ie-
dereen is van harte welkom om 
het debat in de aula van college 
Hageveld bij te wonen en te zien 
hoe de jeugd denkt over Euro-
pese politiek. Het debat staat 
onder leiding van burgemeester 
Marianne Heeremans.
 
Deelnemers politieke partijen
De deelnemers aan het debat 
zijn:
• VVD (ALDE) 
Ferdi de Lange (nummer 9 op de 
verkiezingslijst)
• CDA (EVP-ED) 
Rena Netjes (nummer 13 op de 
verkiezingslijst)

• PvdA (PES)                 
Jan Pronk (auteur van het verkie-
zingsprogramma)
• D66  (ALDE) 
Sietse Wijnsma (nummer 9 op de 
verkiezingslijst)
• GroenLinks (greens-EFA) 
Niels van den Berge ( nummer  4 
op de verkiezingslijst)

De SP heeft laten weten geen 
vertegenwoordiger af te zul-
len vaardigen. Van de PVV heeft 
de gemeente tot op heden geen 
reacties mogen ontvangen.

Opzet debat
De politieke partijen krijgen de 
gelegenheid om een korte in-
leiding te geven over Europa in 
relatie tot jongeren. Aansluitend 
debatteren de scholieren met de 
deelnemers over door hun geko-
zen thema’s. 
Na afloop stemmen de leerlin-
gen op de partij van hun voor-
keur. 
Iedereen is van harte welkom 
om het debat bij te wonen in de 
aula van college Hageveld (Ha-
geveld 15) in Heemstede.
De zaal is vanaf 14.00 uur ge-
opend.

Heemstede - Op woensdag 27 mei van 14.30 tot 16.00 uur 
organiseert de gemeente Heemstede in samenwerking met 
College Hageveld een verkiezingsdebat tussen circa 200 leer-
lingen uit de vierde klas en vertegenwoordigers van een aantal 
politieke partijen. Iedereen is van harte welkom om het debat 
in de aula van college Hageveld bij te wonen en te zien hoe de 
jeugd denkt over de  Europese politiek. Na afloop stemmen de 
leerlingen op de partij van hun voorkeur. 
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Jacoba 80 jaar
Heemstede – Al is ze al tach-
tig, het circus blijft altijd een fe-
nomeen. Als kind wilde ze al 
jongleren en geschminkt wor-
den, nu op haar tachtigste, trak-
teert ze alle kinderen van de 
Jacobaschool op een  hele dag 
circus, waaraan de kinderen zelf 
mogen meedoen. Jacoba had 
circus Kristal uitgenodigd om 
er een onvergetelijk dag van te 
maken. In de verschillende loka-
len konden kinderen zelf aan de 
slag om hun gezichten te kleu-
ren in krijgstooi voor de jongens 
of met een barbielook voor de 
meisjes. Een lokaal verder wer-
den bellen geblazen. Geen bel-
letjes, maar supergrote bellen 
die de kinderen nog nooit gezien 
hadden. In de piste in het gym-
lokaal werd uitgelegd hoe je op 
een eenwielfiets kan rijden, kan 
jongleren met knotsen of bal-
len en stokken balanceren. Om 
daarna op de grote speelplaats 
aan de gang te gaan met ba-
lanceerplanken en rollen, grote 
loopballen, Chinese bordjes la-
ten draaien op een lang bam-

boeriet, of koorddansen. Alle-
maal op circusmuziek, want dat  
hoort erbij. Kristalmedewerkers 
zorgden voor een veilige omge-
ving, waarin gespeeld kon wor-
den met al die toestellen, appa-
raten, mogelijkheden en onmo-
gelijkheden zoals bij het goo-
chelen. Ze weten precies hoe-
ver  kinderen op hun eigen ni-
veau kunnen gaan. Want nie-
mand kan alles, maar ieder-
een kan iets! De clown uithan-
gen? Niets in onmogelijk voor 
de twee Jacoba`s die al jaren 
de leiding van de school delen. 
Hanneke Prins en Anne-Marie 
Hersman liepen rond in clowns-
pakken met bijbehorende malle 
hoedjes en bijpassende enorme 
schoenen die vluchten onmoge-
lijk maakten. Het leek wel of ze 
een spoedcursus clownesk op-
treden voor makkelijk opvoed-
bare kinderen gevolgd hadden. 
De ouders die op 5 juni uitgeno-
digd zijn voor een feest met mu-
ziek en dans kunnen nog verras-
singen verwachten.
Ton van den Brink

Wat een circus
          op school!

Opvoeding en politie
Heemstede - Zaterdag, 17 
mei jl. Ik ben met twee tie-
ners vanuit Heemstede on-
derweg naar een bouwmarkt. 
Het is mooi weer en de brug 
bij Cruquius staat open. Knip-
perlicht naar rechts aan om 
over 100 meter voor te sorte-
ren naar de Bennebroekerdijk. 
Er varen leuke jachtjes voorbij. 
Dan vraagt een van de tieners 
waarom ik niet ook gewoon 
even over de busbaan door-
rijd net als de een na de ande-
re auto ook doet? Dat mag en 
hoort niet, die is voor de bus, 
antwoord ik. Ja maar iedereen 
doet het werpt de jongen te-
gen, en van de politie mag het 
ook. En inderdaad, even ver-
derop staat bij de uitvoegstrook 
een politieauto te wachten voor 
de brug. De agenten bekeuren 
inderdaad niemand, ze spreken 
zelfs niemand vermanend aan. 
De rij auto’s op de busstrook 

neemt intussen een indruk-
wekkende lengte aan - voor mij 
straks een uitdaging om daar in 
te voegen.
De tieners denken nu hope-
lijk nog steeds dat het juist is 
om pas later uit te voegen. De 
erosie van het je aan de regels 
moeten houden is vast weer 
wat versterkt - ook al hebben 
de betreffende agenten onge-
twijfeld goede argumenten om 
op dat moment geen actie te 
ondernemen. Is de politie zich 
bewust van dergelijke sociaal-
pedagogische mechanismen? 
Deze kids rijden over een jaar 
of 8 zelf in een auto en mis-
schien zelfs al eerder scooter. 
Wat voor chauffeurs worden 
zij? Rijlessen zijn er vooral voor 
techniek en inzicht maar attitu-
de en houding worden al veel 
eerder verworven.
R.O. te Heemstede
rembert@floating-point.nl  

INGEZONDEN

Verhouding aarde en maan.

Volkssterrenwacht Copernicus organiseert:

Basiscursus sterrenkunde
Regio - Met de opzienbarende 
ontdekkingen van planeten rond 
andere sterren dan onze zon is 
een nieuw hoofdstuk geopend 
in de kennis van het heelal en 
ons eigen zonnestelsel. Aan de 
hand van informatie opgedaan 
tijdens de cursus “Basisken-
nis Sterrenkunde” kan men dit 
en ander nieuws op het gebied 
van sterrenkunde en ruimtevaart 
wellicht beter plaatsen.
De Stichting Volkssterrenwacht 
Copernicus organiseert in het 
najaar van 2009 opnieuw deze 
cursus Basiskennis Sterrenkun-
de. De cursus is bedoeld voor 
een algemeen geïnteresseerd 
publiek en vereist geen bijzon-
dere voorkennis. Met deze cur-
sus krijgen de deelnemers een 
goed beeld van de sterrenkun-
de, waarin onder meer aandacht 
wordt besteed aan onze zon, de 
maan, de planeten van ons zon-
nestelsel, het ontstaan en de le-
vensloop van sterren, de oerknal 
en de ontwikkeling van het heel-
al.
De cursus bestaat uit tien lessen 
en wordt op dinsdagavonden ge-

geven tussen 20.00 en 22.00 uur 
op de locatie van de volksster-
renwacht: schuin achter het be-
zoekerscentrum De Zandwaaier 
aan de Zeeweg in Overveen. De 
cursus begint bij voldoende be-
langstelling op dinsdag 22 sep-
tember. De kosten van de cursus 
bedragen 115,00 euro en zijn in-
clusief het boek ‘Kijk op de Kos-
mos’ en een geplastificeerde 
draaibare sterrenkaart.
Meer informatie is te vinden op 
www.sterrenwachtcopernicus.
nl. Voor opgave voor deze cursus 
kunt u bellen naar 023-5384656. 
Ook kunt u zich via e-mail aan-
melden bij: f.j.albers@hccnet.
nl of via www.sterrenwachtco-
pernicus.nl. U kunt zich natuur-
lijk ook tijdens de openingstij-
den van de sterrenwacht opge-
ven. De volkssterrenwacht is, 
met uitzondering van de perio-
de juni-augustus, iedere vrijdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 uur 
en elke eerste zaterdag van de 
maand tussen 13.00 uur en 17.00 
uur geopend.

Vuurvliegje

Vuurvliegje 
met je koplampje op

maakt de gekste
capriolen in het donker

Jij bent ´t sprankje 
licht in de duisternis

 
Loes Jonker-van der Meer

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

Dichtstorten

Ongeval met 
letsel
Heemstede – Een Heemste-
denaar van 30 jaar oud raakte 
woensdag 13 mei betrokken bij 
een ongeval in Haarlem. Dat ge-
beurde rond 8.00 uur op de krui-
sing Amsterdamsepoort, Amster-
damse Vaart en de Lange Heren-
vest. De man uit Heemstede reed 
in zijn auto en kwam in botsing 
met een 24-jarige scooterrijder 
uit Zwanenburg. De scooterrij-
der heeft zwaar letsel opgelopen 
en is overgebracht naar het zie-
kenhuis. Door dit ongeval zijn al-
le kruispunten tijdelijk afgeslo-
ten geweest.

