
Heemstede – Begint het al te kriebelen bij u? Nog 
enkele dagen en dan barst het EK-voetbalfestijn 
los! Of u nu wel of niets met voetbal heeft, het 
valt niet mee om in de maand juni niet iets over 
Oranje te lezen of horen. Nederland kleurt oranje 
in kranten, op TV, in tijdschriften, in winkels, in de 
straten en... in de Heemsteder natuurlijk. Heeft u 
een leuke Oranje-foto? Uw (klein-)kind in EK-uit-

monstering? Uw straat vol met oranje vlaggetjes? 
Mail die naar de Heemsteder: redactie@heemste-
der.nl Dit is ook het adres voor al uw EK-nieuws! 
Alvast een voorproefje met VEW in het oranje uit-
gedost. Overigens vindt u in de krant van 4 juni 
een uitgebreide en gezellige EK-bijlage. Kijk naar 
de Heemsteedse ondernemers die alvast voor-
spellingen doen. Winnen/verliezen of gelijkspelen 
tegen Italië? En dan Frankrijk en Roemenië nog... 
Meer weten over deze sportieve actie? Bel: 023-
528 58 58.

VEW naar Oefenwedstrijd Oranje
Op zaterdag 24 mei mocht de F3 van VEW naar de 
oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen de 
Oekraïne. Dit vanwege een actie van de KNVB en 
door de inzet van VEW en de coach van F3.
Negen jonge voetbalfanaten genoten in gepaste 
kledij van de wedstrijd in de Rotterdamse kuip. F3 
voelde zich snel thuis, zeker toen Dutchy op het 
veld verscheen en het eerste doelpunt maakte. 
Dit was vooral voor de voormalige VEW-pupillen 
van de week erg herkenbaar. De stemming was 
opperbest en de kleine grote voetballers maken 
zich alweer op voor het volgende evenement: het 
kampweekend!
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Heemstede – Mooi gefotografeerde alliums in de tuin bij 
Corrien Visser. “Ze geven een rijke kleurige noot aan de 
voorjaarstuin en we hebben ze door de hele tuin staan”, al-
dus de Heemsteedse. Heeft u ook een kleurrijke tuin? Mail 
een foto naar: redactie@heemsteder.nl

Het wordt weer Oranje in Heemstede!

Heemstede – De sleutel van 
het raadhuis was 350 jaar twist-
punt, kwijt, verloren, gevonden 
en uiteindelijk weer door Adriaen 
Pauw teruggegeven aan burge-
meester Marianne Heeremans. 
De geschiedenis van Pauw, die 
in 1620 Heemstede kocht en zich 
Heer van Heemstede liet noe-
men, tot heden, werd zaterdag 
tijdens de opening van het ver-
nieuwde raadhuis, enkele malen 
gespeeld. Een uitgebreid verslag 
en foto’s elders in deze krant.

Swingende opening
     vernieuwde Raadhuis

Rijk van kleur

5.50
 
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

r

Houthakkers 
steaks

4 STUKS

www.krde.nl

Herenweg a

Heemstede

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl

ZATERDAG 
OPEN



Heemstede - Groep 5A van de 
Voorwegschool heeft op 5 juni 
een heel bijzondere lesdag. De 
klas gaat met het openbaar ver-
voer naar Haarlem en stapt te-
genover het Teylersmuseum op 
een rondvaartboot. De kinderen 
bekijken vanaf het water de be-
kende Haarlemse monumenten. 
Ze worden afgezet bij molen ‘De 
Adriaan’, waar ze een rondlei-
ding krijgen. Erfgoededucatie is 
vanaf 2011 verplicht op alle ba-
sisscholen. De Voorwegschool is 
bezig hiervoor een eigen leerlijn 
op te zetten. Met deze erfgoed-
dag wordt de lesstof van aard-

rijkskunde en geschiedenis van 
het afgelopen jaar aanschouwe-
lijk gemaakt. Dit alles kan na-
tuurlijk niet zonder de hulp en 
medewerking van vele vrijwil-
ligers. De Post-Verkade Groep 
(o.a. Oude Slot) en de opa van 
een van onze leerlingen worden 
hartelijk bedankt. Zonder hen 
zou deze leuke en leerzame dag 
nooit tot stand zijn gekomen. Tij-
dens deze excursie zullen twee 
webreporters van groep 7 foto’s 
maken en interviews afnemen. 
Die staan de volgende dag al op 
de website van de school: www.
voorwegschool.nl

Erfgoededucatie Voorwegschool: 
leuk en leerzaam
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P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten in beeld: 

Gramophone House

De villa aan de Bronsteeweg 49 is gebouwd omstreeks 1900 door 
een familie met een Zwitserse nationaliteit en kreeg de naam Villa In-
terlaken. Andere bronnen spreken van 1870 als zijnde het bouwjaar. 
Kenmerkend is de chaletbouw met de geringe helling van het dak 
dat voor en achter ver oversteekt, het houten beschot in de topge-
vel en het decoratief gesneden houtwerk. De decoratie van de dak-
lijst zou een ode kunnen zijn aan de uit Nederlands Indië afkomstige 
vrouw van de eerste eigenaar, want die figuratie doet duidelijk den-
ken aan wajang poppen. De maatvoering is Nederlands uit ongeveer 
1900. Boven de entree zit een rechthoekig balkon, dat versierd is met 
decoratief gesneden hout. De villa is na de oorlog gekocht door Ger 
Oort van de platenmaatschappij Bovema. Hij veranderde de naam 
in Gramophone House in 1957, een verwijzing naar de opnamestu-
dio en platenmaatschappij die hier tot 1987 kantoor hield. Bekende 
labels waren Bovema, Negraam en EMI. Opnamestudio`s bevinden 
zich achter de villa en lopen door naar de Overboslaan, waar de bij-
zondere betongevel lijkt op de gevel van de Pinksterkerk. Een gevel 
die ook aandacht of bescherming mag genieten? Die eerste steen 
van die opnamestudio`s is gelegd door Maria Callas in 1959 zij het 
met enige problemen. Ger Oort heeft hiervoor  wel als directeur Bo-
vema een nachtje vóór haar hoteldeur gelegen, waarna zij niet meer 
kon weigeren. Zowel de villa als de nieuwbouw uit latere jaren is nu 
in gebruik als kantoorruimte. De architecten van KPG met o.a. Piet 
Koster en Max van de Poll houden kantoor naast de villa. 
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.

Gramophone House

Verschijnt woensdag
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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 – NOG Muziek-
theater zoekt leden om naast 
het bestaande operettekoor een 
nieuw koor op te richten. Het re-
pertoire zal bestaan uit pop- en 
musical melodieën met de optie 
om in de toekomst een musical 
op te voeren. Het koor staat o.l.v. 
dirigent Jeroen J.Vermeulen. Au-
ditie voor solistisch optreden en 
stemtest voor diegenen, die niet 
weten bij welke stemsoort ze ho-
ren, vindt plaats op donderdag 
29 mei in zaal 1 van de Pinkster-
kerk, Camplaan 18 in Heemste-

de vanaf 20.00 uur. Belangstel-
lenden tussen de 18 en 50 jaar 
zijn van harte welkom.  Gerep-
teerd wordt tot eind juni en na de 
zomer weer in september, waar-
voor  u dan  12,50 euro p/mnd 
betaalt voor de onkosten. Dus na 
de zomervakantie  hoeft u niet 
meer te zoeken naar een vrije 
tijdsbesteding. Zingen is gezond! 
Voor inlichtingen kunt u bellen of 
e-mailen met: Gonny Geraards-
Groeneveld, tel: 023-7078048 of 
5337288, e-mail: r.geraards@
orange.nl

Openingsfeest Raadhuis
organisatoren

Heemstede – Het openingsfeest van het vernieuwde raad-
huis afgelopen zaterdag was een groot succes. Het drietal 
dat zich dubbel en dwars inzette voor het welslagen ziet u 
hier op de foto: Ilse Klos (communicatie gemeente Heem-
stede), Willem van den Berg (gemeentesecretaris) en Ka-
rin Moerkerk (bureau Inspire Me).

Koor zoekt zanglustigen
voor pop en muscial genre

Opsporing verzocht
Heemstede – Een bewoner van de Beelenlaan 3 moet het sinds 
de Luilakviering, zaterdag 10 mei, helaas stellen zonder tuin-
beeld. Onverlaten hebben het die nacht uit de tuin gehaald. De 
bewoner hoopt dat met dit oproepje zijn beeld weer retour wordt 
gebracht of dat er in elk geval iemand is die iets gezien heeft 
van de diefstal. Het gaat om een exclusief betonnen beeldje, een 
voorstelling van kinderen op een wip spelend.
Weet u iets? Graag contact opnemen met de gedupeerde eige-
naar: 023-5260528.
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Opening Raadhuis voor en door Heemsteders:

Trots als een (Adriaan) 
Pauw op Heemstede!

Met in de hoofdrollen Adriaen Pauw, Jacob van 
Lennep als leraar op de Voorwegschool én als lid 
van de Tweede Kamer, én als dichter die Marianne 
Heeremans een Heerlijcke Idylle noemde, tezamen 
met figuren als Nicolaas Beets en botanicus Caro-
lus Linnaeus en door Anna van Ruytenberg, echt-
genote van Adriaen als lijfarts wel begeerd,  is in 
een toneelspel waarin deze figuren elkaar gewoon 
tegenkomen. De geschiedenis wordt zo helder in 
beeld gebracht middels moderne digitale technie-
ken, dat Adriaen Pauw moeiteloos van het toneel 
de Oude Kerk insluipt, om bij zijn eigen graf de 
sleutel van  het raadhuis te zoeken op aanraden 
van de twee eeuwen jongere Jacob van Lennep. 
De geschiedschrijving is van Karin Moerkerk van 
het Heemsteedse bureau Inspire me en Ilse Klos 
van de afdeling Communicatie van de gemeen-
te Heemstede. Geen dure organisatie, zij hebben 
met onder andere gemeentesecretaris Willem van 
den Berg, bergen werk verzet om een manifesta-
tie neer te zetten waar Heemstede zo trots als een 
Pauw op mag zijn. Met een veelzijdig gebruik van 
de parkeer ruimte achter het raadhuis, waar elke 
organisatie en vereniging op terreinen als cultuur, 
kunst, welzijn, energie en podiumkunsten met 
muziek en dans zich kon presenteren. 

Slapstick
Burgemeester Heeremans bedankte in de nieu-
we burger/raadszaal de bedenkers tot en met de 
sjouwers voor hun inspanningen om een raadhuis 
te realiseren dat toegesneden is op de toekomst. 
Wethouder Pieter van de Stadt stelde bescheiden 
dat hij slechts verantwoordelijk was voor de uit-
voering, maar kon wel stellen dat men binnen het 
gestelde budget van 7,2 miljoen was gebleven. Dat 
is in een tijd waar het bijna normaal is om bud-
getten te overschrijden, een hele prestatie en op-
luchting. 
Gemeentesecretaris Willem van den Berg gaf een 
uitleg over het proces van besluitvorming, aanpas-
sing en uitvoering van het concentreren van alle 
gemeentelijke diensten en hun ambtelijk apparaat 
met de besparende oplossing tot flexwerken. Dat 
laatste werd in een slapstick film met ambtenaren 
in de hoofdrollen, op humoreske wijze zo duidelijk 
gemaakt dat iedereen weet waar hij aan toe is. 

Uitkering voor oud-burgemeester
Daarna volgde een rondleiding langs de flexibele 
werkplekken van alle ambtenaren van Heemstede 
door de historische figuren als Adriaen Pauw en 
zijn manzieke vrouw Anna van Ruytenberg. Rok-
kenjager, poëet en Tweede Kamerlid Jacob van 
Lennep, de kleine botanicus Carolus Linnaeus en 
de dominee Nicolaas Beets. De Voorwegschool 
had de parttime ambtenaren geleverd, die ge-
vraagd of ongevraagd de bezoekers van dienst 
waren. Zo kreeg oud-burgemeester Tine van 
der Stroom die belangstellend rondkeek naar de 
fraaie flexplaatsen met beeldschermen en lounge-
plekken, de vraag van een leerling, maar nu even 
ambtenaar van de sociale dienst: mevrouw, wilt u 
een uitkering?

