Voor het
Officiële
Gemeente
nieuws
Heemstede
zie achterpagina
of kijk op
www.heemstede.nl

Tel. 0297-368671

27 mei 2009

Fax 0297-342900

VOF Vogelpark voorziet spoedige oplossing

Wethouder boos over
‘puinhopen’ nieuwe wijk
Heemstede - Tijdens de feestelijke start van de bouw van
de nieuwe appartementen op
het Vogelpark stak wethouder Pieter van de Stadt zijn
woede over de gang van zaken op deze nieuwe woonlocatie niet onder stoelen of
banken.
De aannemer en onderaannemers hebben van de ruimte rond de al eerder opgeleverde woningen een puinhoop gemaakt. Her en der staan wagens,
kranen, hoogwerkers e.d. opgesteld waardoor er voor hulpdiensten, verhuizers, vuilnisauto’s
en bewoners geen doorkomen
aan is. Muurtjes zijn omvergereden, lantaarnpalen staan scheef
en her en der ligt vuil en staan
containers. Vooral het feit dat de
brandweer onmogelijk de woningen kan bereiken steekt het gemeentebestuur. Herhaalde verzoeken van de gemeente richting de bouwer, V.O.F. Vogelpark,
hebben niet het gewenste effect
gehad. Het vuil kan niet worden opgehaald, omdat de wagen
domweg niet in de buurt kan komen van de containers. Het gevolg is dat er buiten de wijk een
vuilstort is ontstaan en medewerkers van de Meerland tot laat
in de avond bezig zijn de boel op
te ruimen. Ook bewoners par-
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keren lukraak voor de woningen
en verergeren het probleem alleen maar. Deze situatie kan blijven bestaan totdat de bouwer de
woonwijk overdraagt aan de gemeente. Op dit moment heeft de
gemeente geen bevoegdheid in
te grijpen, maar heeft gelijktijdig
wel de zorg voor de veiligheid op
zich genomen. Nadat wethouder
Pieter van de Stad, zittend in een
kraan, de feitelijke openingshandelingen had verricht sprak hij
de aanwezigen toe. Hij stak de
toekomstige bewoners van het
in aanbouw zijnde complex het
‘Pelikaangebouw’ een hart onder de riem. “Het is een prima locatie om te wonen de wereld is
onder handbereik. Amsterdam,
Den Haag en Schiphol zijn allen binnen een uurtje te bereiken. Heemstede zal waarschijnlijk nooit meer zo’n grootschalig
project als het Vogelpark kunnen
realiseren. De ruimte ontbreekt
de gemeente domweg”, stelde
de wethouder. “Wij eisen nu en
in de toekomst een goede toegankelijkheid van het gebied. Bewoners mogen mij, ook na twee
jaar, er persoonlijk op aanspreken als blijkt dat dit niet zo is.”
De heer Huisman van V.O.F. Vogelpark vond de wijk mooi, rustig en ruim. De problemen met de
bereikbaarheid waren al uitvoerig besproken met de gemeente
en hij voorzag een spoedig oplossing. Wel vond hij dat de gemeente zelf meer moest handhaven.
V.d. Stadt gaf juist aan dat er op
dit moment geen rol voor de gemeente is weggelegd, omdat deze officieel nog geen eigenaar is
van het gebied. Tegen de tijd dat
het Pelikaangebouw klaar is zal
de rommel wel zijn opgeruimd.
Eric van Westerloo
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Heemstede - “In dit kunstig gevlochten nestje, gevoerd met
witte pluisjes, zijn 3 koolmeesjes uitgebroed en uitgevlogen”, schrijft Corrien Visser. Ze vervolgt: “Na het uitvliegen hebben wij het nestje verwijderd en het nestkastje schoongemaakt en hopen nu op een nieuw broedsel. Koolmezen broeden
niet 2 keer in hetzelfde nest. Ze maken steeds weer een nieuw
schoon nestje.” Ook een mooie voorjaarsfoto? Mail de redactie:
redactie@heemsteder.nl