Wie schreef Shakespeare?
Heemstede - In 2007 maak-
te de bekende acteur Derek Ja-
cobi, samen met vele anderen, 
zijn overtuiging bekend dat Ed-
ward de Vere, 17de Earl of Ox-
ford (1550-1604) de echte au-
teur is van gedichten en toneel-
stukken gepubliceerd onder de 
naam William Shakespeare uit 
Stratford-on-Avon. Al anderhal-
ve eeuw woeden felle discussies 
rond het auteurschap. Edward 
de Vere was één van de hoog-
ste aristocraten rond koningin 
Elizabeth I. Onderzoekers heb-
ben verrassende ontdekkingen 
gedaan, die nieuw licht werpen 
op de politieke intriges in Euro-
pa inde laatste vijftig jaar van de 

16e eeuw én op het privéleven 
van Koningin Elizabeth. Malcolm 
Mc Ewan is hier zo door gefas-
cineerd dat hij ons graag komt 
vertellen over deze controverse. 
Op een aangename manier, met 
gebruik van DVD-clips, geeft hij 
een overzicht van de alternatieve 
interpretaties van de toneelstuk-
ken. Who knows? Het maakt de 
tongen zeker los, deze affaire. 
Deze bijzondere en interessan-
te lezing van Malcom McEwan 
is op woensdag 27 mei om 20.00 
uur bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Entree: 5,00 
euro. Opgeven kan bij de recep-
tie van Casca de Luifel van 9–12 
uur, of 023- 548 38 28 kies 1. 



Vieze voeten weken bij Van Velthoven
Heemstede – Veel vieze voeten kreeg juwelier 
Van Velthoven aan de Binnenweg 11 al over de 
vloer toen de leibomen voor de deur werden ge-
rooid om ze te redden voor de grote renovatie 
begon. Toen al liep hij rond met het idee iets met 
die vieze voeten te doen. Kaptein-Vos Schoen- 
reparatie aan de Raadhuisstraat 78 hielp hem 
aan een startvoorraadje oude schoenen. Aan 
de gevel hangt nu een zeldzame collectie ou-
de weggegooide schoenen die aan een nieu-
we carrière beginnen als uithangbord van wat 
de komende maanden de Binnenweg te wach-
ten staat. Vieze voeten van het opbreken van de 

weg en het leggen van een nieuwe bestrating. 
Als symbool zoals het was, oud, gedateerd en 
aan vervanging toe. Tijdens de  vieze voeten ac-
tie geeft Juwelier Van Velthoven 10 tot 70 pro-
cent korting op de hele collectie. Een knalvieze 
actie en dat voor een juwelier!
Hopelijk lopen de nieuwe schoenen die je koopt 
voordat je je oude schoenen weggooit lekker, 
want dat geeft hoop voor een vlotte nieuwe be-
strating waarop zij hun werk mogen doen. Alle 
winkeliers en bedrijven aan de Binnenweg toi-
toi!
Ton van den Brink  

Oerend hard in Heemstede

Vergapen aan gepimpte 
en getunede auto’s
Heemstede - Met uitdrukke-
lijke toestemming van de ge-
meente Heemstede zal er a.s. 
zondag 24 mei een unieke sa-
menkomst zijn van auto’s met 
een extreme geluidproductie. 
Dit vindt plaats rond de haven 
van Heemstede. Niet de auto’s 
zelf maken veel geluid, maar het 
gaat deze dag om de geluidsin-
stallaties in de auto’s. Op initia-
tief van het bedrijf WNZ aan de 
Kanaalweg worden voorrondes 
gehouden voor het wereldkam-
pioenschap in de verschillen-
de categorieën. Het bedrijf heeft 
zich toegelegd op het installeren 
van audio-, video- en naviga-
tie-apparatuur in auto’s en kan 
deze wagens voorzien van een 
ander uiterlijk of de prestaties 
van de motor verhogen. Het hui-
dige record aan decibellen staat 
al ruim boven de 100 maar initi-
atiefnemer de heer Treffers van 
WNK verwacht auto’s met 140 
decibel of misschien zelfs meer.
Er zijn verschillende sponsoren 
aangetrokken, er komen dames 
die de promotie gaan verzorgen 
voor de deelnemende fabrikan-
ten en DJ miss Phoenix treedt 
op.

Naast al het geluid dat wordt 
geproduceerd kan het publiek 
zich vergapen aan verschillende 
al eerder gepimpte en getunede 
auto’s in alle soorten en maten.
Er staan limousines en er zijn 
oldtimers te bewonderen kort-

om het wordt een hele happe-
ning. De organisatie verwacht 
meer dan 400 auto’s die rond de 
haven aanwezig zullen zijn. Ook 
uit het buitenland zijn inschrij-
vingen ontvangen. Misschien zit 
er wel een record in dat dan kan 

worden opgenomen in het Guin-
ness Book of Records.
Het idee om geluidsinstallaties 
tegen elkaar te laten strijden is 
overgewaaid uit de Verenigde 
Staten en vindt nu ook in Euro-
pa plaats, tijdens speciaal daar-
voor georganiseerde evenemen-
ten. De afmetingen van de au-
to’s zelf maakt niet uit, het gaat 
om de aanwezige installatie en 
het volume dat deze kan voort-

brengen. Door een juist gekozen 
installatie en afstelling kan het 
aantal decibellen tot een maxi-
mum worden opgevoerd. De toe-
gang is uiteraard gratis voor de 
bezoekers en het belooft zondag 
een drukte van jewelste te wor-

den rond de haven van Heem-
stede. Misschien dat de bu-
ren een dag naar familie moe-
ten gaan ver weg van de haven, 
want het geproduceerde volume 
aan geluid zal niet mis zijn.
Het is een leuk initiatief om 
Heemstede in de wereld van de 
decibel drag op de kaart te zet-
ten. Voor informatie kunt u WNZ 
benaderen via hun website of 
telefonisch 06-300093382.

Heemstede - Ook dit jaar heeft 
Casca voor de laatste week van 
de zomervakantie De Buitenboel 
georganiseerd: een fantastische 
actieweek voor kinderen van 6 t/
m 12 jaar. 
Vanaf dinsdag 11 augustus t/
m vrijdagochtend 14 augustus 
worden de jongens en meisjes 
meegenomen op ontdekkings-
reis door het land van de dieren, 
de Beestenboel. 
De kinderen gaan samen met 
een teambegeleider klimmen en 
klauteren, spoorzoeken en een 
waterspektakel houden.
Door alle sportieve en creatie-
ve activiteiten - die deze keer al-
les met dieren te maken hebben 
- is deze week één groot avon-
tuur en hebben de kinderen een 
vakantieweek om nooit te ver-
geten. Ze gaan knutselen, spor-
ten en zwemmen en kunnen aan 
allerlei spannende spelen mee-
doen. Dit alles uiteraard on-

der deskundig toezicht. De Bui-
tenboel vindt plaats op het ter-
rein achter sportcentrum Groe-
nendaal aan de Sportparklaan in 
Heemstede. 
De kinderen zijn bezig op dins-
dag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Donderdag 13 augustus is er 
een geweldige show voor de 
ouders en mogen de jongens en 
meisjes - als ze dat willen - sla-
pen in hun eigen groepstent. 
De kijkavond is van 19.00 tot 
20.00 uur. 
Vrijdagochtend 14 augustus om 
9.00 uur is het feest afgelopen. 
Meedoen kost  58,50 euro (dit is 
inclusief 3 lunches en 1 ontbijt). 
Een broertje of zusje betaalt 
53,50 euro.
Aanmelden kan door langs te 
komen bij Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. 
De inschrijving kan bij de recep-
tie van 9.00 tot 12.00 uur. 
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Kom je ook naar ‘Beestenboel’?

Kievit voor verse maaltijden thuis
Regio – In het artikel over de fa. 
Kievit (in de 50+ bijdrage van 29 
april jl.)  is een onjuist telefoon-
nummer vermeld. Het bedrijf is 
te bereiken op 023-5319143. 
Kievit levert maaltijden aan 
mensen die op gemak gesteld 
zijn of weinig tijd of zin hebben 
om te koken. Dan zijn de aan 
huis bezorgde maaltijden van 

Kievit een uitkomst. In de pro-
fessioneel ingerichte keuken, 
die Waarderweg 94b in Haarlem 
staat, worden elk dag weer ver-
se maaltijden bereid. De slager 
komt dagelijks langs, net zoals 
de groenteboer om verse pro-
ducten af te leveren. Het be-
drijf is sinds 1970 actief, eerst al-
leen in Haarlem, nu in de gehele 

IJmond, van Zandvoort tot Lim-
men en Akersloot. 
Boven het kanaal wordt tussen 
de middag bezorgd en onder 
het kanaal tussen de middag en 
’s avonds.
Neem vrijblijvend contact op 
met Kievit voor meer informatie 
via tel.: 023-5319143 of kijk op 
www.kievitbv.nl.