Cobradieren en opera
In de raadzaal toonden kinderen van alle tien ba-
sisscholen hun rijkdom aan nieuwe dieren die 
een Cobraschilder als Henk Koelemeijer nooit zou 
kunnen maken, maar wel de inspiratie kon leve-
ren om de creativiteit van de kinderen te prikke-
len. Resultaat van dit Boogie Woogie project van 
journalist van de Heemsteder Wim Bak en Cobra 
schilder Henk Koelemeijer is een enorme collage 
van Cobra dieren die nog zeker een maand te be-
wonderen is in het raadhuis en daarna krijgt iede-
re basisschool zijn deel. 
Ruim zeshonderd mensen genoten ten slotte van 
de opera Didi en Aeneas, gezongen door 70 me-
rendeels Heemsteedse zangers en zangeressen, 
die maanden gerepeteerd hadden met de dirigent 
Cees Thissen. Ook hier kan Heemstede trots op 
zijn als een Adriaen Pauw.
Ton van den Brink

Heemstede – De sleutel van het raadhuis was 350 jaar twistpunt, kwijt, verloren, gevonden en uit-
eindelijk weer door Adriaen Pauw teruggeven aan burgemeester Marianne Heeremans. De ge-
schiedenis van Pauw, die in 1620 Heemstede kocht en zich Heer van Heemstede liet noemen, tot 
heden, werd zaterdag tijdens de opening van het vernieuwde raadhuis, enkele malen gespeeld.
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Wethouder en ouderenbond delven onderspit

Verkeersplannen
Bennebroek van tafel
Het College van Bennebroek 
had een keuze gemaakt voor 
een variant, waarbij de Benne-
broekerdreef wordt doorgetrok-
ken en de Schoollaan nog al-
leen van Noord naar Zuid toe-
gankelijk is. De heer Hartman 
kwam namens de ouderenbon-
den KBO en Anbo vertellen de-
ze voorgestelde oplossing juist 
datgene was wat zijn achter-

ban wilde. De bonden vonden 
het veel te gevaarlijk voor oude-
ren en kinderen op de te smalle 
Schoollaan. Het KBO had enige 
tijd gelden 2300 huishoudens 
om hun mening gevraagd. Liefst 
1000 daarvan hadden het toe-
gezonden enquêteformulier be-
antwoord. Veruit het merendeel 
was van mening dat de School-
laan te gevaarlijk is en eenrich-
tingsverkeer een adequate op-
lossing zou zijn. Voor het welsla-
gen van het plan is het nodig de 
Bennebroekerdreef door te trek-
ken tot de Bennebroekerlaan. 
“Het gaat maar om 240 m2 plant-
soen”, opperde Hartman. “Doet 
het gemeentebestuur geen 
recht aan ons verzoek, dan gaan 
wij over tot het optuigen van 
een burgerinitiatief “, dreigde hij 
richting college en raad.  
De heer Weijers, bewoner van 
de Schoollaan, vroeg zich af 
waar de ouderenbond zich mee 
bemoeide. Het is al 23 jaar smal 
maar dit geeft geen grote pro-
blemen. “Laat alles zo als het 
is”, was zijn slotwoord. De heer 
Hoekstra, bewoner van Meer-
wijk, vroeg om de rotonde op de 
kruising op de Rijksstraatweg 
niet aan te leggen. Deze zal nog 
meer verkeer van oost naar west 
aantrekken en de Meerweg is al 
een puinhoop met de brug en 
de obstakels op de dijk.
Cijfers kloppen niet 
Schuring (VVD) had werk ge-
maakt van het bestuderen van 
de stukken en was zelfs een 

stapje verder gegaan dan de op-
stellers van het verkeersplan. Hij 
ontdekte dat het aantal onge-
vallen op de Schoollaan te ver-
waarlozen is. Wat is het geval: 
De onderzoekers en het college 
hebben klakkeloos de ongeval-
lencijfers overgenomen vanuit 
de politierapportages. Nu blijkt 
dat de meeste aanrijdingen 
zich voordoen op het parkeer-

terrein van Albert Heijn. Om-
dat dit terrein toevallig aan de 
Schoollaan ligt staan de onge-
vallen geregistreerd onder deze 
laan. Geschoond van deze ‘par-
keerplaatsschade’ blijven er nog 
maar een paar ‘echte School-
laan ongevallen’ over. “Hoewel 
ieder ongeval er één te veel is, is 
er geen reden ons over de situa-
tie in de Schoollaan extra zorgen 
te maken”, besloot Schuring zijn 
bijdrage. Wel pleit hij voor een 
herinrichting van de Schoollaan. 
“Want als het beter kan moeten 
wij dat doen.” Alberts  (CDA) gaf 
geen gehoor aan het appèl dat 
de ouderenbond deed op zijn 
partij om te denken aan alle ou-
dere kiezers die CDA hebben 
gestemd. Volgens Alberts wijst 
het CDA de rotonde af en zeg-
gen zij ‘nee’ tegen het afsluiten 
van de Zandweg. Zij vestigen 
hun hoop op de nieuwe weg be-
zuiden Bennebroek en willen zij 
de Schoollaan juist met 30 cm 
versmallen. Verder nemen zijn 
nog geen standpunt in. Schota-
nus (PvdA) somt al het vooraf-
gaande nog maar eens op, om 
vervolgens te concluderen dat 
zijn partij voor een herinrichting 
van de Schoollaan is en zij aan-
dacht vragen voor de fietsers. 
“Onderzoek naar een rotonde 
mag maar denk vooral aan de 
fietsers”, besloot hij zijn betoog.

Wethouder in de fout
Wethouder Winnubst vergat al 
datgene dat deze avond was ge-

Bennebroek - De verkeerssituatie in Bennebroek houdt de Ben-
nebroekers al enige tijd bezig. Donderdagavond was de raads-
zaal weer tot de laatste plaats bezet met betrokken inwoners.

zegd en hield onverkort vast aan 
het collegestandpunt. Hij was 
persoonlijk gaan kijken bij de 
Schoollaan en de plek waar de 
Bennebroekerdreef moet uitko-
men op de Bennebroekerlaan. 
Hij constateerde dat de door het 
college voorgestelde optie heel 
goed uitvoerbaar is. Ook de wijk-
agent was het met hem eens. Dit 
ontlokte Schuring(VVD) de op-
merking of er nu ook al een ver-
keersbureau Winnubst was ge-
opend.  Volgens de aanwezigen 
ging de wethouder in de fout 
door te stellen dat, als er een 
kind of een oudere inwoner in 
de Schoollaan iets zou overko-
men, dit te wijten zou zijn aan 
het niet oplossen van het ver-
keersprobleem. Uit de zaal klonk 
direct het verwijt dat dit op ie-
dere willekeurige straat in Ben-
nebroek kan gebeuren. De wet-
houder putte hoop uit de inten-
tie van de Provincie en Hillegom 
om verder te onderzoeken of 
een weg ten noorden van Hil-
legom uitvoerbaar is. Of het op-
timisme op dit punt reëel is zal 
nog moeten blijken en zo ja dan 
duurt dit nog jaren. Ook schatte 
de wethouder in dat er bedrijven 
rond de Zandlaan konden ver-
huizen, waardoor het vrachtver-
keer zal afnemen. Dat dit voor de 
gemeente grote kosten met zich 
zal brengen bleef onbelicht.
De conclusie van de avond is 
dat alle partijen het collegevoor-
stel m.b.t. Schoollaan afwijzen. 
Er kan verder gedacht worden 
in de richting van een roton-
de op de Rijksstraatweg, hoe-
wel de beschikbare ruimte deze 
optie waarschijnlijk onmogelijk 
maakt. Verder kan er onderzoek 
worden gedaan naar een herin-
richting van de Schoollaan.
In principe blijft echter alles bij 
het oude en zal de raad op 5 juni 
een definitief oordeel vellen.     
Eric van Westerloo

Een op de drie ruitbeschadingen scheurt binnen zes 
maanden door (onderzoek TNO)
Opspattende steentjes zijn er de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheuren. Hierop kan een auto zelfs bij 
de APK-keuring worden afgekeurd. Het doorscheuren van de 
beschadiging gebeurt vaak bij vorst, echter ook in de zomer kan 
door de hitte spanning in de ruit ontstaan, waardoor deze kan 
gaan barsten. Zelfs de schok van een verkeersdrempel kan al 
voldoende zijn. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat bijna 
een op de drie ruitbeschadigingen binnen zes maanden door-
scheurt. Bij vorst gebeurt dat nog vaker, bij -5 graden C. is de 
kans zelfs 3000 keer zo groot. Dat komt doordat de stijfheid van 
de ruit met meer dan de helft toeneemt bij een temperatuur 
van enkele graden onder nul. Krachten die via de carrosserie 
op de voorruit worden overgebracht, worden dan een stuk min-
der goed geabsorbeerd. Daardoor kunnen kleine beschadigin-
gen sneller doorscheuren. Indien dat gebeurt zal de ruit moeten 
worden vervangen. Dit is kostbaar (eigen risico van meestal 136 
euro) en kost veel tijd. Door tijdige reparatie van de beschadi-
ging kan dit echter worden voorkomen. Door middel van har-
sinjectie wordt de beschadiging dan hersteld. Dit is een rela-
tief eenvoudige manier om een hoop ellende te voorkomen. Van 
een aandachttrekkende beschadiging blijft na reparatie niet veel 
zichtbaar en de ruit zal niet meer gaan doorscheuren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed.  Reparatie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervanging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus verzekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de volledige afwikkeling met de 
verzekeringsmaatschappij. De reparatie duurt ongeveer vijftien 
minuten.
 
70 % Minder kans op diefstal
In Nederland wordt iedere twaalf minuten een auto gestolen. 
Kenteken graveren is veruit het goedkoopste en één van de 
meest effectiefste methoden om autodiefstal te voorkomen. Om-
dat alle autoruiten worden gegraveerd, zal de dief, om niet in de 
gaten te lopen, alle ruiten moeten vervangen. 
Dit is veel te kostbaar en kost veel tijd. Liever stelen ze een an-
dere, niet gegraveerde auto, even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een startblokkering. Steeds vaker wordt nu 
bij mensen thuis ingebroken om de autosleutels te stelen. De 
auto is dan alsnog weg. Kenteken graveren kan dus ook wo-

ninginbraak voorkomen. Ken-
teken graveren wordt dan ook 
sterk aanbevolen door onder-
meer politie, ANWB, Consu-
mentenbond en verzekerings-
maatschappijen.
Ook oudere auto’s zijn gewild 
bij het dievengilde; 88% van 
de gestolen auto’s is momen-
teel ouder dan drie jaar. Voor 
15 euro wordt het kenteken 
door middel van professio-
nele apparatuur in alle ruiten 
gegraveerd. Voor goede zicht-
baarheid van de gravures bij 
regen en duisternis wordt ge-
adviseerd om voor 5 euro ex-
tra een reflecterende coating 
aan te laten brengen. Grave-
ren is binnen enkele minuten 
klaar.

Vrijdag en zaterdag bij 
Sportcentrum Groenendaal:

Voorruit repareren
en kenteken graveren
Heemstede - Deze week is er de gelegenheid om sterre-
tjes in de voorruit te laten repareren en om het kenteken in 
de autoruiten te laten graveren. Het bedrijf Kenmerk Auto-
ruitenservice uit Groningen zal op vrijdag en zaterdag (30 
+ 31 mei) van 10.00 tot 18.00 uur te vinden zijn op het par-
keerterrein van Sportcentrum Groenendaal aan de Sport-
parklaan te Heemstede.
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Heemstede - Op 20 mei jl vond in Heemstede een openbaar debat 
plaats over de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs in 
Nederland. Het debat, dat was georganiseerd door de VVD Heem-
stede, maakte duidelijk dat er vele zaken spelen in het onderwijs 
die de gemoederen bezig houden.  
Tweede Kamerleden Halbe Zijlstra van de VVD en Jasper van Dijk 
van de SP zorgden voor de Haagse inbreng in het debat; de rec-
tor van het Coornhertlyceum Jan Zuelen kon uitleggen wat er in 
onze regio allemaal speelt. Bijvoorbeeld de loting die dit jaar voor 
het eerst bij verschillende middelbare scholen in de regio Haarlem 
en Heemstede is ingesteld. Deze loting heeft tot veel onrust geleid 
bij leerlingen en ouders. Over het algemeen was een ieder het er-
over eens dat loting geen elegant middel is bij te veel aanmeldin-
gen van leerlingen. Het is hierbij wel essentieel of het gaat om een 
eenmalig of structureel probleem. Als het een eenmalig probleem 
is, kan je bijvoorbeeld besluiten een extra (nood)lokaal bij te bou-
wen. Jan Zuelen legde uit dat het aantal lokaties voor voortgezet 
onderwijs in Haarlem voldoende is voor het aantal leerlingen. Het 
probleem zit volgens de politici in de kwaliteit van de scholen; 
sommige scholen worden door ouders niet goed genoeg gevon-
den. Dit raakt aan een landelijk probleem met het onderwijs. De 
beide Tweede Kamerleden gaven ook toe dat de politiek het op 
het gebied van onderwijs de laatste jaren niet goed gedaan heeft. 
Het rapport van de commissie Dijsselbloem bevat harde conclu-
sies over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Een kwart 
van de scholen in Nederland doet het niet goed. Er ontspon zich 
een levendige discussie over de vraag of het onderwijs echt zo 
veel slechter is geworden. Terecht werd opgemerkt dat het ervan 
afhangt waar je op let. Vroeger lag het accent bij taal en rekenen; 
tegenwoordig leren kinderen bijvoorbeeld om goede presentaties 
te houden en exact rekenen heeft plaats gemaakt voor schattend 
rekenen.  
Conclusie was dat vooraf bepaald moet worden wat kinderen 
moeten kunnen en kennen. Hieraan moet vervolgens vastgehou-
den worden, in plaats van iedere keer weer te veranderen van leer-
stelsels en –plannen. PvdA wethouder van onderwijs in Heemste-
de Sjaak Struijf  maakte duidelijk dat hij om deze reden scholen in 
Heemstede  niet te veel extra zaken wil opleggen die niet direct te 
maken hebben met de vooropgestelde leerdoelstellingen.   
Tot slot van de discussie kwamen de gratis schoolboeken nog ter 
sprake. Niemand betuigde zich hiervan een voorstander en de bei-
de Tweede Kamerleden beloofden er alles aan te doen dit voorstel 
via de Eerste Kamer te torpederen.

Ingrid de Jong, Bestuur VVD Heemstede

INGEZONDEN
Levendig Onderwijsdebat

Marmeren cirkel
voor Raadhuis komt terug

16e Lions Regatta 
beleeft mooie dag
Heemstede - Op een zonover-
goten dag vond in Enkhuizen 
op 21 mei de 16e Regatta van 
de Lionsclub Heemstede-Ben-
nebroek plaats. 450 deelnemers 
konden op het IJsselmeer op 17 
grote schepen genieten van een 
heerlijke zeildag, want er was 
niet alleen zon maar er stond 
ook nog een prima bries. En die 
was zeker nodig in verband met 
de wedstrijd die centraal stond 
in de Regatta.
De Regatta wordt jaarlijks ge-
organiseerd door de Lionsclub 
Heemstede-Bennebroek om 
gelden binnen te krijgen voor 
goede doelen. 50% van de op-
brengst van de Regatta 2008 
werd bestemd voor de organisa-
tie Gehandicapten Sport Neder-
land, afdeling watersporten. De 
vertegenwoordiger van die or-
ganisatie kon aan het eind van 
de dag een symbolische cheque 
van 6.000,00 euro in ontvangst 
nemen. 
De Regatta in 2009 vindt plaats 

op 10 juni. Voor veel bedrijven 
ongetwijfeld zeer interessant 
om hun personeelsleden en/of 
relaties een geweldige en goed 
verzorgde dag aan te bieden.