Volgende week in
aandacht voor

KUNSTMARKT
Jan van Goyenstraat
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Valkenburgschool leert
Scoren voor Gezondheid
Heemstede - Bij Scoren voor
Gezondheid tekenen kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool een contract met
voetballers uit de eredivisie.
Gedurende twintig weken
doen de kinderen hun best
om op een gezonde manier te
leven. Dat betekent gezonde
voeding en voldoende beweging. De kinderen uit groep 6
van de Valkenburgschool in
Heemstede hebben meegedaan aan het project. Ze zijn
natuurlijk (bijna) allemaal
voor Ajax!

den over de inzet van zowel de
leerlingen als de docenten en
vrijwilligers van de Valkenburgschool. Bij een bezoek aan de
Valkenburgschool door de organisatie werden zij zelfs gecomplimenteerd over de vele activiteiten die zij gezamenlijk hadden ondernomen.
Ook de vele blauwe petjes van
de Valkenburgschool, tijdens
het bezoek aan Ajax, had de nodige indruk gemaakt bij de organisatie. “Het was duidelijk te

zien dat de Valkenburgschool
een gezellige, actieve en hechte school is en die veel belang
hecht aan een gezonde leefstijl
voor haar leerlingen”.
Als ouder bent u natuurlijk betrokken bij de gezondheid van
uw kind. Soms kan het erg lastig zijn om kinderen te stimuleren om voldoende te bewegen
en gezond te eten.
Om te beginnen kunt u het goede voorbeeld geven. En niet te

Verschijnt woensdag

gemakkelijk toegeven als zij
vragen om snoep en snacks.
Natuurlijk wil een kind televisie
kijken en computerspellen spelen, daar is niets mis mee. Maar
alles met mate. Want als kinderen ongezond eten en te weinig
bewegen hebben zij daar hun
hele verdere leven last van.
Scoren voor Gezondheid wordt
geleid en gecoördineerd door
de Stichting Meer dan Voetbal,
het Nationaal Instituut voor Gezondheidbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en het Nederlands instituut voor Sport en Bewegen. Partners in het project
zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
de Sponsor Bingo Loterij en de
Eredivisie (ECV).
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Doel van het project is kinderen uit groep 6,7 en 8 van de
basisschool actief te laten werken aan hun gezondheid. Daartoe tekenen ze een contract
met voetballers uit de Eredivisie
waarin ze beloven zich voor een
periode van 20 weken in te zetten voor een gezondere levensstijl. Ze krijgen dan onder andere een begin-en een eindclinic
bij een van de achttien clubs uit
de Eredivisie. Voor de leerlingen
van de Valkenburgschool was
AJAX een logische keuze. Gedurende de projectperiode is
er op school, onder leiding van
juf Nathalie en een aantal fanatieke ouders en stagiaires, veel
aandacht besteed aan gezonde
voeding en bewegingsleer. Afsluitend ontvingen de kinderen
van de Valkenburgschool een
diploma van hun Ajax helden.
De organisatie was zeer tevre-
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Gediplomeerde Valkenburg leerlingen (foto: Nathalie Mense).

Dier van de week:
Regio - Een heerlijke kat, die
Corey. Hij is gevonden en niet
meer opgehaald, waarom, waarom, waarom dan toch?
Corey is zo’n ontzettend leuk
en lief dier! Hij komt met zijn
schattige koppie gelijk op je
af, voor een knuffel en een aai.

van 1930

Corey

Je kan hem gemakkelijk op tillen en vindt alles best. Lief voor
kinderen, hij springt zo bij de
eerste de beste op schoot, en
makkelijk met andere katten.
Kortom een superkat!! Hij gaat
graag naar buiten en vindt het
heerlijk in de zon te liggen. Hij
is niet de jongste meer, maar
omdat hij is gevonden, weten
we zijn exacte leeftijd helaas
niet.
Wie geeft deze superkat een fijn
huis... Kom kennis maken met
Corey, Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Open van maandag tot
en met zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur. tel. 023-5713888 of
kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl

Snuffelmarkt
Regio - Op zondag 31 mei, 1e
pinksterdag is de IJsbaan Kennemerland te Haarlem van 10 tot
17 uur omgetoverd tot een waar
Snuffelparadijs en ligt de hal vol
gebruikte goederen en artikelen.
Honderden standhouders bieden
op deze locatie de meest uiteenlopende spullen aan: antiek, curiosa, leuk aardewerk, speelgoed,
munten, postzegels, poppen, kleding, boeken, verzamelobjecten,
leuke hebbedingentjes, enz. Voor
de kinderen zijn er leuke attracties en amusement. Kom snuffelen op de zeer gevarieerde Snuffelmarkt op de ‘overdekte’ buitenbaan van de Kennemer IJsbaan,
IJsbaanlaan 4 A (Randweg) te
Haarlem. De toegang bedraagt
voor volwassenen 3,00 euro. Kinderen (t/m 12 jaar) onder geleide
gratis. Parkeren is gratis.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. 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 toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl

pagina 4

de Heemsteder - 27 mei 2009

These shoes are made for bathing

Nu 9 gratis Anti-Cellulite behandelingen

Ontspannen afslanken
met garantie bij LaRiva

Heemstede - Nog snel even
flink wat kilo’s en centimeters
kwijt? Met LaRiva slankt U af op
de plaatsten waar U dit wilt! Totaal of plaatselijk. Vooraf centimeters gegarandeerd en nu
9x OzonZuurstofbehandelingen
gratis! (Voor voorwaarden zie onderaan het artikel). Met LaRiva is
fit en slank zijn een bereikbaar
ideaal voor jong en oud. Met de
methode van LaRiva is het mogelijk om op een geheel natuurlijke wijze af te slanken, totaal of
plaatselijk. LaRiva werkt met de
Zwitserse Thermo Fysische Methode. Bij deze therapie gaat het
om een combinatie van conditie, beweging en voeding. Deze methode wordt al ruim 30 jaar
toegepast en is internationaal
een groot succes Daarom kan
er vooraf een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat het werkt. De methode bestaat uit een actief en een
passief deel. Het actieve deel bestaat uit de doelgerichte bewegingstherapie gericht op totaal
afslanken of op specifieke probleemzones. De bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd
in een warmtecabine. De warmte zorgt ervoor dat de spieren
ontspannen en er met een relatief lichte inspanning toch effectief aan het figuur gewerkt wordt.
Omdat liggend bewegen minder
belastend is kunnen ook mensen met reumatische-, rug-en/of
gewrichtsklachten volgens deze
methode bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het li-

chaam van de OzonZuurstoftherapie. De Ozon stimuleert de
bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd.
De huidconditie verbetert zichtbaar, cellulite wordt minder en
de elasticiteit neemt toe. LaRiva
geeft ook persoonlijk voedingsadvies om op natuurlijke wijze af
te slanken, maar ook om slank te
blijven. Er wordt naar een combinatie gezocht van gezond en
lekker, afgestemd op uw leefgewoonten. LaRiva nodigt u geheel gratis en vrijblijvend uit voor
een persoonlijk gesprek. In dit
gesprek worden u wensen besproken, uw mogelijkheden en
de daarbij behorende prijzen.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak: LaRiva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat 27, Heemstede. Tel: 023-547 44 19. Ma. t/
m do 9-20.30 uur, vrij 9-16.30
uur, za: 9-13 uur. De actie is alleen geldig bij het volgen van de
advieskuur. Kijk ook op: www.lariva.nl
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24, Hee mstede, telefo on:
Samen Eten: Ierland
Samen Eten met een keuze voor een land, met
een menu en muziek uit het betreffende land.
Voor dinsdag 30 juni is de keus gevallen op
Ierland. Het menu is als volgt: Ierse aardappelsoep, Ierse stoofschotel en het toetje is een
Guinesspudding. De maaltijd wordt besloten
met een kopje kofﬁe of thee. Op dinsdag 30
juni bent u om 12.30 uur van harte welkom.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn verkrijgbaar
bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede.
Zomertochtjes met de KO-Bus
De eerste tochtjes zijn gereden tot ieders tevredenheid. Dat is even onbezorgd genieten van
de omgeving van Noord- of Zuid-Holland.
De KO-Bus rijdt van ‘deur tot deur’ en er is
plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is er altijd een stop voor een kopje kofﬁe of thee met
gebak, dit is bij de prijs inbegrepen. Vanwege
de grote belangstelling voor een tochtje naar
de Gooi &Vechtstreek heeft Welzijn Ouderen

Een juweel in de badkamer

Afmetingen: 270 x 165 x 101 mm, eenvoudig onderhoud, aansluitbaar
op iedere waterleiding en prijs op aanvraag.