Meerlanden ook vrij
Heemstede - Op de ‘vrije dagen’ donderdag 21 mei, Hemel-
vaart, en op tweede Pinksterdag, 1 juni, zamelt De Meerlanden 
geen afval in. Ook is de milieustraat in Heemstede gesloten. Op 
de volgende dagen wordt het afval opgehaald:

Wijk 3a: gft-afval wordt op 22 mei ingezameld (i.p.v. op 21 mei)
Wijk 3b: restafval wordt ingezameld op 22 mei (i.p.v. op 21 mei)
Wijk 1a: gft-afval wordt op 29 mei ingezameld (i.p.v. op 1 juni)
Wijk 1b: restafval wordt op 29 mei ingezameld (i.p.v. op 1 juni)

Voor de overige wijken verandert niets. Kijkt u ook op de afval-
kalender.

De Drag Meeting aanstaande zaterdag wordt georganiseerd door 
WZN aan de Kanaalweg.



Heemstede - Al jaren zijn de 
H.B.C.-meisjes duidelijk aanwe-
zig op de door de nationale bond 
georganiseerde landelijke toer-
nooien. Nou is dat nooit zo moei-
lijk want de deelname van meis-
jes is altijd maar minimaal ver-
geleken bij de jongens. Echter, 
H.B.C. valt niet alleen op door 
het grote aantal deelnemende 
meisjes maar vooral door de ve-
le prijzen die er gewonnen wor-
den. Zo ook dit jaar op het kwali-
ficatietoernooi voor B/C jeugd in 
Aalsmeer. Voor H.B.C. betekende 
dit dat er 3 jongens en 7 meisjes 
mee konden doen. Ali Issazadeh 
kwam uit in de Kadetten klasse 
en hij behaalde keurig het hoofd-
toernooi. Hier stuitte Ali echter op 
iemand die 2 klasse hoger speel-
de. Toch verloor hij slechts in 5 
games en was hij dicht bij een 
prachtige overwinning. 
Bij de meisjes ging het nog be-
ter. Madelon Broersen speelde 
bij de junioren in een zeer sterke 
poule. Ze belandde uiteindelijk 
in het troosttoernooi, maar aan 
haar spel was al goed te zien 
dat ze goed bezig was. Dit liet 
zij ook in het troosttoernooi zien. 
Madelon heeft een C licentie en 
op weg naar de finale moest ze 
meerdere B speelsters verslaan. 
Dit lukte haar prima. In de fina-
le trof ze een meisje met een erg 
harde fore-hand. Ze wist na 2 
verloren games de 3e te winnen, 
maar moest toch genoegen ne-
men met een keurige 2e plek.
Bij de Pupillen waren maar liefst 
4 H.B.C. deelnemers. 2 hiervan 
kwamen net uit de lagere Wel-
pen klasse. Vooral voor Bou-
kje Meijer was het net iets te 
moeilijk. Niemand won makke-
lijk van haar en ze won 1 par-
tij in haar poule, maar sommige 
meiden waren gewoon te groot 
voor haar. Haar andere 3 club-
genootjes deden het fantastisch. 
Ze wisten allen in de halve fina-
le te komen. Hier trof Cynthia 
van Bakel wederom een club-
genootje Ruby Tangerman. Ru-
by won de ontmoeting duide-
lijk. Cynthia komt net even wat 
agressiviteit te kort tegen Ruby.  
In de andere halve finale stond 
Lisa Goossens ten de speelster 

die 2e werd in de poule van Ru-
by. Lisa won deze wedstrijd met 
goed, koel en degelijk tafelten-
nis met 3-0. De finale werd dus 
in het geheel een H.B.C. aange-
legenheid. Ruby Tangeman te-
gen Lisa Goossens. Beide da-
mes tafeltennissen nog maar 
anderhalf jaar maar hebben al 
een aanzienlijk niveau bereikt. 
Lisa had overigens in al haar 
wedstrijden tegen Ruby nog 
verloren, zij was dus gebrand. 
Overigens waren beide dames 
dit, want er stond immers een B 
licentie op het spel.

Er ontspon zich een prachtige 
spannende wedstrijd tussen 2 
totaal verschillende speelstijlen. 
Ruby super aanvallend en veel 
op gevoel/emotie en Lisa rustig 
en wat afwachtend, maar oh zo 
scherp als je een haar een kans-
je geeft. De 1e game werd door 
Lisa gewonnen, maar de 2e en 
3e gingen naar Ruby. De over-
winningen waren nipt, want elk 
punt moest voor gestreden wor-
den. De 4e game ging weer naar 
Lisa en dit was voor Ruby te 
veel. Ze kwam in de knoop met 
haar emoties en moest even een 
time out nemen om zich te her-
pakken. De rustige Lisa maakte 
echter in de 5e game nauwelijks 
meer fouten en won de span-
nende finale tot grote teleurstel-
ling van Ruby. Die gelukkig bij 
de prijsuitreiking weer helemaal 
trots was op haar 2e plaats en 
gewonnen beker.
Lis schaart zich hiermee met-
een als een van de jongste bij 
de beste 50 pupillen van Neder-
land. 
Ron Olijdam 
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VEW-F1 ook kampioen!
Heemstede - Dit seizoen zijn 
twee zeventallen van VEW kam-
pioen geworden. Veertien dagen 
geleden was het de E-2 en een 
week geleden was het de beurt 
aan de E-1 (zie foto). Dit zeven-
tal wordt getraind door en staat 
onder leiding van oud VEW-se-
lectie speler Patrick Dollé.
Als afsluiting van het seizoen 
2008- 2009 speelden de E- en de 
F-junioren een toernooi bij Vlug 
en Vaardig in Amsterdam. DCG 
en VEW eindigden op de eerste 
plaats maar door een beter doel-

saldo werd eerst genoemde tot 
winnaar uitgeroepen.
VEW-1 speelt nog promotie 
wedstrijden.
Donderdag 14 mei werd er ge-
speeld bij de Geuzen in Amster-
dam. Een doordeweekse wed-
strijd levert altijd veel problemen 
op. Het trainers duo had het re-
delijk opgelost want na een paar 
kleine, gemiste, kansen was het 
weer het Dekker-duo die VEW 
op voorsprong zette. Niels gaf 
voor en Michiel rondde het kop-
pend af, 0-1.Voor de thee werd 

Heertjes 1 Alliance kampioen Topklasse
Heemstede – De echte toppers vind je bij Alliance hockey. Zaterdag veroverden zij de kampioenstitel 
in de Topklasse en ze gaan over een maand door naar het landskampioenschap. Kijk dat is toppie!
Heel bijzonder, want voor het eerst in de geschiedenis van Alliance dat er een jongens D team kam-
pioen wordt in de topklasse. Onze jongens vormen een hecht team, speciaal, want begin dit jaar is dit 
team ‘bijeengeraapt’ uit 5 teams Een aantal jongens hockeyt pas voor het tweede of derde jaar. 

H.B.C. tafeltennismeisjes 
in de prijzen in Aalsmeer!

Heemstede - Afgelopen zaterdag 16 mei zijn de meisjes C2 van Alliance ongeslagen kam-
pioen geworden in de topklasse! Zij wonnen de laastste wedstrijd tegen HBS met 1-0.

Ongekende prestatie!

er twee keer geel uitgedeeld, 
eerlijk verdeeld over beide ver-
enigingen.
Na een gemiste kans van Bouk 
Beliën was het Bas van’t Sant die 
VEW op 0-2 zette. Hierna speel-
de de keeper van de Germaan 
een hoofdrol door VEW van een 
grotere voorsprong af te houden.
In de 65ste minuut werd Martijn 
Roozen vervangen door Wouter 
Hamann. Na drie kwartier voet-
bal deelde de scheidsrechter 
rood uit aan een Germaan-spe-
ler na een harde overtreding op 
Joseph Obeng. Vijf minuten later 
was de spanning terug, 1-2. Vijf 
minuten voor tijd werd het 2-2, 
Micha Pannekoek beoordeelde 
een verre uittrap verkeerd. Hier-
na volgde de tweede rode kaart 
voor de Germaan (later omgezet 
in geel). Er moest een beslissing 
vallen dus penalty’s.
Micha Pannekoek           2-3
De Germaan                    mist
Gerben Jukema               mist
De Germaan                   3-3
Niels Dekker                  3-4
De Germaan                  4-4
Ed Nederveen                4-5
De Germaan                 gestopt 
door Michael van Gennip
Bas van’t Sant               4-6.
VEW door naar de volgende ron-
de. Buurman RCH wordt later als 
tegenstander bekend.
De speeldata zijn:
RCH- VEW  21 mei    14.30 uur
VEW- RCH 23 mei     14.30 uur.



Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeel-avonden van Casca 
komen er weer aan! Casca or-
ganiseert in maar liefst 9 wijken, 
verspreid over Heemstede, avon-
den vol sport en spel. Er is voor 
iedereen wel wat. De jeugdwer-
kers en vrijwilligers nemen een 
auto vol sport- en spelmateri-
aal mee: alle soorten ballen die 
je maar kunt bedenken, tennis- 
en badminton-rackets, jongleer-
materiaal, minidoeltjes, volley-
balnet, jeu de boules, tafelten-
nisbatjes, skateboards, frisbees. 
Maar kinderen kunnen ook stel-
ten lopen, hoepelen, elastieken, 
skippyballen, springtouwen, 
stoepkrijten en nog veel meer. 