Afscheidsboek en digitaal herdenken
Regio - Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding biedt na-
bestaanden de mogelijkheid 
om te herdenken en rouwen op 
een besloten virtuele gedenk-
plaats: persoonlijk requiem. 
Anders dan bij bestaande con-
doleancesites is persoonlijk re-
quiem een besloten site. Vrien-
den en familie krijgen een in-
logcode van de familie en kun-
nen daarmee persoonlijk re-
ageren op het overlijden van 
een dierbare. Zij kunnen op 
het persoonlijk requiem herin-
neringen over de overledene 
en foto’s plaatsen en elkaars 
reacties lezen.

Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding opent de site al 
vóór de uitvaart en volgt de re-
acties op de site. Van de her-
inneringen en levensbeschrij-

vingen op de site wordt een 
handgebonden boek gemaakt. 
Door de toepassing van nieu-
we druktechnieken is het boek 
al voor € 50,- beschikbaar en 
kan het eenvoudig worden na-
besteld. Op die manier kunnen 
herinneringen bewaard worden 
voor toekomstige generaties.
Marry Brokking: “Nabestaan-
den kunnen herdenken in be-
sloten kring. Dat geeft ruimte 
om hun herinneringen en ge-
voelens over de overledene in 
eigen kring te uiten. Uiteraard 
neemt de site niet de plaats 
in van een persoonlijk contact 
met de nabestaanden. Maar 
in een tijd van heftige emoties 
is zo’n site prettig omdat di-
rect contact belastend kan zijn. 
En het Afscheidsboek voorziet 
in een behoefte aan iets tast-
baars.”

Meer informatie over het Af-
scheidsboek en Persoonlijk 
Requiem is te vinden op www.
brokkingenbokslag.nl of www.
requiem.nl

Heemstede – Enige tijd geleden kondigde de Vereniging tot behoud 
van het dorpse karakter van het Raadhuisplein aan dat zij zich ge-
noodzaakt zag de vereniging op te heffen. De aanbouw van het raad-
huis is immers een feit en het resultaat mag er zijn, zo vindt de vereni-
ging. Zij had wel een paar vragen gesteld aan de gemeente. Bijvoor-
beeld: “Waar is de mooie marmeren cirkel gebleven die voor het ge-
meentehuis lag? De klok, komt die weer terug? En de oude lantaarns, 
verdwijnen die voorgoed?” Even een belletje naar voorlichting van de 
gemeente levert de bijbehorende antwoorden op. De klok loopt weer. 
Het uurwerk stond stil maar dat is nu letterlijk weer bij de tijd. De cir-
kel is gerestaureerd en komt voor de ingang weer terug. Het is nog 
niet duidelijk waar de lantaarns die de nabije omgeving van het raad-
huis verlichten, worden geplaatst. Ze zijn ‘in onderhoud’ en daarna 
moet men op zoek naar de beste ‘spot’ voor de lichten.

Met Lenn de duinen in
Heemstede - Samen wandelen: gezellig én goed voor de conditie! 
Iedere 2 weken organiseert Lenn Sanders voor Casca een wande-
ling met aandacht voor de natuur en cultuur.  Dinsdag 3 juni gaat de 
wandeling door de Waterleidingduinen. Tijdens het wandelen leert 
u elkaar al pratend kennen en geniet van het buiten zijn. Misschien 
ziet u wel herten of konijntjes. Verzamelen om 11.00 uur bij de Oase 
aan de Vogelenzangseweg. 
Aanmelden graag uiterlijk maandag 2 juni bij Casca: tel. 023 – 548 
38 28. Deelname per keer is 2 euro.

Amnesty herdenkt protesten 
Plein Hemelse Vrede
Heemstede - Op 4 juni 1989 
kwam een gewelddadig einde 
aan de wekenlang durende pro-
testen voor democratische her-
vormingen op het Plein van de 
Hemelse Vrede in Beijing. De 
Chinese regering zette het le-
ger in om het plein met tanks te 
ontruimen. Honderden ongewa-
pende burgers kwamen om het 
leven; duizenden anderen wer-
den gearresteerd. Op dit mo-
ment zitten er volgens schattin-
gen nog tientallen mensen ge-
vangen vanwege hun betrok-

kenheid bij de pro-democratie 
beweging van 1989. Het exacte 
aantal is onbekend omdat offi-
ciële statistieken niet openbaar 
zijn. Op 4 juni herdenkt men-
senrechtenorganisatie Amnesty 
International dit bloedbad. De 
Heemsteedse groep van Amne-
sty International organiseert op 
die dag een actie op het Juliana-
plein (tegenover de bibliotheek) 
in Heemstede. De solidariteits-
actie begint om 12.00 uur met de 
onthulling van een nieuw naam-
bord voor het het plein door de 

Commissaris van de Koningin 
in de Provincie Noord Holland, 
Harry Borgouts. Het plein heet 
die dag Het Plein van de He-
melse Vrede. Na de onthulling 
kunnen de inwoners van Heem-
stede een petitie ondertekenen 
die de Chinese autoriteiten op-
roept een officieel onderzoek in 
te stellen naar de toedracht van 
het bloedbad, om de vervolging 
van de verantwoordelijken, om 
publieke rekenschap van de ge-
beurtenissen en compensatie 
voor de slachtoffers of hun fami-
lies. Degenen die de petitie on-
dertekenen ontvangen van Am-
nesty een bloem met een kaart-
je met een foto van een Chinese 
mensenrechtenverdediger.



de Heemsteder - 28 mei 2008 pagina 9

Imca Marina bij 25e carrousel 
manege Rusthof
Heemstede – Aanstaande zon-
dag 1 juni is de vijfentwintigste 
versie van de carrousel bij ma-
nege Rusthof. Voor niet-insiders, 
een carrousel is een uitvoering 
met een groot aantal paarden 
die, afhankelijk van het weer, 
in de binnen– of buitenbak in-
gewikkelde figuren en patronen 
lopen. En net zoals de voorgaan-
de vierentwintig uitvoeringen 
lijkt het weer een echt feest te 
gaan worden. Een bijdrage aan 
die feestelijke stemming zal ze-
ker geleverd worden door Imca 
Marina die naast een gedeelte 
van de presentatie ook een aan-
tal succesnummers uit haar be-
kende repertoire ten gehore zal 
brengen. Niet tijdens het figuren 
lopen van de paarden van het 
echtpaar Lesley en Ria mcDo-
nald maar in de pauze. 
Er is een aantal verschillen-
de carrousels waarbij de grote 
kunst is dat het paard en de be-
rijder niet teveel uit koers gera-
ken. Het leuke is dat de samen-
stelling van de berijders heel af-
wisselend is. Zo is er een car-
rousel voor kinderen waarbij 
kleintjes van net zeven jaar op 
in grote aangepaste paarden la-
ten zien wat zij in korte tijd van 
het zeer deskundige paarden-
liefhebberechtpaar hebben ge-
leerd. Ook zijn er samenstellin-
gen waar de berijders door fa-
miliebanden met elkaar verbon-
den zijn. En dat alles op paarden 
die hun hele arbeidzame leven 
en pensioen doorbrengen op 
het prachtige 14 hectare grote 
natuurgebied ven manege Rust-
hof. Gaan kijken en luisteren 
naar dit hippische festival. 
Aanstaande zondag vindt dit 

evenement  plaats om 13.00 uur. 
Met prijsuitreiking door wethou-
der Pieter van de Stadt en in de 
kantine drankjes en heerlijke 
broodjes en de zang van Imca 
Marina.

Manege Rusthof vindt u aan 
de Glipperweg 4 (tegenover de 
Linnaeus speeltuin). Tel. 023-
5846690
www.geocities.com/manege-
rusthof

Paardenliefhebster Imca Marina 
zingt bij manege Rusthof.

De Meerlanden 
Afgedankte elektronica 

grondstof voor nieuwe pc’s
Heemstede - In de strijd tegen de klimaatverandering heeft af-
valbedrijf De Meerlanden opnieuw een stap gezet naar een meer 
duurzame onderneming. Waar voordien afgedankte pc’s werden 
verscheept naar China, brengt De Meerlanden deze sinds een 
paar maanden naar recyclingbedrijf Sims Recycling Solutions in 
Eindhoven. Hier maakt men van dit afval weer grondstoffen voor 
nieuwe pc’s.

Onderzoek
Uit recent onderzoek van adviesbureau Crem in opdracht van 
Greenpeace blijkt dat meer dan de helft van de afgedankte elek-
tronica in Nederland met onbekende bestemming verdwijnt. De 
Meerlanden bracht de oude computers voorheen per boot naar 
China. In Aziatische landen is de regelgeving omtrent milieu veel 
minder streng dan in Nederland. “Als je dergelijk afval naar Chi-
na stuurt heb je geen zicht meer op de verwerking van deze gif-
houdende afvalstroom”, aldus Afval Manager Jan Koolhaas van 
De Meerlanden, “bovendien is het ook nog eens lang onderweg 
en ook dat is niet goed voor het milieu”. 

Ketenbeheer
Onlangs is na een bezoek aan het Eindhovense Sims Recycling 
Solutions besloten om het elektronica-afval in Nederland te la-
ten verwerken. Hier wordt de strenge regelgeving goed nage-
leefd. Bij Sims worden bijna alle materialen weer tot grondstof 
voor nieuwe computers bewerkt. Door zo te handelen zorgt De 
Meerlanden ervoor dat de keten, of cirkel, het symbool voor re-
cycling, gesloten is. Dat het bedrijf in Nederland zit is een bijko-
mend voordeel; het is veel dichterbij dan China en dat scheelt 
dus aanzienlijk in CO2 uitstoot.

Recycling
Het recyclingbedrijf Sims Recycling Solutions in Eindhoven is 
onderdeel van de Sims Group. Het bedrijf streeft naar 100 pro-
cent recycling van afvalstromen. Het doel bij de recycling van 
afgedankte pc’s en beeldbuizen is maximale herwinning van 
beeldbuisglas, ijzer en andere metalen, plastics en edelmetalen 
die gebruikt worden als grondstoffen in de vervaardiging van 
nieuwe elektronica en de beeldbuisproductie. 

Visie De Meerlanden
De Meerlanden maakt zich sterk voor meer recycling; afval dat 
gescheiden wordt ingezameld, kan namelijk weer als grondstof 
worden hergebruikt. Veel afval bevat waardevolle materialen. Op 
deze manier zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en dragen 
we bij aan de vermindering van het broeikaseffect. 

Zwemgoud en NJK-limiet voor Van Dam
Heemstede - Tijdens de Noord-
Hollandse A-KringKampioen-
schappen in Alkmaar wist de 
kleine ploeg van HPC-Heem-
stede zich in de kijker te zwem-
men. Vooral Michael van Dam 
was goed op dreef. Op het zwa-
re 200 m. vlinderslag wist hij een 
zeer snelle tijd neer te zetten 
(2.33.02) waarbij hij alle concur-
renten weg zwom. Goud was dan 
ook zeer verdiend. Op de 100 m. 
vrijeslag was zijn tijd van 1.02.17 

goed voor nog een NJK-limiet. 
Dat betekende zijn derde start-
bewijs voor de Nationale Junio-
ren Kampioenschappen half ju-
ni in Drachten. Nadia du Fossé 
zwom op de 100 m. vlinderslag 
naar een mooie tijd (1.15.57) en 
was daarmee goed genoeg voor 
het brons. Marije Lenos kwam 
daar net tekort voor en eindigde 
op een vierde plaats.
Bij dezelfde KringKampioen-
schappen maar dan een dag 

eerder in Beverwijk was Timo van 
der Veen op de 200 m. school-
slag verwikkeld in een spannen-
de strijd. Drie jongens vochten 
om de medailles. Van der Veen 
mocht het zilver om laten hangen 
in een prima tijd. Michael van 
Dam was op hetzelfde nummer 
in zijn leeftijdsgroep goed voor 
het brons. Ook was er opnieuw 
brons voor Nadia du Fossé. De-
ze keer zwom ze een goede wed-
strijd op de 100 m. schoolslag.

Met de SWOB door de 
Waterleidingduinen
Bennebroek - Op dinsdag 3 juni 
kunt u met de SWOB in de dui-
nen gaan Nordic Walken. De na-
tuur is er nu op zijn mooist. Het 
is heerlijk om in deze mooie om-
geving sportief bezig te zijn en 
hoeft u niet alleen in de duinen 
te lopen. Als u óók ervaring hebt 
met Nordic Walking, dan bent 
u van harte welkom om mee te 
gaan. Duur wandeling plm. 1 ½  
uur. Vertrek vanaf ’t Panneland 

om 10.00 uur. Nog een duin-
tocht, maar dan met Paard en 
Wagen, op maandag 9 juni.
De tocht is bestemd voor seni-
oren die niet meer zo gemak-
kelijk in de duinen kunnen lo-
pen. U vertrekt vanaf De Zilk om 
10.30 uur. Duur tocht ongeveer 
2 uur. Meer informatie en aan-
meldingen bij Stichting Welzijn 
Ouderen Bennebroek (SWOB)  
aan de Bennebroekerlaan 3a te 
Bennebroek.  Dagelijks bereik-
baar van 9.00 – 11.30 uur, tel. 
584 53 00. 