Extra zomertochtje Kobus!
Heemstede - De eerste tochtjes met de Kobus zijn gereden tot
ieders tevredenheid. Men heeft even onbezorgd een middag
kunnen genieten van de omgeving van een stukje van Noordof Zuid-Holland. De Kobus rijdt van ‘deur tot deur’ en er is
plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is er altijd een stop voor
een kopje koffie of thee met gebak, dit is bij de prijs inbegrepen. Vanwege de grote belangstelling voor een tochtje naar de
Gooi &Vechtstreek heeft Welzijn Ouderen Heemstede (WOH)
op woensdag 10 juni een extra tochtje ingelast.

Regio - Tegels saai? No way!
Dit met glasmozaïek betegelde
bad in de vorm van een enorme
high-heel shoe is een must-have
voor elke vrouw die van schoenen houdt. Het bad uit de Bathtub collection van een gerenommeerde Italiaanse fabriek ziet er
niet alleen bijzonder uit, het zit
ook nog geweldig! Liggend met
je hoofd in de hiel en je tenen
in de punt van d e schoen is dit
sensationeel badderen. De waterstraal komt uit een fonteintje in de hiel van de schoen en
masseert de schouders, de stop
is te vinden in de neus van de
schoen. Het design komt rechtstreeks uit Italië en is dé innovatie op het gebied van badkamersanitair. Gelukkig heeft dit
bad al voet gezet op Nederlandse bodem. De schoen is namelijk vanaf juli exclusief te bewonderen bij Kol tegels in Haarlem.
Daar is het Italiaanse ontwerp in
elk mozaïek verkrijgbaar.
Locatie: Stephensonstraat 31,
Haarlem.

Ook in onderstaande tochtjes zijn nog enkele plaatsen vrij:
17 juni
24 juni
08 juli
22 juli

Wassenaar, Scheveningen en Den Haag 19,00 euro
Kustlijn Noordwijk, Katwijk, en Rijnsburg 19,00 euro
Haarlem, IJuiden en Spaarnwoude
19,00 euro
Rondvaart Het Groene Hart
29,50 euro.

Informatie: Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24,
tel. 023-528 85 10. Het kantoor is geopend van maandag t/m
donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00
uur.

Seniorennieuws Heemstede
Heemstede (WOH) op woensdag 10 juni een extra tochtje ingelast.
Ook in de onderstaande tochtjes zijn nog enkele plaatsen vrij.
17 juni Wassenaar, Scheveningen en Den Haag
19,00 euro.
24 juni Kustlijn Noordwijk, Katwijk en Rijnsburg 19,00 euro.
8 juli Haarlem, IJmuiden en Spaarnwoude
19,00 euro.
22 juli Rondvaart Het Groene Hart 29,50 euro.
Voor opgave, folders met het programma en inschrijfformulier kunt u terecht bij Welzijn Ouderen Heemstede.
Oproep getalenteerde 55+
Er zijn mensen die op latere leeftijd, bijvoorbeeld na het stoppen met werken, blijken te
beschikken over ongekende talenten. Zij gaan
schrijven, schilderen, fotograferen, keramiek
maken, muziek maken, componeren, houtbewerken etc. Of ze gaan als vrijwilliger aan de slag
ontdekken deskundigheden die voorheen nooit
uit de verf zijn gekomen zoals besturen, oppassen, verzorgen etc.
Kortom talenten kan men op latere leeftijd en
op een breed terrein ontwikkelen.

Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) en Casca
gaan samen met de ouderenbonden en Loket
Heemstede in het najaar een bijeenkomst organiseren waarin de ongekende talenten van 55plussers worden gepresenteerd om anderen te
inspireren. WOH en Casca willen graag in contact komen met mensen die mee willen doen
aan dit project. Dat kan door mee te doen aan
een tentoonstelling of op een andere manier te
laten zien of te vertellen wat men kan.
Voor meer informatie en/of aanmelding neemt
u contact op met de WOH, vragen naar Willie
Chermin, tel: 023-528 85 10.
Overbos nieuws
Woensdag 10 juni staat de Computerbus op
de parkeerplaats van Het Overbos van 10.0016.00 uur. Het doel is: kennismaken met de computer o.l.v vrijwilligers. U kunt zonder afspraak
binnenkomen, deelname is gratis.
In de Tuinzaal van Het Overbos is zondag 28
juni om 15.00 uur een Zondagmiddagpodium
met een optreden van het ‘Mozaïek Ensemble’.
Entree is 4,00 euro.
Het Overbos, Burgemeester van Lennepweg 35,
telefoon 023-892 89 00.
Zie ook: www.welzijnouderenheemstede.nl
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“Vrouwen kregen de schuld van alle verderf”

Sarah Dunant presenteert
nieuwste historische roman

zijn in vergelijk met de positie
van de 16e-eeuwse vrouw?
“Misschien kunnen vrouwen
van mijn generatie zich er iets
bij voorstellen. Jonge vrouwen
hebben mijns inziens geen benul hoe vreselijk hun positie in
die tijd was. Vrouwen kregen
van alle kanten de schuld van

Heemstede – Boekhandel Blokker had onlangs als een van
de weinigen de primeur om de nieuwe roman van de Britse
schrijfster Sarah Dunant (London, 1950) in Nederland te introduceren. Uitgeverij Archipel leverde in recordtijd de vertaling,
nog voordat het boek in Groot-Brittannië verschijnt. “Een slimme zet van hen”, lacht Dunant, “want Nederlanders spreken zo
goed Engels, dat ze de neiging hebben de Engelse versie te lezen. Dan valt er voor hen niet zoveel te verkopen.” In ongenade (2009, oorspronkelijke titel: Sacred hearts) wordt uitgegeven in dertig landen. Deze historische roman, de derde in de
trilogie over Italië in de 16e eeuw, speelt zich af in een nonnenklooster in Ferrara. Sarah Dunant is een van die typische Britten die zo fabuleus uit de voeten kunnen met woorden. Die gave en een al even karakteristiek ironisch gevoel voor humor,
maken haar een plezierige gesprekspartner. We kregen de gelegenheid uitgebreid met haar te praten over haar boek en
over het leven van een auteur die bestsellers als De geboorte van Venus en In het gezelschap van de courtisane op haar
naam heeft.
U bent drie dagen in Nederland. Waarom geeft u een
lezing in Heemstede?
“Deze Boekhandelaar (Blokker)
is boekverkoper van het jaar. De
eigenaren (Arno Koek en Willeke
van der Meer) verstaan hun vak
blijkbaar heel goed om deze titel te verdienen. Er wordt tegenwoordig veel waarde gehecht aan
de macht van publiciteit en van
het internet. Ik ben echter overtuigd van de kracht van de verkoper als het om boeken gaat. Het
is nog een van de weinige persoonlijke contacten tussen winkelier en klant. Hij wordt vaak om
zijn mening gevraagd. Als hij het
een goed boek vindt, zal het de
weg naar de lezers wel vinden.
Veel van Nederland heb ik overigens de afgelopen dagen niet
gezien. Mijn tijd is gevuld met afspraken en ik ontmoet veel lezers. Het is erg leuk om met hen
te praten en te horen wat ze van
mijn boeken vinden. Het leven
van een schrijver is doorgaans
een eenzaam bestaan als je bezig bent met een boek.”
Na een carrière als presentator en producer bij televisie
en radio bent u nu schrijfster.
Is dit de leukste baan?
“Absoluut, maar het is ook de
moeilijkste baan. Voordat ik bij
de omroep werkte heb ik geprobeerd een boek te schrijven. Ik
schreef over het leven van Elisabeth I, die opgesloten zat in
de Tower in Londen. Gelukkig is
het zoekgeraakt, want het stond
vol met te lange zinnen en teveel
bijvoeglijke naamwoorden. Ik
dacht toen dat een mooi boek er
zo hoorde uit te zien. Schrijven
zat er bij mij vroeg in, maar het is
een leerproces geweest.”
Waarom bent u na een reeks
succesvolle thrillers overgestapt naar de historische
roman?
“De formule en regels van het
schrijven van een thriller werden
voor mijn gevoel een beperking.
Een boek schrijven dat mensen