Wijken en data
Dinsdag 19 mei is de straat-

speelavond in de Rivierenwijk 
op het pleintje bij de Linge; 
Woensdag 20 mei in de Geleer-
denwijkwijk op het plein achter 
de Evenaar; 
Maandag 25 mei in de Schilders-
wijk op het Jozef Israelplein;
Woensdag 27 mei: in de wijk De 
Glip op de Parkeerplaats bij de 
flat Princezand/ Dr. Schaepman-
laan;
Maandag 1 juni in de Compo-
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Heemstede - Elektrisch fietsen 
is het nieuwe fenomeen in fiet-
senland.
Niet alleen oude mensen maken 
er gebruik van maar ook een 
jongere generatie stapt nu flui-
tend op de fiets.
Of je het nu voor het woon-werk 
verkeer wilt gebruiken of spor-
tief wil gaan toeren: een elektri-
sche fiets bied veel uitkomsten. 
Daarbij zijn de modellen bijna 
niet meer te onderscheiden van 
gewone fietsen.

Zoals ieder jaar organiseert Rij-

wielspecialist Hart aan de Zand-
voortselaan een dag voor ieder-
een die benieuwd is naar deze 
moderne fietsen. Dit jaar word 
er heel erg groots uitgepakt. In 
samenwerking met de Spar-
ta fabriek en Koga Myjata zal er 
zaterdag 23 mei een schat aan 
informatie te krijgen zijn en kun-
nen alle merken worden uitge-
probeerd.
Sparta komt met een grote truck 
met oplegger waar mensen van 
Sparta u haarfijn kunnen vertel-
len wat u specifiek wilt weten. 
Daarnaast is het eigen team van 

Rijwielspecialist Hart natuurlijk 
aanwezig om u te informeren.  
Ook de ‘Fiets van het Jaar’, de 
Gazelle Chamonix Innergy is te 
bewonderen en te proberen zo-
dat u alle voors en tegen kunt 
voelen en ondervinden.

Mocht u dus interesse heb-
ben of alleen maar nieuwsgierig 
zijn naar de nieuwe trend dan 
bent u van harte welkom op de 
Zandvoortselaan 34 te Heem-
stede.
Voor verdere info kunt u bellen 
met de fa. Hart: 023-5283172.

Grote Sparta-info truck zaterdag a.s.

Elektrische fietsendag bij 
Rijwielspecialist Hart 

Kijk in (Indische wijk) 
van 27 mei tot 14 juni
Heemstede – Casca trekt de 
wijken in met een divers aan-
bod van activiteiten voor alle be-
woners. Bekend zijn al de jaar-
lijkse straatspeelavonden en het 
ambulant jongerenwerk. In de 
schijnwerpers staat de Indische 
Wijk van 27 mei tot 14 juni. `Kijk 
in de Wijk` is gericht op ontmoe-
ting in de buurt. Via activiteiten 
maken bewoners kennis met el-
kaar. Zeg je de volgende dag el-
kaar goeiedag. Je leert de buurt 
beter kennen want de activitei-
ten gaan over wie er in de wijk 
wonen, wat de leukste plekjes 
zijn, hoe zag het er vroeger uit, 
hoeveel mensen wonen er en 
wie waren bijvoorbeeld Nicolaas 
Beets en Adriaan Pauw, heel bij-
zondere mensen die vroeger in 
de buurt woonden en werkten. 
Misschien zitten er in die ou-
de doos op zolder nog wel inte-
ressante foto`s uit de buurt, van 
markante, leuke, mooie, karak-
teristieke mensen, gebouwen, 
bomen, voertuigen, of dieren. 
Het bureau `Inspire me` , ook uit 
de buurt, zorgt voor grote pos-
ters met foto`s van vroeger over-

al in de wijk.  De Indische Wijk is 
rijk aan scholen, de oudste van 
Nederland en de breedste van 
Heemstede. Straatvoetbal doe 
je naast het Oude Slot en barbe-
cuen met je Eigen Slager Vree-
burg op het Wilhelminaplein. 
Harmonie St. Michael doet mee 
in de wijk en samen met de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek gaat u met Casca 
een wandeling maken met Rem-
mert Pelds die iets van de parel-
tjes in de wijk laat zien die u  al-
tijd over het hoofd zag. Elan Wo-
nen gaat zorgen voor kleurige 
plantjes rondom de bomen. 
De hele wijk krijgt een prachtige 
folder in de bus waarin alle ac-
tiviteiten staan met de adressen 
en informatie om mee te kunnen 
doen aan activiteiten die u een 
andere kijk op uw wijk kan ge-
ven. Gemaakt door Mike Dood-
eman en Margo Pouw van Soci-
aal Cultureel Werk Casca, die u 
al kent van de vroegere hutten-
bouw en tegenwoordig het Bui-
tenBoel.
Tot ziens in de wijk.
Ton van den Brink

Mike Doodeman en Margot Pouw van Casca.

Heemstede - Opnieuw was 
het feest bij restaurant 
Cheval Blanc te Heemste-
de. Afgelopen week ont-
ving de familie Beumer uit 
Aerdenhout uit handen van 
Ton Nelissen een diner-
cheque t.w.v. 150 euro.
Zij kwamen als winnaar uit 
de bus bij Videoland Heem-
stede t.g.v. het 25-jarig 
jubileum.

Op de foto: Radboud en 
Yvette Beumer, Tom Lo-
sekoot (Videoland Heem- 
stede)  en Ton Nelissen 
(Cheval Blanc).
Kinderen Boris en Ali-
cia Beumer tonen trots de 
dinercheque.  

Weer winnaars bij Videoland Heemstede

Straatspeeldagen van Casca
Sport en spel-avonden in je wijk

nistenwijk aan het Richard Hol-
plein;
Dinsdag 2 juni in de Wijk Mer-
lenhove bij de Roosje Voslaan/
Voetbalkooi;
Maandag 8 juni in het Centrum 
bij het Res Novaplein;
Maandag 15 juni in de Indische 
Wijk bij de Slotlaan;
En woensdag 17 juni in de nieu-
we wijk Vogelpark, de plaats 
wordt nog bekend gemaakt, let 
op de posters en flyers in de 
buurt! Op deze avonden worden 
de betreffende straten afgeslo-
ten voor verkeer en kan er van-
af 17.00 uur niet geparkeerd wor-
den. Omwonenden krijgen hier-
over vooraf bericht. De straat-
avonden zijn van 18.30 tot 20.30 
uur en helemaal GRATIS!. Dus 
kom lekker spelen en doe mee!

Hoe is het om in de 
politiek te werken?
Heemstede - Leerlingen van 
de Prinses Beatrixschool (groep 
7) brachten op 14 mei brachten 
een bezoek aan de Tweede Ka-
mer. De kinderen werden ont-
vangen door het CDA-Kamer-
lid Cokun Çörüz (woordvoer-
der veiligheid/politie) en wis-
selden met hem van gedachten 

over hoe het is om in de politiek 
te werken, over idealen en over 
concrete actuele politieke on-
derwerpen zoals overlast/ cri-
minaliteit. Ook maakten de leer-
lingen een wandelingen door de 
Tweede Kamer gebouwen en 
woonden een debat in de ple-
naire zaal bij.
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Kon. HFC bewijst zichzelf 
slechte dienst
Regio - Afgelopen donder-
dag speelde de Kon. HFC een 
prima wedstrijd tegen Vites-
se’22 uit Castricum. De uit-
slag 2-1 bracht HFC in de vol-
gende ronde van de nacom-
petitie. Hoewel ook Vitesse 
volop kansen had de wed-
strijd naar zich toe te trek-
ken bleek HFC toch net over 
iets meer voetballend vermo-
gen te beschikken. Op zon-
dag 17 mei was DWS de vol-
gende tegenstander. De club 
die in een grijs verleden, als 
betaalde voetbalorganisatie, 
nog Europees voetbal speel-
de eindigde in de eerste klas-
se op een lage plaats zodat 
zij, om in de eerste klasse te 
blijven, nacompetitie moeten 
spelen. Gaat het HFC om pro-
motie DWS tracht juist degra-
datie te voorkomen.