The Wildcard Dukes in de 1ste Aanleg
Heemstede - Zaterdag 31 mei kunnen de echte blues liefheb-
bers hun hart ophalen in café de 1ste Aanleg.
De laatste zaterdag van de maand wordt altijd ingevuld met een 
goede live band of met een swingend thema feest. 
Vanaf 22.00 uur spelen de Wildcard Dukes hun rock- en blues 
met veel eigenzinnige covers en eigen songs
De Wildcard Dukes is een 4-mans rock- en bluesband uit de 
regio Den Haag. Ze spelen covers van Jimi Hendrix, Tony Joe 
White, Muddy Waters, Chuck Berry, B.B. King, Julian Sas en an-
deren. De toegang is zoals altijd gratis.



Heemstede - Liever een stui-
vende Sauvignon dan een vette 
Chardonnay is de smaak van nu. 
Dat was een belangrijke consta-
tering tijdens de voorjaarsproe-
verij in de Tasting Room van Le 
Grand Cru aan de Jan van Goy-
enstraat, waar zondag 18 mei jl. 
de Loire een beetje doorheen 
stroomde. 

De droge witte wijnen zijn meer 
in trek, vandaar de grote be-
langstelling voor de Sauvignon-
blanc-druif , ook van buiten de 
Loire die zo lekker combineert 
met geitenkaas. Biologisch wij-
nen maken krijgt erkenning. 
Sinds 2005 voert Le Grand Cru 
wijnen van Franck Brohl die hun 
wijngaarden in de Mosel-Saar-
Ruwer biologisch bewerken. De 
bescheiden Franck liet de be-
zoekers van de wijnproeverij 
onder meer zijn prachtige Alte 
Reben proeven en zijn nieuwe 
oogst rosé. Wijnen die gastrono-
misch zeer inzetbaar zijn bij de 
Oosterse en Europese keuken. 
Franck vertelde boeiend over 

het biologisch wijnen maken en 
het bijzondere van Auslese en 
Beerenauslese.
Namen van wijnen van Brohl zijn 
onder andere: Pia Rivaner Troc-
ken, met de hand geselecteerd, 
waardoor alleen het mooiste 
fruit gebruikt wordt, een wijn 
voor de vroege zomer.  Weisbur-
gunder Trocken, synoniem voor 
Pinot Blanc. Reiler Goldlay Ries-
ling Kabinett Trocken, een pa-
radepaardje van de Mosel met 
een hoge zuurgraad en veel mi-
neralen. 
 
Nieuw Zeeland
Bardolino, Valpolicella Classico, 
oude namen van beroemde wij-
nen uit de Veneto, de streek met 
plaatsen als Venetië, Verona, 
het Garda meer met de prach-
tige rode zomerwijnen. Will Bee-
ren van Le Grand Cru proefde 
ter plaatse de wijnen uit 2005 
en 2006, die gerust enkele ja-
ren bewaard kunnen worden en 
het best smaken op ongeveer 16 
graden. 
Wijnen uit het verre Nieuw-Zee-

land met andere kwaliteiten door 
bijvoorbeeld een enorm lange 
rijpingstijd door een frisse Oce-
aanwind uit het oosten en een 
koel bergklimaat, zoals de witte 
Sauvignon Otuwhero Estates. 
Pinot Noir uit Nieuw-Zeeland 
van uitzonderlijke klasse uit 
streken die een bijzonder ge-
schikt klimaat hebben om wij-
nen te maken met een volle 
en lange afdronk. Wijnen zon-
der compromissen. Wijnen die 
een eigen verhaal hebben en 
die verhalen kunnen ze u bij Le 
Grand Cru precies vertellen!

Als laatste wijn presenteerde 
Franck Brohl een Beerenausle-
se, een wijn die als een bijzon-
dere dessertwijn geserveerd 
kan worden. Als laatste druif in 
de oogsttijd overrijp en als kost-
baar fruit geoogst en behan-
deld. De Pündericher Mariën-
burg Riesling Beerenauslese, 
Brohl, M-S- Ruwer is een nectar. 
Dat was even genieten van ‘kla-
terend goud’. Exclusief bij LeG-
rand Cru aan de Jan van Goyen-
straat 12-14 in Heemstede.
Ton van den Brink

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Word vrijwilliger bij Tandem!

Tandem zet vrijwilligers in bij 
mensen zoals Anne en Frank 
maar ook bij mensen die on-
dersteuning nodig hebben bij 
hun ziekte. Zij zijn chronisch 
ziek, hebben MS, Parkinson, 
kanker e.d. en zouden het fijn 
vinden als er iemand voor hen 
komt die hen helpt bij alle pro-
blemen die ontstaan omdat zij 
ziek zijn. Dit houdt in dat u bij-
voorbeeld samen op stap gaat, 
eventueel begeleidt bij zieken-
huisbezoek, helpt bij de ad-
ministratie of gewoon samen 
ergens een kopje koffie gaat 
drinken. 
Tandem is dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers. De 
vrijwilliger moet goed kunnen 
luisteren, bereid zijn om te le-
ren, minimaal twee uur in de 
week beschikbaar zijn (dit kan 

ook in de avond of het week-
end zijn), woonachtig zijn in 
Midden of Zuid Kennemer-
land. 

U krijgt er ook wat voor terug: 
goede begeleiding, een profes-
sionele training en een onkos-
tenvergoeding/verzekering. Er 
zijn regelmatig bijeenkomsten 
waarin u andere vrijwilligers 
ontmoet, er is een jaarlijks ui-
tje en aan het eind van het jaar 
ontvangt u een kerstpakket.
Bent u toe aan een nieuwe uit-
daging? Zou u graag wat wil-
len betekenen voor Anne en 
Frank en alle andere mensen 
die bij Tandem wachten op on-
dersteuning?
Bel of mail naar: 023-89 10 610 
of vrijwilligershulp@tandem-
zorg.nl 

Regio - Frank en Anne wonen alweer 10 jaar samen, zijn 
heel gelukkig maar sinds drie jaar is er veel veranderd in 
hun leven. Frank (56 jaar) heeft drie jaar geleden de diag-
nose Alzheimer gekregen. De Alzheimer is nu zo ver gevor-
derd dat Anne hem bijna niet meer alleen kan laten. Ze zou 
het heerlijk vinden als er iemand kwam die bij Frank blijft 
zodat zij even haar handen vrij heeft, al was het maar één 
keer in de week.

Onderzoek vermoedelijke brandstichting
Heemstede - Op een sportterrein aan de Sportparklaan heeft don-
derdag 22 mei rond vier uur in de ochtend brand gewoed in een 
container. Deze stond onder de overkapping van de hoofdtribune 
waardoor ook die door de brand beschadigd raakte. Door de politie 
wordt een nader onderzoek ingesteld naar mogelijke brandstich-
ting. Getuigen die iets hebben gezien wat hiermee in verband kan 
worden gebracht worden verzocht contact op te nemen met de po-
litie via 0900 - 8844.

Biologische wijnen maken krijgt erkenning

Snelheidsovertredingen 
Herenweg

Heemstede - Zondag is een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Herenweg. Tussen 14.20 en 
15.50 uur zijn ruim 1900 voertui-
gen gecontroleerd. Hiervan re-
den maar liefst 272 sneller dan 
de toegestane 50 km per uur. 
De hoogst gemeten snelheid 
was 83 km per uur. Alle betrok-
ken bestuurders krijgen hun be-
keuring thuisgestuurd.

Foto: Houtsnip door Ger Tik.

Houtsnipexcursie in het
schemerdonker

Heemstede - Op 29 mei om 
20.00 uur en op 7 juni om 20.30 
uur maakt de gids van Land-
schap Noord-Holland een 
avondwandeling over de land-
goederen Leyduin, Vinkenduin 
en Oud Woestduin. De groe-
pen gaan op zoek naar de 
mooie houtsnip. Gaat u mee?
Over de cultuurhistorie van 
deze landgoederen zijn veel 
anekdotes te vertellen. Zo was 
hier vroeger een renbaan waar 
gegokt werd en woonden de 
ouders van dichter Jacob van 
Lennep hier rond 1832.  Maar 
vanavond komt u er speciaal 
voor één bijzonder vogelsoort; 
namelijk de houtsnip. In het 
oude bos broeden een aantal 
houtsnippen. Een houtsnip is 
een wat logge vogel met een 
schitterend camouflerend ve-
renkleed, een lange snavel ter 
grootte van een kleine eend. 
In deze baltstijd gedraagt de 
houtsnip zich heel apart. Hij 
vliegt op ongeveer 15 meter 
hoogte en draait rondjes in de 
vorm van het cijfer acht. Ook 

maakt hij een heel apart geluid. 
Neem uw verrekijker mee!
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Hol-
land, tel. 0251-362 762. De 
kosten bedragen 3,50 euro, 
Beschermers betalen 2,50 eu-
ro en kinderen tot 12 jaar 1,50 
euro. Meer informatie op www.
landschapnoordholland.nl. Al-
le buitenactiviteiten in Noord-
Holland staan op www.natuur-
wegwijzer.nl
Verzamelen op het parkeerter-
rein bij de ingang van Leyduin 
aan de Manpadslaan 2 op de 
grens van Heemstede en Vo-
gelenzang ten zuiden van sta-
tion Heemstede/Aerdenhout.

Brand bij Chateaubriand
Heemstede – Bij slagerij Chateaubriand aan de Binnenweg heeft 
zaterdag aan het einde van de middag een korte brand gewoed. 
Mogelijk is de brand te ontstaan door kortsluiting in de koeling. 
Medewerkers van de slagerij zagen rook en alarmeerden daarop de 
brandweer. Die rukte onder andere met een ladderwagen uit. Een 
ambulance stond ook standby om eventuele hulp te verlenen. De 
brand was snel geblust door de inzet van een hoge drukstraal. Bij de 
brand zijn geen gewonden gevallen.             Foto: Rowin van Diest.

Collecte
Handicap.nl

Heemstede – Handicap.nl is 
de fondsenwervingsorganisa-
tie van de Algemene Gehan-
dicapten Organisatie (Ango). 
Zij verzorgt de landelijke col-
lecte ten behoeve van men-
sen met een lichamelijke be-
perking of chronische ziekte. 
Deze mensen hebben vaak 
een klein inkomen en buiten-
gewone kosten die door geen 
enkele instantie worden ver-
goed. Ango maakt beter leven 
mogelijk! Van 2 tot en met 7 
juni komt de collecte langs de 
deur. U kunt ook een bijdrage 
storten op postbankrekening 
625000 t.n.v. Handicap.nl in 
Amersfoort onder vermelding 
van collecte. Meer info? Bel 
033-4654343 of e-mail: info@
handicap.nl 
Kijk eens op de website: 
www.ango.nl
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Fantasielandschappen
Joyce Brink tot 2 juni 
te zien
Heemstede – De Heemsteed-
se schilderes Joyce Brink expo-
seert haar werk nog tot 2 juni in 
de Haarlemse bibliotheek aan 
de Gasthuisstraat 32. Het thema 
van de tentoonstelling is ‘tussen 
fantasie en werkelijkheid’.
U bent van harte welkom de 
schilderijen van Joyce te komen 
bekijken.
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Nieuwe expositie in
gemeentehuis Bennebroek

Ernst Weidmann (1934) groei-
de op in het pittoreske middel-
eeuwse stadje Kronberg in het 
Taunusgebergte te Duitsland. In 
1962 verhuisde hij naar Neder-
land. Als werktuigbouwkundig 
ingenieur was hij tot zijn pensi-
oen betrokken bij de ontwikke-
ling en bouw van vele industri-
ele productiemachines. Met na-
me in de ontwerpfase maar ook 
bij de vervaardiging en installa-
tie kon hij de verbinding leggen 
tussen techniek en creativiteit. 
Zelf zegt hij hierover: “De ba-
sis voor een technisch volmaakt 
product vraagt niet alleen om 
technisch inzicht maar vooral 
om creativiteit in het vinden van 
oplossingen.” Was in zijn werk 
de creativiteit een belangrijk 
hulpmiddel voor zijn technische 
vindingen; na zijn pensionering 
bleek zijn technisch inzicht een 
belangrijk hulpmiddel om zijn 
creativiteit vorm te geven. Na 
zes seizoenen opleiding aan de 
Vrije Academie Kennemerland 
in Bloemendaal is de expositie 
in het Gemeentehuis van Ben-
nebroek de tweede presentatie 
van zijn werk aan het publiek.
Inspiratie voor een werk vindt hij 
opmerkelijk genoeg direct in het 
materiaal. Met eerbied voor het 
materiaal en de structuur en met 
de natuurlijke vorm als basis 
weet hij opmerkelijke en verras-
sende resultaten te bereiken in 
steen en hout. Zijn metalen ob-
jecten boeien door de bedrieg-
lijke eenvoud waarachter veel 
inventiviteit schuilgaat.

Hannah Schellekens is gebo-
ren in 1955 in Goirle, Noord Bra-
bant. Als kind tekende zij graag 
en toen zij als jong volwassene 
in het basisonderwijs ging wer-
ken hadden de kreatieve vakken 
haar bijzondere belangstelling. 
Zij heeft drie jaar ceramische 
vormgeving gestudeerd aan de 
academie voor beeldende kun-
sten in Breda. Een aantal jaren 

geleden is zij in Haarlem en Am-
sterdam tekenlessen gaan vol-
gen en uiteindelijk kreeg zij de 
gelegenheid om in het atelier 
van Theo Peters in Amsterdam 
te schilderen. Daar heeft zij de 
mogelijkheden van olieverf leren 
kennen. Dit werd haar favoriete 
materiaal. 