zo spannend vinden zodat ze het
nauwelijks naast zich neer kunnen leggen, is fantastisch. Maar
als het slot van een misdaadroman zo’n dominante rol speelt,
gaat de lezer er te snel doorheen. Juist de beschrijving van
atmosfeer en details in combinatie met een spannend verhaal
trok mij aan. Ik heb tenslotte geschiedenis gestudeerd in Cambridge en die liefde is gebleven.
Je geeft de lezer ongemerkt veel
informatie over een bepaald historisch tijdperk, zonder dat het
een geschiedenisles wordt.”
In hoeverre let u op authenticiteit in de beschrijving van
Italië in de Renaissance?
“Ik ben heel precies daarin. Er
zijn geen excuses te vinden om
daarmee te sjoemelen. Mede
dankzij de vele uitstekende boeken en manuscripten die de afgelopen jaren zijn verschenen.
Ik had In ongenade bijvoorbeeld
dertig jaar geleden niet kunnen
schrijven. Geschiedenisboeken
gaan niet meer alleen over koningen en veldslagen, maar beschrijven gedetailleerd de levens van gewone mensen. Veelal vrouwelijke historici zijn in hof
en kerkarchieven gedoken en
hebben veel research gedaan.
Ik zou dom zijn als ik daar geen
gebruik van zou maken. Voor dit
boek heb ik anderhalf jaar in bibliotheken doorgebracht om zoveel mogelijk details te verzamelen. Pas daarna begon ik met
schrijven.”
Macht, geld en afkomst spelen een belangrijke rol in
het klooster in het Italië van
de 16de eeuw. Veel nonnen
zaten daar ook niet uit vrije
wil. Genoeg aanleiding voor
intriges, nietwaar?
“Als je de helft van alle meisjes
uit adellijke families die tot het
kloosterleven werden gedwongen samenbrengt met vrouwen die weliswaar in God geloofden, maar geen sterke roeping voelden, heb je het recept

voor flink wat problemen. Aangezien de bruidsschatten zwaar
drukten op het vermogen van de
vooraanstaande families, werden veel dochters ‘verkocht’ aan
een klooster. Hoe machtiger de
familienaam des te voornamer
de functies die werden bekleed
in het nonnenklooster. Prestige
en faam van het klooster speelden ook mee. Zo creëer je een
eigen miniatuurstaatje binnen een vrouwengemeenschap.
Op het eerste gezicht zou je
verwachten dat het boek gaat
over religie, maar het is pure
politiek.”
Als adellijke meisjes niet uitgehuwelijkt werden, trouwden ze dan min of meer met
God?
“Ja, zo kun je het stellen. Het
vreemde is dat men deze jonge vrouwen opsloot en isoleerde
van mannen, maar dat ze voortdurend geconfronteerd werden
met het beeld van een naakte man aan het kruis. Niet voor
niets merkt Zuana op dat ze
meer te weten is gekomen van
de anatomie van een mannenlijf
in het klooster dan in de buitenwereld. Jezus was evenwel geen
machofiguur. Hij was een vriendelijke man, die begreep wat het
was om te lijden. Net als de nonnen zelf. Dat maakte hem toegankelijk voor deze vrouwen.
Mannen hebben overigens vaak
visioenen van de Madonna Maria, de moeder van Christus. Dat
houdt elkaar in evenwicht.”
Begrijpen vrouwen wel hoe
bevoorrecht ze tegenwoordig