Zonder de geblesseerden Aver-
dijk en Noorman was HFC ge-
handicapt. 
Er ontspon zich een gelijkop-
gaande strijd waarbij de DWS 
spelers lieten zien over meer 
persoonlijke kwaliteiten te be-
schikken dan die van de HFC en 
net even iets handiger en snel-
ler waren aan de bal. Toch was 
het HFC dat in de 10e minuut de 
scoren kon openen. Gelegen-
heidsspits Bart Nelis brak door 
en werd gevloerd in het straf-
schopgebied. DWS speler Fa-

rouk Kibaroglu kon met rood 
vertrekken en de toegekende 
strafschop werd door Yener be-
nut 0-1. DWS werd sterker zon-
der zich grote kansen te schep-

pen. De snelle en behendige 
voorhoedespelers kwamen soms 
gevaarlijk voor het doel van HFC, 
maar doelman van Rossum en 
zijn verdedigers konden de aan-
vallen tijdig neutraliseren.
Tegen de verhouding in werd het 

zelfs 0-2 door een afstandschot 
van Tarkan Sahin die DWS goa-
lie Geraud volledig kansloos liet. 
Een kwartier voor rust was het 
Lionel Grootfaam die na een af-
gemeten voorzet van Orville Stoc 
DWS dichter bij HFC bracht 1-
2. Beide teams kregen nog kan-

sen waarbij zeker HFC had moe-
ten scoren. Dat deed Hans van 
Laar eenmaal maar zijn doelpunt 
werd afgekeurd na vermeend 
buitenspel. Na rust kwam HFC 
zwaar onder druk te staan. De 
tien man van DWS streden voor 

elke bal en toonde de wil om te 
winnen. Keer op keer bestookte 
zij het doel van HFC en met een 
aantal formidabele reddingen 
hield doelman van van Rossum 
HFC in de race. Ook de paal was 
HFC goed gezind en tot twee-
maal toe sprong een inzet via de 
doelpalen terug in het veld.
Ook Munsterman van HFC trof 
de paal naast doelman Geraud. 
DWS ging steeds haastiger spe-

len en HFC kwam niet meer aan 
opbouwen toe. Het middenveld 
werd, ondanks het numerieke 
overwicht, volledig overlopen.
In de 67e minuut werd Hassan 
Aanzi gevloerd en naast een ge-
le kaart voor Noya kende de uit-

stekende arbiter een strafschop 
toe die door doelman van Ros-
sum werd gestopt. Niet veel la-
ter schoot middenvelder Moelee 
in tweede instantie de bal ach-
ter van Rossum 2-2. Koud beko-
men van de schrik was het de in-
gevallen spits uit het derde elf-
tal van HFC, Pascal Kamp, die 
vlak voor de doellijn van DWS 
de bal voor de voeten kreeg en 
deze kans niet kon missen. 2-
3. DWS probeerde met man en 
macht het doel van HFC te zoe-
ken. Na een paar mislukte cor-
ners en vrije trappen was het al 
ver in blessuretijd toen, uit een 
onoverzichtelijke situatie in het 
strafschopgebied van HFC, Kha-
lid Karani de eindstand op 3-3 
bepaalde. Om 80 minuten met 10 
man te spelen en een 0-2 ach-
terstand om te buigen in een 3-3 
gelijkspel was een prestatie van 
formaat van DWS.
Op donderdag 21 mei (Hemel-
vaartdag) treffen de beide teams 
elkaar aan de Spanjaardslaan 
en zal er zo wie zo een beslis-
sing vallen. De winnaar van dit 
duel kan op zondag 24 mei spe-
len voor directe promotie. Deze 
wedstrijd wordt op een neutraal 
terrein gespeeld.
Met het wegvallen van Turkiyem-
spor uit de voetbalcompetitie is 
er in de eerste klasse een twee-
de plaats beschikbaar gekomen. 
Mocht de finale wedstrijd wor-
den verloren dan volgt er op 1 ju-
ni nog een herkansing tegen de 
verliezer van de finalewedstrijd 
in district west 2.
HFC en DWS hebben dus nog 
volop kansen om op eigen kracht 
de eerste klasse te bereiken.
Eric van Westerloo
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Vlnr: Daphne Groen, Nadia Kel-
louh, Iris de Waard en Jade Kan-
delaar.

Ook eens schitteren in 
een uitvoering van HPC?
Heemstede - Afgelopen week-
end werd in zwembad Groe-
nendaal een synchroonzwem-
wedstrijd gehouden. Leden van 
HPC fungeerden als gastheren 
en gastvrouwen. Het evenement 
betrof een uitvoeringenwedstrijd 
voor meisjes onder 15 jaar. Er kon 
worden deelgenomen in drie ver-
schillende categoriën. Alle zwem-
sters konden alleen, of in duet-
ten of met een hele groep laten 
zien wat ze konden. Er zijn voor-
schriften voor de lengte van het 
muziekstuk, maar verder is alles 
vrij. Iedereen mag zijn eigen mu-
ziek kiezen en daarbij de mooiste 
en origneelste kunsten op laten 
zien. Een jury beoordeeld naast 
de choreografie ook de gelijktij-
digheid van de zwemsters en de 
moeilijkheid van hetgeen ze la-
ten zien. Voor  de zwemsters van 
HPC was dit een thuiswedstrijd. 
De dames voelde zich heerlijk 
thuis in hun ‘eigen’ bad. 
Grote verassing was de solo van 
Iris de Waard. Door omstandig-
heden was zij pas laat begon-
nen aan de training van haar so-
lo. Tijdens de trainingen was Iris 
erg geconcentreerd op de uit-
voering van haar kür, wat haar 
techniek beslist ten goede kwam, 

maar wat haar uitstraling niet ten 
goede kwam. Tijdens de weds-
tijd echter, realiseerde zij zich 
goed dat ze voor een groot pu-
bliek zwom. Ze lachte, en het te-
ruglachende publiek gaf haar 
de kracht om een prachtige so-
lo te zwemmen. Haar eerste solo 
in haar leven, werd beloond met 
een derde prijs! Ook Nikita van 
Groenigen van HPC behaalde in 
haar categorie een derde prijs, de 
eerste prijs in dezelfde categorie 
was voor Ilse Bosman, die even-
eens voor HPC uitkwam. 
Het duet van Nikita van Groeni-
gen en Daisy Crabbendam werd 
zeer wisselend beoordeeld, maar 
kaapte desondanks de gouden 
medaille weg! 
In de laagste categorie werd door 
HPC nog deelgenomen met een 
groepsnummer. De zwemsters 
van dit groepje hebben een echt 
pechjaar achter de rug. Door uit-
val van zwemsters moest de uit-
voering op het laatste moment 
nog worden aangepast. Door 
ziekte van de deelneemsters wat 
het tot op het laatste moment 
niet zeker of de dames zouden 
kunnen starten. Daphne Groen, 
Iris de Waard, Jade Kandelaar 
en Nadia Kellouh zwommen op 

muziek ‘Mosquito’ in een zelf-
bedachte en zelfgemaakte out-
fit. Gezien de omstandigheden 
werd meedoen echt een presta-
tie en dus ook echt belangrijker 
dan winnen! Groot was dan ook 
de verassing van de trainsters en 
ouders, dat er een goede uitvoe-
ring werd gezwommen, die bo-
vendien nog werd beloond met 
een tweede plaats!
Wil je ook eens schitteren in een 
uitvoering, kom dan gerust eens 
naar de synchroonzwemtraining 
van HPC. Neem contact op met 
Nynke Muller (rebergenmuller@
chello.nl), voor vrijblijvende deel-
name aan de training.

RCH Pinguins pakt uit tegen Spaarnwoude
Heemstede - Bevrijd van de 
druk van het soms wel erg kriti-
sche thuispubliek leveren de da-
mes van RCH Pinguïns hun bes-
te prestaties vaak op vreemde 
bodem. Spaarnwoude-2, dat zich 
met een blik op de ranglijst fa-
voriet waande, kreeg tegen de 
Heemsteedse bezoeksters nau-
welijks kansen en moet nu met 4 
teams, waaronder RCH Pinguïns, 
de 3e t/m de 7e plaats delen!
Afgaande op de einduitslag zou 
men kunnen concluderen dat 
deze wedstrijd voor RCH Pingu-
ins een makkie was. Maar een 
blik in het scoreboek leert dat 
in 5 van de 7 innings geen en-
kele slagvrouw de honken wist 
te bereiken op het werpen van 
de Spaarnwoudse Patricia Hurk-
mans. Alleen in de 5e slagbeurt 
was er plotseling sprake van een 
ongekende aanvalsdrift en het 
was nota bene de staart van de 
slagvolgorde die de knuppel in 
het hoenderhok gooide. De num-
mers 7 en 8, Elianne Kinkhou-
wers en Kim Westerveld, open-
den met honkslagen en 2 mis-
grepen van het Spaarnwoudse 
veld later, waaronder op een klap 
van nummer 9, Anneloes de Wit, 
die met haar agressieve honklo-
pen voor veel verwarring zorgde, 
stond het zo maar 0-3. Met 2 x 3 
slag voor de openingsslagvrou-

wen, Daniëlle Kuipers en Eva 
Verduijn, leek het Heemsteedse 
feestje over, maar honkslagen 
van Sandra Assendelft, Bianca 
de Graaff (goed voor 3 honken), 
Nina Dijkstra en Marieke Wijfjes, 
tilden de stand naar een com-
fortabele 0-5 voorsprong. In de 
laatste inning scoorde Anneloes 
de Wit nog de 0-6, na een honk-
slag, een gestolen honk en aan-
vallende assistentie van Daniël-
le Kuipers en Eva Verduijn. De-
fensief zat het bij RCH Pingu-
ins potdicht. Sandra Assendelft 
(met 2.0.4.0 in 4 innings) en Da-
niëlle Kuipers (met 2.1.1.1 in 3 
slagbeurten) kwamen geen mo-
ment in de moeilijkheden, ook al 
omdat het infield, met Eva Ver-
duijn na lang blessureleed weer 
als catcher en Marieke Wijf-
jes daardoor weer op haar ver-
trouwde plaats op het 2e honk, 
goed in balans was. Maar om-
dat Kinheim-1 Kinheim-2 ver-
sloeg, rolde er een competitie-
stand uit de bus, die 5 van de 7 
teams nog wel even uit de slaap 
zal houden :
1. Onze Gezellen-2  5-8 (34-21)
2. DSS-3  4-6 (23-  9)
3. Kinheim-1  5-4 (34-35)
4. Kinheim-2  5-4 (19-23)
5. Spaarnwoude-2  5-4 (26-33)
6. RCH Pinguïns  5-4 (20-27)
7. Olympia-3  5-4 (16-24)



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Heeft u een confl ict met de buren? 
‘Buurtbemiddeling’ kan een oplossing 
zijn. De gemeente Heemstede maakt in 
2009 deze vorm van bemiddeling bij 
burenruzies mogelijk. Het kan dan 
gaan om confl icten over bijvoorbeeld 
geluidsoverlast, overlast door spelende 
kinderen of dieren, over beplanting, 
rommel in het trappenhuis of het plant-
soen. Speciaal daarvoor opgeleide 
vrijwilligers helpen u er samen met uw 
buren uit te komen. Er zijn voor u geen 
kosten aan verbonden als u gebruik 
maakt van buurtbemiddeling.