Tevens heeft zij zich daar be-
kwaamd in het opspannen en 
prepareren van de doeken en 
het maken van lijsten. Zij lijst 
al haar werk dan ook zelf in. In-
spiratie vind zij ondermeer in 
de natuur. Een stuk dood hout 
bijvoorbeeld of een omgevallen 
boom kan aanleiding zijn voor 

Bennebroek – Op woensdag 4 juni wordt de opening van de 
nieuwe expositie in het gemeentehuis van Bennebroek feeste-
lijk gevierd. Er zijn beeldhouwwerken, houten en metalen sculp-
turen te zien van Ernst Weidmann. Daarnaast exposeert Han-
nah Schellekens met olieverfschilderijen. De tentoonstelling is 
te bezoeken van donderdag 5 juni tot en met vrijdag 4 juli.

een schilderij. Het oorspronke-
lijke voorwerp vindt zijn plek in 
een imaginair landschap dat tij-
dens het creatieve proces ont-
staat. Bij het schilderen van por-
tretten daarentegen blijft zij juist 
dicht bij de waarneembare wer-
kelijkheid, zowel in visuele als 
in gevoelsmatige zin. Deze ten-
toonstelling is de vierde presen-
tatie van haar werk. Eerder ex-
poseerde zij in Amsterdam en 
Heemstede.

Werk van oud-Heemstedenaar 
te zien in Overbos
Heemstede - In Zorgcentrum 
Het Overbos is momenteel een 
expositie van schilderijen te zien 
van oud-Heemstedenaar Henk 
Dekkers. De werken zijn daar tot 
27 juni te zien. Ze zijn te bewon-
deren op de tussenverdieping 
van het zorgcentrum. Belang-
stellenden naar zijn werk kunnen 
tijdens openingstijden terecht. 
Die zijn: 8.30 tot 19.30 uur en 
het adres van Overbos is Burg.
van Lennepweg 35 te Heemste-
de. Henk (1939) is ongeveer 10 
jaar geleden weer begonnen met 
aquarelleren en schilderen met 
acryl, nadat het schilderen door 
een druk grafisch arbeidsleven 
enige jaren op de achtergrond 

was geraakt. Vandaag de dag 
geeft Henk ook zelf wekelijks 
aquarel-les aan een groep van 
12 leerlingen. Daarnaast geeft hij 
op verzoek ook privé-les.In april 
2004 gaf hij in eigen beheer een 
boek uit, waarvoor hij een twin-
tigtal illustraties verzorgde bij ge-
dichten van Wim Soelaart. Inmid-
dels is er een aantal kerstkaar-
ten van Henk’s hand uitgegeven. 
De afgelopen jaren exposeerde 
Henk al vaker zijn werk, soms 
met collega-schilders. Naast het 
schilderen mag Henk graag op 
de motor stappen om te genie-
ten van de vrijheid, de natuur en 
om inspiratie op te doen voor zijn 
schilderwerk.

Mix van figuratie 
en abstractie
Heemstede - Tijdens het Open 
Atelierweekend van 24 en 25 
mei, in De School (het voorma-
lig Nova College) in Heemstede, 
exposeerde de bekende Heem-
steedse beeldend kunstenaar 
Erika de Wit haar schilderijen. 
Haar bloemschilderijen vormen 
een mix van figuratie en ab-
stractie.

Meer werk kunt u bekijken op 
haar website: www.erikadewit.nl

Bewegen op muziek introductiecursus
Heemstede - Bewegen op Muziek start maandag 2 juni met 
een introductiecursus van vier weken. Bewegen op Muziek vindt 
plaats op maandag- en dinsdagavond  in de gymzaal van de 
Haemstede –Barger VMBO-T te Heemstede. De lessen zijn op 
aerobics gebaseerd en zeer geschikt voor mensen die niet naar 
de sportschool willen en toch aan hun conditie willen werken. 
Docenten Iris Krijgsman en Saskia Veenhoven zorgen voor een 
les zonder moeilijke pasjes op gevarieerde muziek.  De groepen 
van de dinsdagavond gaan de maand juni naar buiten en spor-
ten al stevig wandelend met oefeningen of heuveltjes tussendoor 
in de mooie natuur. Informatie: 06-46159242 (Iris, maandag) 023-
5472460 (Saskia, dinsdag).

Schilderijen waar je blij van wordt!
Heemstede - In Bibliotheek Heemstede is tot maandag 7 juli een 
tentoonstelling van Rita van Enschot te bekijken. De toegang is gra-
tis. De expositie bevat olieverfschilderijen op doek en paneel, met 
of zonder lijst verkrijgbaar. “Allemaal schilderijen waar je blij van 
wordt”, aldus Rita van Enschot. Terrasjes, bloemenmarkten, strand, 
zonnig landschap.
Van Enschot werd voornamelijk geïnspireerd door Kees van Noort, 
beroemd bollen- en strandschilder te Heemstede. Tevens exposeert 
zij doorlopend in Vogelenzang, Deken Zondaglaan 102 en staat zij 
op de kunstmarkt op 8 juni in de Jan van Goyenstraat in Heem-
stede.
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekheemstede.nl en op 
www.sbhaarlem.nl
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, 
Heemstede.

Knutselen met de club
Heemstede - Elke week wor-
den er in het Honk de mooiste 
dingen geknutseld bij de knut-
selclub. Deze is voor kinderen 
van 5 tot 10 jaar. Op woensdag 
4 juni mogen de kinderen vrij 
knutselen. Timmeren, verven, 
met papier of karton iets ma-

ken, alleen of samen, ze mogen 
zelf iets leuks verzinnen. De kin-
deren graag van tevoren opge-
ven via telefoon 023 - 548 38 28 
kies 1. 
De knutselclub is van 13.30-
15.15 uur bij Casca in het Honk, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer: 3 euro .
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BakluchtKrullenbol
Als ik naar de kapper ga liggen 
daar altijd schitterende ‘glossy’tijd-
schriften met oogverblindend mooie mannen. Begrijp mij goed, 
voor mij zijn vrouwen en dan speciaal de hele mooie, nog steeds 
het schitterendst op deze wereld. Maar die mannen in dat tijd-
schrift met hun prachtige symmetrische gezichten, glanzende 
ogen en vooral die weelderige lokken zorgen voor het gegeven 
dat ik de eerstvolgende 14 dagen niet in de spiegel durf te kij-
ken. Moet ik dat door omstandigheden wel doen, als ik mij moet 
scheren bijvoorbeeld, dan is een depressie van vele weken het 
ogenblikkelijke gevolg. Je zal met zo’n kop door het leven moe-
ten is dan mijn eerste gedachte. Nu dat heb ik dus, maar het 
ergste is die bos vlas op mijn schedel waar werkelijk helemaal 
niets mee aan te vangen is. Als klein jongetje werd ik al gehin-
derd door die handicap die grote vormen dreigde aan te nemen. 
Opzij kammen bracht een kleine oplossing, maar hierdoor be-
gon ik op zeer jonge leeftijd een verrassende gelijkenis te verto-
nen met een bekende Duitser die verantwoordelijk was voor de 
Tweede Wereldoorlog. 
Gelukkig had ik op die leeftijd nog geen last van een snor an-
ders had ik moeiteloos voor zijn zoon door kunnen gaan. En dat 
is dan niet direct een stamboom waar je met enige trots op te-
rug kan kijken. Maar die afbeeldingen van die mannen met dat 
mooie haar spraken mij wel aan. “Doe mij dit model maar”, was 
dan de door mij aan de kapper verstrekte opdracht, die op dat 
zelfde moment spijt kreeg van zijn keuze voor het kappersvak. 
Waarom ben ik niet gewoon de bouw ingegaan, hoorde je hem 
bijna hardop denken. Op zeer diplomatieke wijze, want klant is 
koning, probeerde hij mij ervan te overtuigen dat het best haal-
bare resultaat met mijn haardos was een kapsel in de stijl van 
een pleeborstel uit het aanbiedingenrek van het Kruitvat. Het 
gevoel arbeidsvreugde bij die haarkunstenaars was na een be-
zoek van mij aan de kapper ver te zoeken. 
Maar ik werd een beetje ziek en moest om beter te worden een 
chemo-kuur volgen. Daar kon je kaal van worden was de op-
timistische verklaring van de specialist. Leuk vooruitzicht, het 
was al niet veel die strobos, maar het stelde tenminste nog iets 
voor. Nu zo erg werd het niet, nee ik behield mijn haar en kreeg 
zelfs mooie slagen en krullen in mijn haar. Mijn geliefde huisge-
nootje, die inmiddels al zo’n 45 jaar tegen polletje piekhaar aan 
had moeten kijken, zag het als eerste en noemde mij vanaf dat 
moment krullenbol. Vreemde gewaarwording na zo’n lange tijd. 
In het begin keek ik na die opmerking altijd achter mij, maar het 
was voor mij bedoeld. Heel voorzichtig durf ik nu ook weer in 
de spiegel te kijken zonder meteen aan het Kruidvat te hoeven 
denken. Helaas kon de voor mij zeer waardevolle en betrokken 
specialist mij geen garantie geven op die krullen. “Als je ge-
stopt bent met de kuur verdwijnen ze na een tijdje weer”, was 
zijn voor mij teleurstellende constatering. En ik denk niet dat ik 
het er voor over heb om er nog een paar kuren aan te plakken. 
Maar de kappers in de omgeving zijn bij deze gewaarschuwd. 
Ik kom er weer aan met die bos stro.
Wim Bak

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam 
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u ook een 
eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emai-
len naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet te lang, omdat er niet 
altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden 
geplaatst. 

De dichter Fekke Bijlsma is voorzitter van de dichtkring “De nieuwe 
Egelantier”. In het gedicht hieronder memoreert hij Johan Brouwer, 
de bekende overleden Heemsteedse dichter die tijdens zijn leven 
veel poezie schreef en in deze krant publiceerde.

Helemaal uit Fryslân over de Zuiderzee 
naar Holland gevaren aarzelde je nooit om  

iets goeds te doen voor die slechte Hollanders 
die ooit tegen je volk ten strijde trokken en 

toen smadelijk het onderspit dolven
 

Je wist hoe je een parochie stijlvol moest kosteren
hoe de medemens tegen onheil verzekeren en

de jeugd in de edele schaakkunst onderrichten
 

Bovenal denken we aan je als de dichter Johan
die wekelijks de lezers van je Heemsteder

in verzen toesprak en tot nadenken stemde
 

En dan was je ook nog de dichtertheaterman
in jacquet gehuld schrijdend over podia 

en uit je hoge hoed je zielenroerselen 
toverend tot lering en veel vermaak

 
Een rijk en boeiend leven is voltooid

 
 

Fekke Bijlsma 

In memoriam Johan Brouwer

‘De School’ houdt open atelier

Kunstdagen in Nova College
Heemstede – Gelijk met de 
opening van het vernieuwde 
raadhuis hielden ruim 25 kun-
stenaars een open atelier op za-
terdag 24 en zondag 25 mei in 
het Nova College aan de Ir. Le-
lylaan naast het Oude Slot. Daar 
kunt u uw eigen creativiteit in 
kwijt. De creativiteit van de 25 
kunstenaars in de school is veel-
zijdig. De meesten zijn er  be-
roepsmatig bijna dagelijks be-
zig en kunnen met de medewer-
king van Elan Wonen nog enige 
tijd gebruik blijven maken van 
deze voorziening. Ook maakt 
Elan mede deze twee kunstda-
gen mogelijk. Deze kunstdagen 
zijn een vervolg op de expositie 
Kunstlijn van vorig jaar, wat al 
direct een groot succes was. 

Nieuwsgierig?
Iedere kunstenaar heeft zijn ei-
gen unieke inbreng in de exposi-
tie. Iedere kunstenaar heeft een 
verhaal. Het verhaal van Jeanet-
te de Bruin is dat zij pubers heeft 
geschilderd, maar wel heel raak! 
Die slungelige, onhandige knul-
len die geen raad weten met 
hun handen en te grote voeten. 
Meisjes van dertien!
Connie Vlasveld is gek op wa-
terdieren, ze laat ze zien in een 
aantal etsen. Kikkers, karpers, 
kabeljauw.
Ietje Rijnsburger tekent men-

sen die iets extra tonen. Zij legt 
momenten vast. Verdriet, vrolijk-
heid, serieus nadenken. 
Ciska Jonkers is een veelzijdige 
kunstenares die haar vroegere 
textielopleiding combineert met 
collage en schildertechnieken. 
Kijk naar de klaprozen van Erika 
de Wit. Zij laat mensen op een 
andere manier kijken naar bloe-
men en boeketten. Boekbinden 
is een oud, ambachtelijk vak.
Maruth Altena heeft zich dit vak 
geleerd door zes jaar lang te val-

len en op te staan en zo met veel 
geduld zich de fi jne motoriek ei-
gen te maken.
Etsen, Olga van der Klooster liet 
zien hoe de techniek werkt en 
de mogelijkheden van het et-
sen. Monochroom of veelkleu-
rig. Voor de kinderen en volwas-
sen kinderen waren er de voor-
stellingen van Linaluna vertel-
theater in de prachtig aange-
klede theaterzaal op de begane 
grond. 
Ton van den Brink

Bennebroek - Op 17 mei heeft 
Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood in Bennebroek een
kledinginzamelingsactie gehou-
den. In totaal werd er 835 kg
kleding ingezameld. Alle gulle
gevers worden hartelijk bedankt.
De opbrengst van de inzame-

lingsactie komt grotendeels 
ten goede aan een voedsel-
zekerheidsproject in Congo.
Voor meer informatie over Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in 
Nood kunt u kijken op www.
samskledingactie.nl of bellen 
naar 073-687 1060.

Toneelvoorstelling 
Rederijkerskamer
Heemstede – Rederijkerskamer 
Alberdingk Thijm geeft 7 en 8 ju-
ni driemaal een opvoering van 
het toneelspel ‘Jan Rap en z’n 
maat’, naar de roman van Yvonne 
Keuls. De voorstellingen vinden 
plaats in Theater de Luifel aan 
de Herenweg. Aanvang 7 juni is 
20.15 uur, 8 juni matinee 14.30 
uur en een avondvoorstelling om 
20.15 uur. De regie is in handen 
van Okke C. Emmens. Kaarten à 
8,50 euro zijn te verkrijgen op de 
avond zelf aan de kassa.