het verderf. De kerk geloofde dat
het Eva was die Adam de appel
voorhield. Zij zijn het die mannen op het slechte pad brengen.
Dat zij sowieso het inferieure geslacht waren, werd in cultuurhistorische en biologische kringen bevestigd. Wanneer meisjes
eenmaal de puberteitleeftijd bereikten, werden ze óf uitgehuwelijkt óf ergens weggestopt waar

ze geen bedreiging vormden
voor mannen. Toch maakten ze
er het beste van. Door hun creativiteit, intelligentie en aanpassingsvermogen overleefden ze in
de meest ellendige situaties, zoals in het klooster dat ik beschrijf
in mijn boek.”
Welk personage uit In ongenade staat het meest dichtbij
uzelf?
“Als ik iemand uit het boek moet
zijn, denk ik dat het Suora Zuana
is. Zij is als apotheker verknocht
aan studeren en wil steeds meer
te weten komen over haar vak.
Diezelfde drang heb ik door alle voorbereidingen voor het boek
ook hervonden. Verder ontwikkelt
zij een soort moederdochterrelatie met de jonge novice Serafina.
De band met mijn twee dochters
is voor mij de meest waardevolle in mijn leven. Hoewel ik mijn
werk enorm belangrijk vind. Nu
ik erover nadenk ben ik toch wel
feminist genoeg om te zeggen,
dat ik het ouderschap en mijn
werk evenzeer waardeer.”
Komt er al een volgend boek?
“Momenteel zet ik geen letter
op papier. Ik heb negen jaar gewerkt aan deze trilogie en mijn
hoofd zit nog te vol om me met
een nieuw boek bezig te houden.
Na vandaag ga ik naar Antwerpen, dan naar de Verenigde Staten, Canada en Australië, Spanje en Italië. De komende tijd reis
ik dus over de wereld om mijn
boek te promoten. Maar je hoort
mij niet klagen, want iedere auteur droomt ervan bestsellers te
schrijven. En er is niets leuker
dan met anderen te praten over
het creatieve proces dat ooit in
je hoofd is ontstaan. Meestal begint het na een jaartje te knagen en dan ga ik weer schrijven. Voorlopig denk ik bij mezelf:
Sarah geniet van het succes.”
Mirjam Goossens

‘Strijd tegen droogte Kenia’

Kledingactie bij Kasim
voor goede doel

Heemstede – Kasim heren- en
damesmode in de Jan van Goyenstraat zet zich in voor de strijd
tegen droogte in Kenia. Kasim
steunt daarmee een project in
het Afrikaanse land dat ‘Cordaid Mensen in Nood’ heeft opgezet om bijvoorbeeld waterbronnen te realiseren. Droogte
is nu nog een ramp in Kenia. In
de toekomst door klimaatveranderingen zal dat nog verergeren.
Droogte leidt tot ondervoeding,
ziekte en sterfte van mensen en
dieren en veroorzaakt conflicten
om schaarse waterbronnen en
weidegronden. Samen met lokale partners zorgt Cordaid Mensen in Nood door projecten dat
de Keniaanse bevolking minder
kwetsbaar worden in periodes
van droogtes.
Kasim wil zich hier graag voor
inzetten. Daarom houdt de mo-

dezaak een ludieke actie zaterdag 6 en zondag 7 juni (geopend tijdens de Kunstmarkt).
Tijden: 10.00-17.00 uur.
U kunt uw oude kledingstuk inleveren tegen een vergoeding,
als u een gelijkwaardig artikel
koopt bij Kasim. Het gaat om regenjassen en kostuums waar u
25 euro voor ontvangt, colberts
goed voor 15 euro, shirts, blouses, pull-overs en polo’s waar u
5 euro per stuk voor ontvangt,
pantalons, rokken en japonnen,
elk goed voor 10 euro, vesten
tegen een vergoeding vn 5 euro, stropdassen 2,50 en tot slot
schoenen tegen een bedrag van
10 euro. Dus u levert een kledingstuk in en koopt een gelijkwaardig kledingstuk èn u ontvangt daarvoor het genoemde bedrag terug. Goede actie
toch?!
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Met De Heemsteder voor maar 7 euro naar het circus!