Wat is buurtbemiddeling?
Kleine irritaties tussen buren kunnen 

soms uitgroeien tot grote problemen. De 

buurtbemiddelaars helpen u er samen 

met uw buren uit te komen. De goed 

•  Straatspeelavonden

•  Werk aan de weg

•  Kinderboerderijdag

• Agenda's

• Bouwplannen

• Drank- en horecavergunning

• Meldpunt overlast

In deze HeemstedeNieuws:

Openingstijden 
gemeente tijdens 
feestdagen 
De gemeentelijke afdelingen zijn op de 

volgende (feest)dagen gesloten:

- donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)

- vrijdag 22 mei

- maandag 1 juni (tweede pinksterdag)

De sluiting geldt ook voor Loket Heemstede 

en het Serviceloket Begraafplaats.

Buurtbemiddeling in Heemstede 
Buren helpen buren

getrainde vrijwilligers zijn altijd 

onpartijdig, spelen niet voor 

rechter en vellen ook geen 

oordeel. Zij proberen de partijen 

weer met elkaar te laten praten 

en samenaan een 

oplossing te werken. 

Het voordeel is dat 

het probleem dan niet

bij een andere instantie 

hoeft te worden 

neergelegd. Overigens is 

buurtbemiddeling niet geschikt 

bij een familieconfl ict, als er 

verslavings- of psychische 

problemen zijn, als er al

een juridische procedure 

loopt of als er sprake is 

van buitensporige agressie.

Zie verder pagina 2 

Op woensdag 27 mei van 14.30 tot 16.00 
uur organiseert de gemeente Heemstede 
in samenwerking met College Hageveld 
een verkiezingsdebat tussen leerlingen en 
vertegenwoordigers van een aantal politieke 
partijen. Iedereen is van harte welkom om 
het debat in de aula van College Hageveld 
bij te wonen en te zien hoe de jeugd denkt 
over de Europese politiek. Na afl oop 
stemmen de leerlingen op de partij van 
hun voorkeur. 

Van 4 tot en met 7 juni 2009 vinden in de 27 

lidstaten van de Europese Unie verkiezingen 

voor het Europees Parlement plaats voor de 

periode 2009-2014. In Nederland zijn de ver-

kiezingen op donderdag 4 juni. Om ook de 

jeugd in Heemstede te interesseren voor 

deze verkiezingen en het politieke bewustzijn 

te vergroten organiseert de gemeente in 

samenwerking met College Hageveld een 

verkiezingsdebat tussen circa 200 leerlingen 

uit de vierde klas en vertegenwoordigers van 

een aantal politieke partijen. Iedereen is van 

harte welkom om het debat in de aula van 

College Hageveld bij te wonen en te zien hoe 

Europese verkiezingen:
Politiek debatteert met jongeren

de jeugd denkt over Europese politiek. Het 

debat staat onder leiding van burgemeester 

Marianne Heeremans.

 

Deelnemers politieke partijen 
De SP heeft laten weten geen vertegen-

VVD (ALDE) Ferdi de Lange (nummer 9 op de verkiezingslijst)

CDA (EVP-ED) Rena Netjes (nummer 13 op de verkiezingslijst)

PvdA (PES) Jan Pronk (auteur van het verkiezingsprogramma)

D66  (ALDE) Sietse Wijnsma (nummer 9 op de verkiezingslijst)

GroenLinks (greens-EFA) Niels van den Berge ( nummer  4 op de verkiezingslijst)

woordiger af te zullen vaardigen. Van de 

PVV heeft de gemeente tot op heden geen 

reacties mogen ontvangen.

Opzet debat
De politieke partijen krijgen de gelegen-

heid om een korte inleiding te geven over 

Europa in relatie tot jongeren. Aansluitend 

debatteren de scholieren met de deel-

nemers over door hun gekozen thema’s. 

Na afl oop stemmen de leerlingen op de 

partij van hun voorkeur. 

Tijdstip en locatie
Iedereen is van harte uitgenodigd om 

het debat bij te wonen op woensdag 
27 mei van 14.30 tot 16.00 uur in de 

aula van College Hageveld (Hageveld 15) 

in Heemstede. De zaal is vanaf 14.00 uur 

geopend.

DE DEELNEMERS AAN HET DEBAT ZIJN:



Winkelgebied Binnenweg
-  Tot half juni 2009: vervangen van gasleidingen en leggen elektraleiding aan de 

westzijde tussen HEMA en ING-bank door Joulz, onderdeel van Eneco Energie. 

Joulz gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie. 

-  Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). 

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

Van 18 mei tot ca. 5 juni afsluiting voor autoverkeer Zandvaartkade en Binnenweg tot 

aan laad/loslocatie Dekamarkt. Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen langs 

het werkgebied. 

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes 

ingesteld. Uitgebreide informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via  

www.heemstede.nl.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
Tot eind mei 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool 

afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de 

Lanckhorstlaan. De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de 

Crayenesterschool.

Cruquiusweg, van Nijverheidsweg tot Wipperplein
Tot begin juni 2009 is de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg, tussen 

Nijverheidsweg en Wipperplein, afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is noodzake-

lijk voor de uitvoering van rioleringswerkzaamheden in het gebied. Fietsverkeer wordt 

omgeleid via de Nijverheidsweg, de Van den Eijndekade en Heemsteedse Dreef. 

In verband met de realisatie van een tijdelijke doorgang voor hulpdiensten op de 

kruising Nijverheidsweg - noordelijke parallelweg Cruquiusweg, wordt het verkeer op de 

hoofdrijbaan van de Cruquiusweg naar één rijbaan geleid. Autoverkeer, komende vanuit 

Hoofddorp, moet rekening houden met enige vertraging.

Bernard Zweerslaan/Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Als eerste 

wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Mozartkade en de Diepenbrocklaan. 

Bestemmingsverkeer voor de Mozartkade, Johannes Verhulstlaan en Van Breelaan 

wordt omgeleid via de Diepenbrocklaan. 

De kruising Von Brucken Focklaan/Bernard Zweerslaan/Van Breelaan wordt afgesloten 

voor alle verkeer. De Beatrixschool is gedurende deze eerste fase alleen bereikbaar via 

de Von Brucken Focklaan. 

Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/Vondelkade
Van 25 mei tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/

Camphuysenlaan/Vondelkade de bestrating van de wegen en trottoirs hersteld. 

Het herstel gebeurt in drie fasen: Van 25 mei tot begin juni: Roemer Visscherplein 

tussen de Camphuysenlaan en Vondelkade; maand juni: Camphuysenlaan; maand juli: 

Vondelkade. Per fase wordt het werkgebied met wegafzettingen en bebording aan-

gegeven. Het is de bedoeling de werkzaamheden vóór 27 juli 2009 (start bouwvakantie) 

af te ronden.

Werk aan de weg 

HeemstedeNieuws
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Het uitgangspunt bij buurtbemiddeling is: 

buren helpen buren. De buurt-

bemiddelaars zijn dan ook allemaal 

vrijwilligers uit de buurt.  Spreekt het 

u aan om bij confl icten bij u in de 

omgeving te bemiddelen? Meld u dan 

aan als vrijwilliger. U krijgt eerst een 

gedegen opleiding, zodat u goed 

getraind aan de slag kunt gaan. U kunt 

zich aanmelden bij de coördinator

buurtbemiddeling (zie onder ‘Contact’).

Vervolg van Buren helpen buren

De bedoeling van buurtbemiddeling is:  

vroegtijdig inspringen zodat ruzies niet es-

caleren.

Werkwijze
Politie of bijvoorbeeld Loket Heemstede kun-

nen buurtbemiddeling inschakelen. Maar daar-

naast kunt u ook zelf rechtstreeks een beroep 

op buurtbemiddeling doen. De coördinator 

buurtbemiddeling kijkt dan samen met u of uw 

melding valt onder de uitgangspunten van 

buurtbemiddeling. Uw melding wordt aan-

genomen of u krijgt een doorverwijsadvies.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met 

de coördinator buurtbemiddeling: Mary 

Heinen, telefoon (023) 569 88 83, e-mail: 

buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

Website: buurtbemiddeling.meerwaarde.nl 

(zonder ‘www’ ervoor).

Op zondag 24 mei van 11.00 tot 15.00 uur 
organiseert kinderboerderij ´t Molentje in 
het Groenendaalse Bos weer de jaarlijkse 
Kinderboerderijdag met als thema ‘Dier in 
Beweging’. Speciaal voor dit thema zijn er 
de Farm-o-Lympics voor kinderen, waarin 
kinderen op acht onderdelen strijden 
tegen de dieren. En wie is er nu beter, 
zij of de dieren? Natuurlijk doen de dieren 
niet echt mee, maar worden de uit-
komsten van de kinderen vergeleken met 
die van de dieren. Als alle onderdelen zijn 
gedaan krijgen de kinderen hun 
Olympische diploma. 