Kledinginzamelingsactie: 835 kg

Bart Jonker 
signeert

Heemstede – Tijdens de 
Voorjaarsmarkt op zon-
dag 18 mei signeerde Bart 
Jonker zijn nieuwe ge-
dichtenbundel Ontgren-
zing. Bart Jonker (1969) 
publiceerde zijn gedich-
ten voor het eerst in de 
verzamelbundels Verbor-
gen dichters in Heemste-
de. In 2002 verscheen zijn 
bundel Onvoltooid verlan-
gen, waar inmiddels een 
2e druk van is versche-
nen. Ook publiceert Bart 
regelmatig in de Heemste-
der in de door hem opge-
starte rubriek ‘Dichtstor-
ten’. Beide bundels zijn te 
koop voor 12,95 euro bij 
boekhandel Blokker aan 
de Binnenweg 138.



Heemstede - Op vrijdag 23 
mei vertrok een delegatie van 
vier spelers en twee coaches, 
allen leden van tennisvereni-
ging Smash, op uitnodiging van 
Special Olympics Italië naar Ver-
celli, Piemonte, om daar deel 
te nemen aan de 2008 Special 
Olympics Tennis championships. 
Er waren deelnemers uit Italië, 
Engeland en Nederland.

T.V. Smash is een zelfstandige 
tennisvereniging voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king, veelal ook samengaand 
met een vorm van lichamelijke 
beperking. De leden komen uit 
heel Zuid Kennemerland en uit 
de Haarlemmermeer.

Op het prachtige Tenniscom-
plex van Pro Vercelli Tennisclub 
in Vercelli begonnen de spelers 
eerst met het spelen voor een 
definitieve categorie-indeling. 
Daarna werden de Spelen of-
ficieel geopend, waarbij iedere 
ploeg met eigen naambord en 
vlaggen aantrad en op een bor-
des plaatsnam. Het Olympisch 
vuur werd aangestoken, waarna 
een vertegenwoordig(st)er van 
elke groep de slogan ‘Ik hoop 
dat ik win, maar als ik niet win 
heb ik toch mijn best gedaan’ in 
hun eigen taal uitsprak.

De ploeg van T.V. smash , be-
staande uit 2 dames en 2 heren 
werden ingedeeld  in verschil-
lende categorieën;
René Smits en Rowdy Schave-
maker: categorie 1
Karin Vink: categorie 2.
Rosanne van Kuijeren: speciaal 
programma: hierbij was het veld 
verkleind en was er meer bege-
leiding toegestaan.

Na nog enkele spannende par-
tijen op de 2e speeldag wer-
den de medailles uitgereikt en 
in een enthousiaste en gezellige 

sfeer de spelen ceremonieel af-
gesloten. 
Voldaan en blij ging ieder daarna 
weer naar huis, waar de thuis-
blijvers met vlaggen en bloemen 
werden opgewacht.
  
Rene werd 1ste in de single, 
Rowdy 4de
Karin werd 4de in de single
Rosanne werd 4de in de single
Rene en Rowdy werden 3de  in 
de herendubbel
Karin werd tezamen met een 
Engelse speler 1ste in de dames 
dubbel
Rosanne werd 2de in de dames 
dubbel

In het weekend van 6,7 en 8 ju-
ni wordt de Nederlandse Special 
Olympics voor meerdere takken 
van sport gehouden in Amster-
dam na een officiële opening op 
6 juni in het Olympisch Stadion. 
Deze Spelen vinden iedere twee 
jaar plaats, steeds op een ande-
re locatie. Dit jaar  doen er on-
geveer 1800 spelers mee, waar-
onder 35 spelers van tennisver-
eniging Smash.

Meer gegevens over tennisver-
eniging Smash op de website 
www.smash-gtennis.nl. De web-
site van de Nederlandse Special 
Olympics: www.nso2008.nl
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Tennisclinic met
Tjerk Bogstra in Bennebroek

Bennebroek - Op 6 juni geven Tjerk Bogstra en Tom Kem-
pers een clinic op tennisvereniging Bennebroek. Alle ten-
nisliefhebbers zijn van harte welkom om als toeschouwer 
aanwezig te zijn. Voor deelname zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Vooraanmelding is gewenst en dat kan door 
een e-mail aan clinic2008@tvbennebroek.nl te sturen.

Het Bouwfonds property development Open Toernooi 2008 van 7 
t/m 15 juni belooft weer een spannend maar ook een gezellig eve-
nement te worden. Aanmelden kan via de website www.tvben-
nebroek.nl maar ook via de lijst in het clubhuis. Er is veel gezel-
ligheid rondom het sportieve evenement. Op maandagavond: EK 
wedstrijd Nederland – Italië op groot scherm, dinsdagavond: Po-
kertoernooi, vrijdagavond: EK wedstrijd Nederland – Frankrijk op 
groot scherm en zaterdagavond: hits uit de jaren ’80 en ’90 met 
‘Just Kidding!’ De halve finales en de finales worden gespeeld op 
respectievelijk zaterdag en zondag. De uiterste inschrijfdatum is 
zondag 1 juni. Voor de 50-plussers die overdag kunnen spelen 
vindt van maandag 9 tot en met vrijdag 13 juni het Veteranen-
toernooi plaats. Dit is in dezelfde week als het Bouwfonds proper-
ty development Open toernooi. De wedstrijden worden gespeeld 
vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur. De deelnemers dienen een half uur 
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. We spelen in de 
volgende categorieën: 5/6- 50+ dubbels, 7- 50+ dubbels, 8/9- 
50+ dubbels. De finales worden gespeeld op vrijdag 13 juni. De 
uiterste inschrijfdatum is zondag 1 juni.

Succesvol 7 tegen 7 toernooi bij VEW
Heemstede - Het seizoen bij VEW is afgelopen 
zaterdag voor de senioren afgesloten met het 
jaarlijkse 7 tegen 7 toernooi. Het was een erg 
geslaagde dag met veel zon, 18 deelnemende 
teams en een heerlijke barbeque. De week er-
voor heerste nog de teleurstelling van het mislo-
pen van promotie via de nacompetitie, nu maak-
te dat plaats voor een hoop gezelligheid en lek-
kere potjes voetbal. Op 3 kleine veldjes werd tot 
het allerlaatst gestreden door de deelnemers 
om de hoogste eer binnen VEW. Dit jaar viel de 
eer ten deel aan de jongens van het Bremmetje. 
Gefeliciteerd mannen en tot volgend jaar!
Wat de junioren betreft staat nog het befaamde 
Jeugdkamp op het programma. Vrijdag 30 mei 
begint het vertier op het complex van VEW. De 
leiding heeft ook dit jaar weer een mooi pro-

gramma voor elkaar weten te boksen en het 
zal dan ook geen twijfel lijden dat de jeugd van 
VEW het seizoen goed zal afsluiten. Van slapen 
in de kleedkamers en veel lol tot en met de jaar-
lijkse strijd tussen de ouders en kids! Het zijn 
ingredienten die elk jaar het kamp tot een waar 
succes maken.
 
Voor de F3 is het seizoen hoe dan ook al met een 
geweldige knaller afgelopen: zij zijn afgelopen 
zaterdag met zijn allen naar Nederland-Oekrai-
ne geweest. Helemaal top! Ze hebben het erg 
naar de zin gehad getuige de impressie-foto op 
de site van VEW, www.vewheemstede.nl 
Op de site staan overigens nog meer wetens-
waardigheden rondom de club, dus neem eens 
een kijkje!

‘Dualmeet’ tussen OSS uit 
Zandvoort en GSV Heemstede
Heemstede – Afgelopen week-
end stonden turnverenigin-
gen OSS uit Zandvoort en GSV 
Heemstede tegenover elkaar. 
Het was alweer 22 jaar geleden 
dat de ploegen tegenover elkaar 
hadden gestaan. In het kader 
van haar opleiding werd de wed-
strijd geleid door Fiona Kiewiet, 
een student van het CIOS. Met 
het zweet op haar voorhoofd liet 
zij de groepen opmarcheren en 
verdelen over de vier onderdelen. 
Er werd geturnd op de brug, balk, 
vloer en sprong. GSV Heemstede 
had 13 meisjes ‘in de strijd’, ter-
wijl OSS zeven meisjes daar te-
genover kon zetten. Een ongelij-
ke strijd om van een echte dual-
meet te spreken. 
Er werd geturnd in vier niveaus, 
waarbij acht het hoogste niveau 
was. Daar streden alleen de da-
mes van GSV Heemstede.  Mar-
lijn, Celine, Donna en Laura lie-
ten oefeningen zien van een 
groot gehalte, waarbij Marlijn 
op sprong de begeerde 10 op 
haar lijst liet bijschrijven. Bij de-
ze groep was de vloer de scherp-
rechter. Vanuit GSV heerste sterk 

het gevoel dat bij dit onderdeel 
niet alleen de punten verkeerd 
werden opgeschreven, maar ook 
de score van Celine dubieus was. 
Ook in niveau 9 waren de GSV 
meisjes alleenheersers. Onder-
ling mochten zij uitmaken wie 
zich kampioen kon noemen. In 
Niveau 8 werkte Maya alleen 
tegen OSS-ers. Zij eindigde op 
een nette tweede plaats.  Bij het 
laatste niveau, dat zeker niet het 
slechtste turnen liet zien, ston-
den vier meisjes tegenover twee 
van OSS.  Binnen de groep stond 
Renee, die over 14 dagen naar 
Amersfoort gaat voor haar laat-
ste plaatsingswedstrijd. Toch was 
het Wen Shao die met de eer ging 
strijken en boven op het podium 
mocht plaatsnemen. Binnen de 
tijd wist Fiona de wedstrijd te be-
eindigen en kon de totaaluitslag 
bekend gemaakt worden.  Op 
het hoogste podiumplaats moch-
ten plaatsnemen: Niveau 8 Mar-
lijn Kroezen, Niveau 9 Paerl van 
de Werff (OSS), Niveau 10 Marijn 
van der Werf en Niveau 11 Wen 
Shao van de Vijver.
Jos Holdorp

Tennisvereniging Smash bezoekt 
Special Olympics van Italië
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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.

Zorg voor mens en natuur en… 
verantwoord financieel beleid
Bij de verkiezingen van 7 maart 2006 

hebben de inwoners hun steun uitgespro-

ken voor de voortzetting van het gevoerde 

beleid in de voorafgaande collegeperiode 

2002-2006. Maar zij verlangden ook extra 

zorg voor sociaal beleid en voor het groene 

karakter van de gemeente. En dat alles 

onder voorwaarde van een verantwoord 

fi nancieel beleid. Deze signalen staan 

daarom centraal in het collegeprogramma 

2006-2010 van VVD, CDA en PvdA.

Een besluit is pas genomen als 
het is uitgevoerd
In de vorige raadsperiode zijn enkele grote 

besluiten genomen die door dit college tot 

een goed einde moeten worden gebracht. 

Daarom ligt binnen deze collegeperiode 

de nadruk op de uitvoering van deze be-

sluiten. Want een besluit is pas genomen 

als het is uitgevoerd.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouw van 

bijna 1.000 nieuwe woningen, waarvan de 

nieuwe woonwijk Vogelpark een belangrijk 

onderdeel is. De bouw is inmiddels gestart 

en de 288 woningen worden naar verwach-

ting in 2009 opgeleverd. Er is ook veel 

energie gestoken in de verbouwing van het 

raadhuis. Sinds maart werken onze mede-

werkers in het vernieuwde raadhuis op 

basis van een fl exibel kantoorconcept. Ver-

der hebben we de ambtelijke organisatie 

gereorganiseerd en werken we hard aan 

het verder verbeteren van onze dienst-

verlening. Op de website is een digitaal 

loket beschik baar waar u veel gevraagde 

producten en diensten kunt afnemen. U 

kunt hier bijvoorbeeld een uittreksel uit het 

bevolkings register (GBA) aanvragen, uw ver-

huizing doorgeven of een kapvergunning 

aanvragen.

Daarnaast zijn er vanuit het rijk enkele 

belangrijke taken naar de gemeente over-

gebracht, zoals de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO) en de Wet werk en 

bijstand (WWB). Een goede uitvoering van 

deze sociale wetten vroeg om, en ging 

gepaard met, het samenvoegen van de af-

delingen Sociale Zaken van Benne broek, 

Bloemen daal, Haarlemmerliede & Spaarn-

woude en Heemstede in Heem stede. Een 

complexe operatie die voor de cliënten van 

de vier deelnemende gemeenten geen 

nade lige gevolgen heeft gehad.

Nieuw beleid
Maar er is ook veel energie in nieuwe 

onderwerpen gestoken.

Sociaal

Bijvoorbeeld in extra zorg voor sociaal be-

leid in Heemstede, zoals de nieuwe Wet 

maatschappelijke ondersteuning. Deze wet 

moet ervoor zorgen dat mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen 

en mee kunnen doen in de samenleving. 

De WMO ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilli-

gers en mantelzorgers. De WMO regelt ook 

de hulp bij het huishouden en zorgt voor 

goede informatie over de hulp en onder-

steuning die mensen kunnen krijgen. Het 

deel ‘huishoudelijke hulp’ is inmiddels suc-

cesvol binnen Heemstede ingevoerd. Naast 

de WMO hebben we ook een ruime decla-

ratieregeling voor de minima ingevoerd 

voor een fi nanciële bijdrage in de kosten 

voor actieve deelname aan een sportver-

eniging of culturele of educatieve instelling. 