Verder is er het boerenterras met koffie, 
tosti’s en cake en is er de alom bekende 
caviarace. Dit keer worden er varkens 

geknutseld en is imker Pim aanwezig 
met honing, bijenwasknutselen en 
informatie over de bijen. De Konijnenberg 
bakt weer de heerlijkste pannenkoeken 
en Kids for Animals Haarlem geeft 
informatie over dierenwelzijn.

Deze Kinderboerderijdag maakt deel uit 

van het Nationaal Kinderboerderijen-

weekend, dat dit jaar door heel Nederland 

voor de 16e keer wordt georganiseerd. 

Dit weekend wordt georganiseerd op 

initiatief van Stichting Kinderboerderijen 

Nederland (SKBN).

Kinderboerderij ´t Molentje bevindt zich 

aan de Burgemeester Van Rappardlaan 1 

in het Groenendaalse Bos in Heemstede. 

24 mei: Kinderboerderijdag 
Dieren en kinderen 
sporten samen

Zelf buurtbemiddelaar worden?
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Verkiezing Europees Parlement 2009

Wijzigingen bij verkiezing Europees Parlement 2009
Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stembus. Dit keer worden de leden voor het Europees 

Parlement gekozen. Omdat onder andere de Kieswet op een aantal belangrijke punten is 

aangepast, willen wij u op de hoogte brengen van voor u belangrijke wijzigingen.

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer met stemmachines gestemd mag worden. Dit 

betekent dat er weer met stembiljetten en het klassieke rode potlood gestemd moet worden. 

Wat betekent dat voor u? Mogelijk moet u wat langer wachten dan u gewend was. Want het 

proces van het uitbrengen van de stem duurt langer. Het zal voor velen van u wennen zijn 

en wellicht gaat u voor de eerste keer stemmen met het rode potlood. Want de gemeente 

Heemstede heeft al sinds het begin van de jaren 90 gebruikgemaakt van de stemmachine. 

Mocht u vragen hebben over de nieuwe manier van stemmen, dan kunnen de stembureau-

leden u straks in het stembureau uiteraard uitleg geven.

Willekeurig stembureau 
De gemeente Heemstede doet ook bij deze komende verkiezing mee aan het 'Stemmen in 

een willekeurig stembureau'. Dit betekent dat u ook deze keer in elk stem-

bureau naar keuze in Heemstede kunt stemmen. 

Geldig legitimatiebewijs verplicht
Let op, in de wet is nu een identifi catieplicht opgenomen. Deze houdt in dat u samen met 

uw stempas verplicht een geldig legitimatiebewijs moet tonen. Houdt u daar rekening mee! 

Mocht u willen stemmen en uw legitimatiebewijs is verlopen, dan moet u minimaal één 

week vóór de verkiezing bij de publieksbalie van de gemeente een nieuw document 

aanvragen en deze uiteraard ook voor het stemmen ophalen. 

Zonder geldig legitimatiebewijs mag u dus niet stemmen!

U moet zelfstandig kunnen stemmen
Met ingang van de komende verkiezing is het niet meer toegestaan dat u hulp krijgt bij het 

stemmen. Mogelijk heeft in het verleden iemand u geholpen met het drukken op de juiste 

knoppen, omdat u er misschien niet zelf bij kon of het misschien te onoverzichtelijk voor u 

was. Nu moet u alleen het stemhokje ingaan om te stemmen. Verschillende stemlokalen 

zijn toegankelijk voor rolstoelen. Daarnaast is het ook mogelijk om het tafelblad van het 

stemhokje te verlagen, zodat u eventueel zittend in een rolstoel uw keuze kunt aangeven.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

afdeling Publiekszaken, tel. (023) 548 56 47 of 548 56 48.

Stemmen in een voor mindervalide kiezers ingericht stembureau
De burgemeester van Heemstede, mevrouw drs. M.J.C. Heeremans maakt bekend, dat 

voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009 

onderstaande stemlokalen op zodanige wijze zullen zijn ingericht, dat voor mindervalide 

kiezers de mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te brengen.

Nummer Aanduiding stemdistrict  Adres stemdistrict

1 Raadhuis    Raadhuisplein 1

2 Heemhaven   Von Brucken Focklaan 20

3 Voorwegschool   Voorweg 24

4 Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209 Glipper Dreef 209

6 Schoolgebouw   Reggelaan 14

7 De Evenaar   Van der Waalslaan 33

8 De Luifel    Herenweg 96

9 Bibliotheek   Julianaplein 1

10 Het Overbos   Burgemeester van Lennepweg 35

11 Crayenesterschool   Crayenestersingel 37

12 Bosch en Hovenschool, A. Pauwlaan 19 Adriaan Pauwlaan 19

Een kiezer, die gebruik wil maken van één van bovengenoemde stemlokalen kan met zijn/

haar stempas zelf bepalen in welke van deze stemlokalen hij/zij zijn/haar stem uitbrengt.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, 

tel. 548 56 47.

Stemmen in een andere gemeente en stemmen bij volmacht
Op 4 juni 2009 worden de Nederlandse leden van het Europees Parlement gekozen. Iedereen, die 

stemgerechtigd is voor deze verkiezing en die op 22 april 2009 in de gemeente Heemstede als in-

woner geregistreerd stond, ontvangt uiterlijk 21 mei 2009 een stempas om aan de stemming deel 

te nemen. Wat moet u doen als u uw stempas kwijt bent of naar uw mening ten onrechte niet ont-

vangen heeft, als u zelf niet kunt stemmen of in een andere gemeente wilt stemmen?

Ik ben mijn stempas kwijt of heb deze niet ontvangen
U kunt tot uiterlijk 2 juni 2009 bij de afdeling Publiekszaken een vervangende stempas 

aanvragen. Als u uw stempas terugvindt, kunt u deze niet meer gebruiken. Deze wordt als 

vervallen geregistreerd.

Ik ben niet in de gelegenheid om zelf te stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand machtigen. Deze 

persoon brengt uw stem dan uit, tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. De gemachtigde 

mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen en moet deze tegelijk met de eigen stem 

uitbrengen. De gemachtigde moet hiervoor óf uw tot volmachtbewijs gemaakte stempas 

meenemen óf het groene volmachtbewijs dat door de gemeente verstrekt is.

Er zijn twee manieren om iemand te machtigen.

• De gemachtigde woont ook in de gemeente Heemstede

Als de gemachtigde ook in de gemeente Heemstede woont, dan kunt u deze via uw stempas 

machtigen. U kunt hiervoor het gedeelte van de volmacht op de achterzijde van uw stempas 

volledig invullen. Zowel u als volmachtgever als de gemachtigde moeten het volmachtbewijs 

ondertekenen. Aan deze machtiging is geen uiterlijke termijn verbonden. In principe kunt u 

zelfs op de verkiezingsdag nog iemand via uw stempas machtigen.

• De gemachtigde woont in een andere gemeente

Als u iemand in een andere gemeente wilt machtigen, kunt u hiervoor bij de afdeling 

Publiekszaken een formulier krijgen. Dit moet u ingevuld en -door u als volmachtgever en 

door de gemachtigde- ondertekend op uiterlijk 25 mei 2009 bij de afdeling Publiekszaken 

inleveren. De gemachtigde krijgt van de gemeente een groen volmachtbewijs toegezonden. 

Hiermee kan de gemachtigde uw stem uitbrengen. Uw stempas vervalt door deze procedure 

en kan daardoor niet meer gebruikt worden.

Ik wil in een andere gemeente stemmen
Als het voor u gemakkelijker is om in een andere (Nederlandse) gemeente te stemmen, dan 

kunt u uw stempas tot uiterlijk 25 mei 2009 schriftelijk om laten zetten in een kiezerspas. 

Hiermee kunt u in elke gemeente in Nederland stemmen. Ook kunt u tot uiterlijk 2 juni uw 

stempas persoonlijk aan de balie van de afdeling Publiekszaken om laten zetten in een 

kiezerspas. Als u een kiezerspas heeft gekregen, is uw stempas vervallen. Deze kan dan 

niet meer gebruikt worden.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen, dat u bij het stemmen uw stempas én een geldig 
legitimatiebewijs mee moet nemen.  Zonder stempas en geldig legitimatiebewijs kunt 
u niet stemmen!

Mobiel stembureau
Het college van Heemstede heeft voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees 

Parlement op 4 juni 2009 de volgende locaties voor het mobiele stembureau aangewezen:

Kennermerduin: 10.00-11.00 uur;

Burghave: 15.00-16.00 uur.
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HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word abonnee 
via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws 
op maat van de gemeente.

HeemstedeMail
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Straatspeelavonden

Agenda's

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 28 mei a.s. om 

20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Nadere uitwerking oplossen knelpunten sportaccommodaties (bespreekpunt)

- Jaarrekening 2008 (bespreekpunt)
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Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 13.00 uur.