Een ander voorbeeld van sociaal beleid is 

het vergroten van de veiligheid en leefbaar-

heid in onze gemeente. De slagkracht van 

het bureau Handhaving is vergroot door de 

introductie van de gemeentelijke opspo-
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•  Burgerbijeenkomst 
op 4 juni

• Bouwplannen

•  Wat gebeurt waar 
in Heemstede

•  Bekendmaking 
Wet geluidhinder

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

Het college halverwege…
Terugblik op eerste helft collegeperiode 2006-2010 

Op 30 maart 2006 werd het college van burgemeester en wethouders door de 
gemeente raad geïnstalleerd. Als strate gische leidraad voor het te volgen gemeentelijke 
beleid werd het collegeprogramma 2006-2010 opgesteld. Nu twee jaar later is het tijd 
om terug te blikken op wat er gedurende de eerste twee jaar van deze periode is bereikt. 
En aan te geven wat er de komende twee jaar nog op het programma staat. Op woens-
dag 4 juni a.s. wordt er door de gemeenteraad een burgerbijeenkomst georganiseerd 
over dit onderwerp. U kunt dan aangeven of u tevreden bent over de behaalde resultaten 
en wat er volgens u de komende jaren nog moet gebeuren. Het verslag hieronder is een 
beknopte samenvatting van de volledige rapportage van het college aan de gemeente-
raad dat u kunt lezen op www.heemstede.nl.

ringsambtenaren (GOA’s) die zich samen 

met de politie richten op het vergroten van 

de veiligheid en leefbaarheid in Heemstede. 

Dit doen we ook met het project ‘Samen-

werken aan veiligheid en leefbaarheid’, 

waarbij we samen met u en andere instan-

ties zoals de politie, brandweer, wooncor-

poraties en scholen, acties bedenken om 

uw woonomgeving verder te verbeteren.

In de wijken Merlenhoven/De Glip en in de 

Indische wijk/Valkenburgerplein e.o. zijn de 

actieplannen inmiddels uitgevoerd en afge-

rond. In 2007 gingen we verder met het uit-

voeren van acties in de Geleerdenwijk en 

de Rivierenwijk en startten we in twee 

nieuwe wijken: de Schilderswijk en de 

Componistenwijk/Hageveld e.o. In 2008 

gaan we aan de slag met de twee laatste 

wijken: Centrum en omgeving en 

Zandvoortselaan/stationsomgeving.

Lees verder op de volgende pagina. >

Heemstede
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Groen

Ruim de helft van de oppervlakte van 

Heemstede is groen. Met het nieuwe con-

serverende bestemmingsplan ‘landgoederen 

en groene gebieden’ willen we het groene 

karakter van onze gemeente veiligstellen. 

Inmiddels is dit bestemmingsplan vast-

gesteld door de gemeenteraad en de pro-

vincie Noord-Holland. Ook voor het 

Manpadslaangebied kiezen we voor een 

groene invulling. We zijn met de provincie 

en de Dienst Landelijk Gebied in overleg 

over de fi nanciering van de inrichting van 

het Manpadslaangebied als groen gebied 

met beperkte recreatie.

Het versterken van het groen doen we ver-

der door het plaatsen van veel nieuwe 

bomen in de openbare ruimte, zoals in de 

Cesar Francklaan.

Financieel

We hechten veel waarde aan een verant-

woord fi nancieel beleid. De begroting is 

vanaf het eerste jaar sluitend, zonder struc-

turele onttrekking aan de algemene reser-

ves. De gemiddelde woonlasten zijn de af-

gelopen 2 jaren minder gestegen dan de 

infl atie in dezelfde periode. Verder zien we 

scherp toe op de voortgang en kosten-

bewaking bij grote projecten. Het vernieuwde 

raadhuis is op tijd en zoals het er nu naar 

uitziet binnen het budget opgeleverd. De 

defi nitieve afrekening volgt in de zomer van 

2008. Nieuwe bezuinigingen zijn niet aan 

de orde geweest. Wel kijkt de gemeente 

continu of zaken goedkoper kunnen, bij-

voorbeeld door samenwerking zoals met 

een gemeenschappelijk inkoopbureau.

Verbeteren voorzieningen
Ook is hard gewerkt aan de verbetering 

van de voorzieningen. 

- Inmiddels is de besluitvorming afgerond 

over de fusie van de bibliotheek met de 

stadsbibliotheek van Haarlem. Hiermee is 

de positie van de bibliotheek gewaarborgd, 

wordt er een kostenvoordeel behaald en 

de kwaliteit verder versterkt. De gemeente-

raad heeft een motie aangenomen dat de 

bibliotheek op de huidige locatie moet 

blijven. Een onderzoek daarnaar wordt 

binnenkort afgerond.

- De geplande herinrichting van de Binnen-
weg en een strenger welstandsbeleid 

werpen nu al hun vruchten af. De afgelo-

pen twee jaar kozen meerdere gerenom-

meerde winkelbedrijven voor een nieuwe 

vestiging in Heemstede. Tevens vestigt 

zich nieuwe aantrekkelijke horeca op de 

Binnenweg/Raadhuisstraat.

- Om tot een fi etsvriendelijk en veilig 
wegen net te komen, waarbij alle verkeers-

deelnemers de ruimte hebben, heeft een 

inven tarisatie van knelpunten plaats-

gevonden. Zo wordt bijvoorbeeld de Van 

Merlenlaan in zijn geheel aangepakt, 

waarbij het fi etspad binnenkort vervangen 

wordt door een tweerichtingen fi etspad. 

Voor knelpunten als de Binnenweg en 

Johan Wagenaarlaan worden momenteel 

plannen gemaakt. En voor drie fi ets-

oversteekplaatsen (A. Pauwlaan/Heren-

weg, Glipperdreef/Sportparklaan en 

Heemsteedse Dreef/Van den Eijndekade) 

zijn externe verkeersonderzoeken gestart 

die tot verbeteringen moeten leiden.

- De voorzieningen voor leren, sporten, wer-

ken en spelen zijn de afgelopen twee jaar 

verder uitgebreid. De uitbreiding van de 

Crayenesterschool geeft de leerlingen 

van deze school eindelijk de ruimte en 

voorzieningen waar zij recht op hebben en 

waar door ouders op is aangedrongen.

- Voor het gemeentelijke sportpark is een 

onderzoek gestart om de toekomst zeker te 

stellen. Vooruitlopend daarop is er bij HBC-

tennis een extra baan aangelegd en bij 

hockeyclub Alliance anderhalf nieuw kunst-

grasveld om een jeugdstop te voorkomen.

- De speelvoorzieningen in Heemstede 

zijn/worden in overleg met omwonenden 

opgeknapt. Bij nieuwbouwprojecten, zoals 

Vogelpark, worden standaard speelvoor-

zieningen gerealiseerd.

- Particulieren kunnen gratis grofvuil aan-

bieden. De openingstijden van de milieu-
straat zijn verruimd, zonder extra kosten. 

Ook zijn er gratis extra takkenrondes voor 

het ophalen van snoeihout dat door inwo-

ners langs de weg gezet kan worden.

Democratisch proces: 
open houding
Aan de wensen en verwachtingen van de 

inwoners van Heemstede kan slechts wor-

den tegemoetgekomen als het bestuur 

luistert. Dat is onze stellige overtuiging. Als 

college hebben wij een dienende rol naar 

de inwoners en proberen we een open 

houding en bestuursstijl aan te nemen. Wij 

hanteren een inspraakprocedure waarbij 

tijdigheid, openheid en terugkoppeling 

sleutelwoorden zijn. Er zijn vele voorbeel-

den van aanpassingen van plannen na 

inspraak, zoals het Vogelpark, de Van 

Merlenlaan en het raadhuis.

Dit lijkt door de gemeenteraad, pers en in-

woners te worden gewaardeerd. Wij voeren 

regelmatig gesprekken met groeperingen 

en individuele burgers en zien de inzet van 

belangengroeperingen als waardevol om 

tot gedragen besluiten te komen. Wij menen 

samen met de gemeenteraad invulling te 

geven aan een open democratisch proces. 

Belangrijke en uiteenlopende onderdelen 

van het collegeprogramma konden op una-

nieme steun van de raad rekenen. Tege-

lijkertijd werd er regelmatig tussen en zelfs 

binnen (college)partijen verdeeld gestemd. 

De raad en haar leden hebben hiermee in-

vulling gegeven aan het dualisme.

Nog veel te doen
Wij concluderen dat we goed op koers liggen. 

Maar nog niet alles is gerealiseerd. Een 

nieuw bestemmingsplan voor het Manpads-

laangebied is in voorbereiding, maar de 

fi nancie ring is nog niet rond. Ook de bouw 

van een parkeervoorziening bij de Binnen-

weg moet nog ter hand worden genomen. 

Voor het Sportpark en het Wilhelminaplein 

moeten er toekomstvisies komen en worden 

uitgevoerd. Verder staan de komende drie jaar 

het actualiseren van de bestemmingsplannen 

prominent op de agenda. De huisvesting van 

de bibliotheek en het kleutergedeelte van de 

Crayenesterschool moeten nog defi nitief 

vorm krijgen. De daad werkelijke uitvoering 

van de herinrichting van de Binnenweg is 

ook nog een uitdaging. Ook veiligheid krijgt 

de komende twee jaar veel aandacht. De 

veiligheidsregio Kenne merland en de profes-

sionalisering van de crisis- en  rampenbestrij-

ding krijgen vorm. Ook moeten er enkele 

grote verkeersknelpunten worden aangepakt. 

Verder zal er gewerkt worden aan verdere 

regionale samenwerking met omliggende 

gemeenten en ten slotte moet het Centrum 

voor jeugd en gezin worden opgezet. 

Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en 

professionals kunnen hier terecht met aller-

lei vragen over opvoeden en opgroeien.

Lees het volledige verslag van het college 
aan de gemeenteraad op www.heemstede.nl

Burgerbijeenkomst op 4 juni
In september 2008 is er een verantwoor-

dingsdebat tussen raad en college over 

de eerste twee jaar van de collegeperiode 

2006-2010. Vooruitlopend hierop wil de 

gemeenteraad graag de mening van in-

woners van Heemstede horen. Wat vindt 

u van de afgelopen twee jaar? Ligt de 

uitvoe ring van het collegeprogramma op 

schema? De gemeenteraad nodigt u van 

harte uit voor een burgerbijeenkomst op 

woensdag 4 juni van 20.00 tot ca. 
22.00 uur in het raadhuis.
Tijdens de bijeenkomst vinden gelijktijdig 

vijf rondetafelgesprekken plaats waarin 

alle onderdelen uit het collegeprogramma 

aan bod komen. Daarna volgt een plenaire 

discussie met de zaal en geven wethou-

ders 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.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren richten zich op het vergroten 
van de veiligheid en leefbaarheid in Heemstede.
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Werk aan de weg in de 
Van Merlenlaan
Op 2 juni starten de werkzaamheden aan de Van Merlenlaan. Tijdens het werk worden 
sommige weggedeelten afgesloten voor het (auto)verkeer. Het verkeer wordt dan 
omge leid. De werkzaamheden worden naar verwachting eind augustus 2008 afgerond.

Werkzaamheden
Aan de zuidzijde van de Van Merlenlaan 

komt een breder fi etspad, zodat deze in 

twee richtingen bereden kan worden. Aan 

de noordzijde gaat het fi etspad weg; hier 

komt een verhoogd trottoir. Ter hoogte van 

de W.A. de Tellolaan wordt een drainage-

leiding onder de rijbaan aangebracht. Verder 

komt er een verkeersplateau bij de kruising 

met de Vrijheidsdreef en wordt de rijbaan 

herbestraat.

Gevolgen voor verkeer
Van juli tot medio augustus 2008 is het weg-

gedeelte tussen de Vrijheidsdreef en de 

W.A. de Tellolaan gestremd voor het door-

gaande verkeer. Het verkeer richting centrum 

wordt omgeleid. Ook wordt in deze periode 

het verkeersplateau aangelegd; dan is het 

deel tussen de Valkenburgerlaan en Vrijheids-

dreef gestremd voor het autoverkeer.

Van medio augustus tot eind augustus 2008 

is het weggedeelte tussen de W.A. de Tello-

laan en Herenweg afgesloten voor het door-

gaande verkeer.

Het fi etsverkeer kan gedurende de werk-

zaamheden gewoon gebruik blijven maken 

van de Van Merlenlaan.

Openingsfeest raadhuis
Twee dagen lang was het feest bij het raadhuis. Vrijdag 23 mei vond de officiële opening 
van het verbouwde raadhuis voor genodigden plaats. En zaterdag 24 mei was het grote 
openingsfeest. Op het zonovergoten Raadhuisplein kwamen veel Heemstedenaren 
een kijkje nemen in het nieuwe ‘fl exkantoor’, op de kunst- en informatiemarkt, de milieu-
markt en bij de vele optredens op podia voor en achter het raadhuis.
Het openingsfeest werd georganiseerd door de gemeente in samenwerking 
met Inspire-me. Aan de dag werkten verder heel veel mensen mee. Helaas is 
het onmogelijk om al die mensen persoonlijk te bedanken. Op deze plek willen 
we met name voor hun actieve bijdrage bedanken: de leerlingen van college 
Hageveld, leerlingen van de Voorweg school, de acteurs van Living History, 
balletstudio Jolein, Henk Koelemeijer en Wim Bak. Mede dankzij hen is het 
openingsfeest een groot succes en een geweldige Heemstedepromotie gewor den!

De markt op het parkeerterrein 

achter het raadhuis trok veel publiek.

Foto’s: Joost Verkaik

Living History bracht de geschiedenis 

van Heemstede tot leven, samen met 

ballet school Jolein en leerlingen van de 

Voorwegschool. 

Het openingsfeest werd 

zaterdag spectaculair 

afgeslo ten met de opera 

Dido en Aeneas, waaraan 

meer dan 70 mensen 

meewerkten.

Lekker in het zonnetje 

genieten van de optredens.

HeemstedeMail is de gratis berich-
ten service van de gemeente. Word 
abonnee via www.heemstede.nl 
en ontvang periodiek een e-mail-
bericht met nieuws op maat van 
de gemeente.

HeemstedeMail

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.

www.heemstede.nl

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).