Vervangende dagen afvalinzameling rond feestdagen

Op Hemelvaartsdag (21 mei) en tweede pinksterdag (1 juni), zamelt De Meerlanden geen 

afval in in de gemeente Heemstede. Ook is deze dagen de milieustraat gesloten. Dit heeft 

gevolgen voor de afvalinzameling in een aantal wijken in de gemeente. Op onderstaande, 

vervangende dagen zamelt De Meerlanden het huisvuil of gft-afval in deze wijken in:

 

Wijk 3a: gft-afval van 21 naar 22 mei

Wijk 3b: restafval van 21 naar 22 mei

 

Wijk 1a: gft-afval van 1 juni naar vrijdag 29 mei 

Wijk 1b: restafval van 1 juni naar vrijdag 29 mei 

 

Deze informatie staat ook op de afvalkalender die eind 2008 huis aan huis verspreid is.

Op 11 mei 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.2.2. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan Stichting Casca voor 

het houden van diverse activiteiten op straat.

De Straatspeelavonden zullen plaatsvinden van 18.30 tot 20.30 uur op:

- dinsdag 19 mei 2009 in de Rivierenwijk op de speellocatie aan de Linge

- woensdag 20 mei 2009 in de Geleerdenwijk op het plein achter de Evenaar

- maandag 25 mei 2009 op het Jozef Israëlplein                 

- woensdag 27 mei 2009 op de speellocatie/parkeerterrein Dr. Schaepmanlaan

- maandag 1 juni 2009 op het Richard Holplein              

- dinsdag 2 juni 2009 bij de voetbalkooi aan de Roosje Voslaan

- maandag 8 juni 2009 bij de speellocatie op het Res Novaplein

- maandag 15 juni 2009 in de Indische wijk op de Slotlaan

Op zondag 7 juni 2009 van 17.30 tot 21.00 uur vinden er, in het kader van ‘Kijk in de wijk 2009’, 
een barbecue en optredens plaats van theatergroep Living History en harmonie St. Michaël op 

het Wilhelminaplein.

 

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

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

gegeven de onderstaande weggedeeltes op genoemde tijden voor alle verkeer af te sluiten:

-  25 mei 2009 van 17.30 tot 21.30 uur het Jozef Israelplein tussen de Alb. Neuhuijsstraat en 

de H.W. Mesdaglaan

-  27 mei 2009 van 17.30 tot 21.30 uur de speellocatie alsmede een gedeelte van het 

parkeerterrein aan de Dr. Schaepmanlaan

-  1 juni 2009 van 17.30 tot 21.30 uur één zijde van het Richard Holplein tussen de 

Heemsteedse Dreef en de Franz Schubertlaan

-  2 juni 2009 van 17.30 tot 21.30 uur de parkeerplaatsen aan de noordzijde van de 

voetbalkooi in de Roosje Voslaan

-  7 juni 2009 van 16.00 tot 21.00 uur het Wilhelminaplein (m.u.v. doorgaande wegen 

Camplaan richting Achterweg/Cloosterweg v.v. en Nic. Beetslaan richting Voorweg)

-  8 juni 2009 van 17.30 tot 21.30 uur de parkeerplaatsen die direct gelegen zijn aan de 

speellocatie op het Res Novaplein                

-  15 juni 2009 van 17.30 tot 21.30 uur de Slotlaan tussen de Ir. Lelylaan en de 

Leeghwaterlaan

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

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

- Vaststelling beleidsregels BIBOB (hamerpunt)

- Jaarverslag en jaarrekening Paswerk 2008 (hamerpunt)

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

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadgriffier@heemstede.nl. 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 28 mei 2009 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de terugvordering van een BBZ-krediet - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerplaats - niet openbaar -
21.00 uur  bezwaar tegen de verleende vergunning voor het bouwen van appartementencomplex 

‘De Pelikaan’ in Vogelpark - openbaar - 

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast). Wanneer 

u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoon-beantwoorder.

Meldpunt overlast



Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-
weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift 
moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 
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Drank- en horecavergunning
Op 15 mei 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een drank- en 

horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan Nomade 

Horeca B.V., Valkenburgerlaan 48.   

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

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

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.104 het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak - Hunzelaan 17

2009.106 het uitbreiden van een woonhuis - Raadhuisstraat 1

2009.107 het vernieuwen van een schuur - Jozef Israëlsplein 5

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur  

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

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 15 mei 2009)
2009.066 het wijzigen van de achtergevel - Borneostraat 42

2009.086 het uitbreiden van een woonhuis - Beethovenlaan 49

2009.091 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Amstellaan 3

2009.092 het plaatsen van een erfafscheiding - Johannes

   Verhulstlaan 2

2009.093 het veranderen van een raam naar openslaande deuren - Orchideeënlaan 28

Verleende reguliere bouwvergunning  (verzonden 15 mei 2009)
2009.097 het plaatsen van lichtreclame - Binnenweg 46

Verleende sloopvergunningen (verzonden 15 mei 2009)
2009.914 het verwijderen van asbest - Van Merlenlaan 23

2009.920 het verwijderen van asbest - Dr. Schaepmanlaan 35

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur  

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

HeemstedeNieuws

Kinderboerderij ‘t Molentje

Dieren en kinderen sporten samen
Heemstede - Op zondag 24 mei 
van 11.00 tot 15.00 uur organi-
seert  kinderboerderij ´t Molen-
tje in het Groenendaalse Bos 
weer de jaarlijkse Kinderboerde-
rijdag met als thema “Dier in Be-
weging”.  Speciaal voor dit the-
ma zijn er de Farm-o-Lympics 
voor kinderen, waarin kinderen 
op acht onderdelen strijden te-
gen de dieren. En wie is er nu 
beter, zij of de dieren? Natuurlijk 
doen de dieren niet echt mee, 
maar worden de uitkomsten van 
de kinderen vergeleken met die 
van de dieren. Als alle onderde-
len zijn gedaan krijgen de kin-
deren hun Olympische diplo-
ma. Verder is er het boerenter-
ras met koffie, tosti’s en cake en 
is er de alom bekende caviarace.  
Dit keer worden er varkens ge-
knutseld en is imker Pim aanwe-
zig met honing, bijenwasknut-
selen en informatie over de bij-
en. De Konijnenberg bakt weer 
de heerlijkste pannenkoeken en 
Kids for Animals Haarlem geeft 
informatie over dierenwelzijn.
Bij beweging denken we al snel 

aan sport. En ook dieren doen 
aan sport. De ezels op de boer-
derij lopen dagelijks een rond-
je in het bos en de geiten klim-
men op en neer op hun klimbo-
men. Maar je hoeft niet te spor-
ten om in beweging te blijven. 
Zo fietsen veel mensen dagelijks 
naar school of werk. Bewegen is 
immers belangrijk voor de ge-
zondheid. Bij genoeg beweging 
en verstandig eten blijft iedereen 
goed in conditie. Dat geldt voor 
mens én dier.

Deze Kinderboerderijdag maakt 
deel uit van het Nationaal Kin-
derboerderijenweekend,  dat dit 
jaar door heel Nederland voor 
de 16e keer wordt georgani-
seerd. Dit weekend wordt geor-
ganiseerd op initiatief van Stich-
ting Kinderboerderijen Neder-
land (SKBN).

Kinderboerderij ´t Molentje be-
vindt zich aan de Burgemeester 
Van Rappardlaan 1 in het Groe-
nendaalse Bos in Heemstede. 

Weer volle boodschappenkar-
actie bij Albert Heijn

Heemstede – Albert Heijn 
Heemstede aan de Blekersvaart-
weg gaat de komende weken 
weer leuke acties houden waar-
bij een volle boodschappen-kar 
te winnen is! Elke keer met een 
bepaald thema. De eerstvolgen-
de mogelijkheid om deze kar te 
winnen is dinsdag 2 juni. Ditmaal 
is de kar gevuld rondom het
thema ‘BBQ’. De winkelwagen 
met artikelen zal een waarde 
hebben van minimaal 150 eu-
ro. De winnaar vindt hierin een 
BBQ, houtskool, aanmaakblok-
jes, een BBQ-boek, borden, 
schalen, bestek, sloof en ande-
re accessoires die voor een ge-
slaagde barbecue zorgen.
Hoe gaat de actie in zijn werk? 

Bij aankoop van minimaal 6 fles-
sen (1 doos) Chablis van het 
huis P. De Marcilly Frères kan 
men kans maken op de BBQ-
winkelwagen. Chablis komt uit 
de Bourgogne (Frankrijk) en is 
gemaakt van 100% Chardonnay. 
De wijn is fris, droog en fruitig 
en is heerlijk bij sushi, zalm en 
garnalen. De wijn is alleen bij 
AH Heemstede in de aanbieding 
van 8,99 euro per fles voor 7,99 
euro. Per doos gaat er dan nog 
10% korting vanaf. Dus per doos 
betaalt u geen 53,94 euro, maar 
43,14 euro. (Alleen geldig met 
Bonuskaart).

De winnaar wordt dinsdag 2 juni 
telefonisch benaderd.

Enorm druk op Rommelmarkt Kennemerduin
Heemstede - De rommelmarkt op het terrein van Kennemerduin is bijzondergoed verlopen. Dit is me-
de te danken aan Maaike die alle winkels in Heemstede is afgegaan en zelfs bij de burgermeester is ge-
weest. In plaats van een grabbelton was er een grabbelrok vol met zakken waar in gegrabbeld kon wor-
den. Alle vrijwilligers die vanaf 8.00 uur in de weer zijn geweest worden hartelijk bedankt. De dag bleef 
droog en de kramen stonden vol. Het was enorm druk, de spullen vlogen weg. De netto opbrengst is 
3.200,00 euro.