Dansgroep Enjoy Dance 

gaf een wervelende show.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 
Heeft uw organisatie vacatures voor 
vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-
voorwaarden, rechten en plichten? Of 
zoekt u een goede cursus/work shop voor 
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 
Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 
informatiezuil (dagelijks tijdens openings-
tijden van de Luifel)
E-mail: 
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl



Wat gebeurt waar 
in Heemstede?
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Aanvragen bouwvergunning
2008.096 het uitbreiden van de garage/berging - Valkenburgerlaan 4C

2008.119 het plaatsen van een hekwerk - Bronsteeweg 10

2008.120 het plaatsen van een dakopbouw - Jan van de Bergstraat 28

2008.121 het uitbreiden van een woonhuis - Tooropkade 2

2008.122 het bouwen/vernieuwen van een garage - Heemsteedse Dreef 131

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 23 mei 2008)
2008.082 het plaatsen van een berging - Timorstraat 9

2008.088 het uitbreiden van de garage - Kraanvogellaan 27

2008.098 het plaatsen van een berging - Leidsevaartweg 105

2008.104 het uitbreiden van een woonhuis - Von Brucken Focklaan 9

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 23 mei 2008)
2008.008 het plaatsen van een dakopbouw - Van der Waalslaan 28

2008.022  het veranderen van een kantoor naar - Binnenweg 57 

een winkel en wijzigen van de gevels

2008.066 plaatsen lichtreclame - Binnenweg 159A

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 23 mei 2008)
2006.351  het bouwen van een appartementen- - Herenweg 113

complex (begeleid wonen) ‘De overstap’

Verleende sloopvergunning (verzonden 23 mei 2008)
2008.909 het gedeeltelijk slopen van de garage/kantoor - Herenweg 40

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen

Vergaderingen, 
bijeenkomsten & 
evenementen

 Inloopochtend burgemeester, 6 juni, 

10.00-12.00 uur, raadhuis

 Commissie Ruimte, 9 juni, 20.00 uur, 

raadhuis

 Commissie Samenleving, 10 juni, 

20.00 uur, raadhuis

 Commissie Middelen, 11 juni, 20.00 uur, 

raadhuis

 Gemeenteraad, 26 juni, 20.00 uur, 

raadhuis

 Excursies in park bij Huis te Manpad 

o.l.v. gids. Van 1 juni - 5 oktober: zaterdag 

10.00 uur. Start bij poort, deelname gratis, 

aanmelden niet nodig.

 Veteranencafé, dinsdag 3 juni, 16.00 uur, 

café De eerste aanleg

 Utopiafestival, 30 mei t/m 1 juni, bij 

De Hartekamp Groep

 Avondvierdaagse, dinsdag 3 t/m vrijdag 

6 juni 2008

 Kunstmarkt, zondag 8 juni, Jan van 

Goyenstraat

 Veteranendag in Heemstede, vrijdag 

27 juni 2008

Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst of 

evenement in deze rubriek laten opnemen? 

Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kleding-
inzamelingsacties

 25 t/m 31 mei - Epilepsie Fonds

 1 t/m 7 juni - Algemene Nederlandse 

Gehandicapten Organisatie ANGO

 8 t/m 14 juni - Maag Lever Darm 

Stichting 

 15 t/m 21 juni - Rode Kruis

 juni - kledinginzameling Stichting Sociaal/ 

Medische Hulpverlening aan Oost-Europa

Werk aan de weg

 Riolering Dr. Schaepmanlaan e.o. incl. 

aanleg bergbezinkbassin. Zomer 2007 - 

juli 2008

 Van Merlenlaan: bestrating en aanleg 

fi etspad. Juni tot eind augustus 2008.

 Herinrichting Zandvoortselaan tussen 

de Vondelkade en de Leidsevaart 

(hoofdrijbaan inmiddels weer open). 

Uitvoering: februari tot juli 2008.

Grote projecten

 Herinrichting Binnenweg & bestemmings-

plan Centrum: realisatie 2008-2010

 Bouwplan Watertoren/Privilege Heem-

stede: realisatie 215 appartementen in 

vier fases in de periode 2005-2010

 Omgeving station Heemstede-

Aerdenhout: realisatie woonwijk 

Vogelpark in periode 2007-2009 

(voorlopige planning)

 Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein: 

realisatie 139 woningen in parkachtig 

gebied aan het Spaarne in periode 

2008-2010

 Park Meermond: realisatie nieuw natuur-

gebied op voormalige vuilstort aan de 

Cruquiusweg in periode 2005-2009 

(recreatie pad Spaarne/Ringvaart gaat 

open als Park Meermond gereed is)

 Renovatie Provinciënwijk: uitvoering 

renovatie plan en andere deelplannen 

begin 2008

 Manpadslaangebied: inrichten als 

natuur gebied met extensief recreatief 

gebruik. Planning volgt.

Kijk op de gemeentelijke website voor uit-

gebreide informatie over deze projecten 

(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen 

en projecten).

Gratis het laatste nieuws 
over Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

Het hoofd Gemeentelijke Belastingen 

Kennemerland-Zuid heeft op 16 april 2008 

heffings- en invorderingsbevoegdheden 

gemandateerd aan de hoofden van de di-

verse afdelingen. Deze mandaatregeling 

treedt met terugwerkende kracht in wer-

king op 1 januari 2007.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen 

met Gemeentebelastingen Kennemerland-

Zuid te Bloemendaal, tel. (023) 522 57 65.

Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 2008

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van 

de gemeente Heemstede hebben geconsta-

teerd dat in de Van Merlenvaart ter hoogte 

van de Ritzema Boskade/Clusiuslaan het 

vaartuig Swaen II is aangelegd aan grond 

die in eigendom is van de gemeente.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder b 

van de Verordening op het gebruik van 

openbare havens en binnenwateren is het 

verboden met dit vaartuig op deze plaats 

een ligplaats in te nemen of te hebben.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig 

wordt verzocht binnen 2 weken na 28 mei 

2008 zijn vaartuig buiten Heemstede te 

brengen. Indien de eigenaar geen gehoor 

geeft aan dit verzoek, dan zullen burge-

meester en wethouders overwegen bestuurs-

dwang toe te passen en het vaartuig te laten 

verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een 

periode van 13 weken opgeslagen. De eige-

naar kan zijn vaartuig binnen die periode 

terugontvangen na betaling van de kosten 

die zijn gemoeid met de uitoefening van de 

bestuursdwang. Indien het vaartuig niet wordt 

opgehaald binnen bovengenoemde periode 

dan zullen burgemeester en wethouders over-

wegen om het vaartuig openbaar te verkopen.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen 

met bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede op tel. (023) 548 57 39.

Vaartuig Swaen II in de Van Merlenvaart
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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 bezwaar-
schrift 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 wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

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

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

In het kader van artikel 17 van de Verorde-

ning op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren hebben de gemeentelijk 

opsporingsambtenaren van bureau Hand-

having van de gemeente Heemstede het 

volgende gezonken vaartuig gelicht:

- Witte roeiboot met blauwe rand gelegen 

in de Crayenestervaart aan de Jacob van 

Ruisdaellaan.

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een 

periode van 13 weken met ingang van 23 mei 

2008 opgeslagen. Gedurende deze periode 

kan de rechtmatige eigenaar tegen betaling 

van de kosten van het verwijderen van het 

vaartuig en de opslagkosten zijn/haar vaar-

tuig terugontvangen. Hiervoor kan contact 

worden opgenomen met bureau Handha ving 

van de gemeente Heemstede op telefoon 

(023) 548 57 39. Indien het vaartuig niet 

wordt opgehaald, zullen burgemeester en 

wethouders overwegen het vaartuig te ver-

kopen dan wel te vernietigen.

Handhavingsactie gezonken vaartuig

Bouwplan Herenweg 113, Heemstede
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur van de Milieu-

dienst IJmond bekend, dat zij voor de bouw van locatie ‘De Overstap’ aan de Herenweg 113 

te Heemstede een hogere waarde hebben vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai over 

de Herenweg.

Tegen de ontwerpbeschikking van 7 maart 2007 zijn geen zienswijzen ingebracht, het defi ni-

tieve besluit wijkt niet af van het ontwerp. De vastgestelde hogere waarden zullen ingevolge 

art. 110i van de Wet geluidhinder nadat dit besluit onherroepelijk is zo spoedig mogelijk 

worden ingeschreven in het kadaster.

Bekendmaking Wet geluidhinder 
Besluit voor vaststelling hogere waarden

24 uur per dag, 
7 dagen per 

week, 365 dagen 
per jaar

www.heemstede.nl

Eigen tulp voor 
Heemstedenaar
Heemstede – De oubollig-
heid ver voorbij is de nieuwe 
mooie en vooral grote witte 
tulp ‘Dick Beijer’. Juist, ver-
noemd naar de Heemsteed-
se tuinarchitect Dick Beijer, 
bekend van Studio voor tuin-
kunst.

Het International Flower Bulb 
Center heeft de benoeming vo-
rige week dinsdag (20 mei) of-
ficieel gelanceerd. De tulp, die 
maar liefst een halve meter 
groot kan worden en een zeer 
sterk type is, word vanaf het na-
jaar verkocht als bol. Om het 
witte, typisch Hollandse bolge-
was, extra onder de aandacht te 
brengen vormt Dick Beijer het 

Pré Wonen behaalt 
KWH-Huurlabel

Het KWH (Kwaliteitscen-
trum Woondiensten Huursec-
tor) heeft alle aspecten van de 
dienstverlening van Pré Wo-
nen onderzocht. Dit gebeurt 
met vragenlijsten die naar de 
huurders worden toegestuurd 
en metingen naar de telefoni-
sche bereikbaarheid en infor-
matievoorziening op de ves-
tigingen. Pré Wonen voldoet 
ruimschoots aan de kwaliteits-

eisen en behaalde hiermee het 
KWH-Huurlabel. De uitdaging 
voor Pré Wonen is nu om het 
KWH-Huurlabel te behouden. 
Het KWH meet voortdurend 
de dienstverlening van Pré Wo-
nen. Daarbij speelt de mening 
van de huurder een belangrij-
ke rol. Op deze manier kan Pré
Wonen kwaliteit in dienst-
verlening waarborgen en ver-
beteren.

Heemstede - Deze maand heeft Pré Wonen het KWH-
Huurlabel behaald. De toekenning van dit kwaliteitskeur-
merk voor woningcorporaties is mede te danken aan de 
waardering van haar huurders. Pré Wonen is trots op deze 
blijk van erkenning. Kwaliteit in dienstverlening is en blijft 
belangrijk, want kwaliteit dat mérk je!

Minder parkeerplaatsen Binnenweg
Heemstede - Het college heeft 
besloten tegemoet te komen 
aan de wens van de gemeente-
raad om op het zuidelijke deel 
van de Binnenweg de trottoirs 
te verbreden waardoor er een 
aantal parkeerplaatsen niet kan 
worden aangelegd. Het gaat om 
het stuk van de ijzeren brug tot 
ongeveer de Deka Markt. Het 
gaat hier om ongeveer acht par-

keerplaatsen. Het college denkt 
op het parkeerterrein achter de 
bibliotheek een paar extra plaat-
sen te kunnen aanleggen waar-
door het verlies van plaatsen op 
de Binnenweg kan worden ge-
compenseerd.

Op het terrein van de voormali-
ge garage Van Lent aan de Dreef 
zullen 22 woningen worden ge-

realiseerd. Het Shell station zal 
op termijn verdwijnen en plaats-
maken voor een blok woningen 
van drie onder een kap. Op het 
achterterrein, waar nu nog de 
garage en showroom staat en 
een groot parkeerterrein ligt, 
zullen ruim twintig twee onder 
een kap woningen worden ge-
bouwd. Ter ontsluiting zal vanaf 
de Bronsteeweg een straat wor-
den aangelegd. Deze weg zal 
aan de andere zijde uitkomen 
op de Lanckhorstlaan tegenover 
de Jacobaschool. De geschatte 
verkoopprijs zal waarschijnlijk 
boven de 700.000 euro komen te 
liggen. De voormalige zusters-
flat aan de Johan Wagenaarlaan 
zal spoedig worden gesloopt om 
zo ruimte te maken voor een ap-
partementencomplex met daarin 
28 appartementen. Ook zal een 
vijftiental huizen worden gerea-
liseerd. Zowel in de huur- als in 
de koopsector komt dan nieuwe 
woonruimte beschikbaar. Een 
deel van de woning zal als soci-
ale huurwoning worden aange-
merkt. Radio de Branding, dat 
nu nog zijn studio in de kelder 
van de zustersflat heeft, zal naar 
een ander studioruimte moeten 
uitzien. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat het lokale radio-
station naar Hageveld zou ver-
huizen maar dit plan stuitte op 
problemen o.a. de brandveilig-
heid.
Eric van Westerloo

boegbeeld. Zijn gezicht zal te 
zien zijn op posters en bij ande-
re promotionele doeleinden. Ui-
teraard een kroon op het werk 
van de talentvolle tuinarchitect. 
Hij is erg ingenomen met het ty-
pe tulp. “Het is een niet-tradti-
onele tulp die bescheiden van 
tint is en als je er heel veel bij 
elkaar ziet, absoluut erg mooi is. 
Niets tuttigs of oubolligs aan”, 
zegt Dick. De Keukenhof, tra-
ditiegetrouw bol van de tulpen, 
daar heeft Dick niets mee, zoals 
hij zegt. “De weg er naartoe – 
velden vol tulpen in één kleur – 
vind ik mooier!” Het feit dat een 
Heemstedenaar een tulp naar 
zich vernoemd zag, is zelfs lan-
delijk bekend geworden. RTL-
Boulevard besteedde er aan-
dacht aan. Voordat de bollen de 
grond in gaan, zal de witte tulp 
‘Dick Beijer’ bij alle grote tuin-
centra gepromoot worden, en te 
koop zijn. Tot die tijd moeten we 
het doen met de foto!