Circus Renz in Bennebroek!
Bennebroek - Van donderdag
28 mei t/m maandag 1 juni komt
er een gerenomeerd circus naar
Bennebroek. Het grote tentencomplex van Circus Renz Berlin zal dan worden opgebouwd
op het evenemententerrein ‘Middendorp’ aan de Bennebroekerlaan.

Het circus komt met een geheel nieuw en sensationeel programma voor 2009 dat al veel lof
oogstte in de voorgaande plaatsen. Zo kunt u kijken naar vele
internationaal bekroonde artiesten die samen met de vele dieren zorgen voor een ruim twee
uur durend spektakel.

Ook kan de bezoeker genieten
van trapezewerkers, acrobaten,
jongleurs en de bekende clown
Antonio. Voor de paardenliefhebbers is dit circus een ‘must’.
Friese hengsten, pony’s en als
een van de hoogtepunten de
Kozakkenruiters van de Trouppe Khadikov, een 6-mansformatie uit Ossetië, die u tonen wat er
allemaal mogelijk is tussen mens
en paard. Een reeds vele malen
met internationale prijzen beloond nummer.
Ook zijn er kamelen te bewonderen en als afsluiting een grandioze Indische olifanten show van
Bernhard Renz.
Circus Renz Berlin is een traditioneel circus in een modern jasje. De sfeer van vroeger is echter
behouden.
Er zijn voorstellingen op: donderdag 28 mei (19.00 uur première), vrijdag 29 mei (16.15 uur
en 19.00 uur), zaterdag 30 mei
(15.00 uur en 19.00 uur), zondag
31 mei (14.00 uur en 19.00 uur)
en maandag 1 juni (14.00 uur).
Meer info op www.circus-renzberlin.nl
Voordelig
naar
het
Internationaal PinksterCircus Renz Berlin in
Bennebroek?
Let dan op de advertentie
elders in deze krant. Hiermee kunt u voor slechts 7
euro naar de voorstelling!

Verteltheater

Help! Mijn oom
is een piraat

Politiek café met PvdA-EP
kandidaat Meuleman
Heemstede - Op woensdag 4
juni kunnen de Nederlanders
stemmen voor het Europees parlement. In de aanloop daarnaartoe organiseert de PvdA in Heemstede op zaterdagmiddag 30 mei
een Politiek Café in Café de 1ste
Aanleg op de hoek van Raadhuisstraat en Kerklaan. Van 15.00 tot
17.00 uur is Louis Meuleman aanwezig, de nummer 7 op de PvdAlijst en de milieuspecialist voor de
nieuwe fractie.
De PvdA heeft in het huidige Europese parlement zeven zetels,
die deel uitmaken van de sociaaldemocratische PES-fractie met
vertegenwoordigers uit alle Europese lidstaten. Belangstellenden zijn hartelijk welkom om de
discussie aan te gaan met Louis
Meuleman. De eerste consumptie
wordt de bezoekers aangeboden.

Heemstede - Op zaterdag 30
mei is er een stoere en leuke
voorstelling in Lilaluna Verteltheater. De voorstelling heet ‘Help!
Mijn oom is een piraat’.
Peter vaart stiekem mee op het
grote schip van zijn oom Otto.
Als ze midden op zee zijn,ontdekt
Peter dat zijn oom een piraat is.
En alsof dat nog niet erg genoeg
is, gebeuren er nog een heleboel
vreemde dingen.
Als je wilt weten hoe dit afloopt,
kom dan lekker luisteren en genieten in het sprookjesachtige
theater van Lilaluna Verteltheater aan de Ir. Lelylaan 10 (oude Nova-college) in Heemstede.
De voorstelling begint om 14.30
uur en is geschikt voor kinderen
vanaf 4 jaar, maar ook voor hun
ouders en grootouders.

Meuleman profilieert zich als de
groene kandidaat op de PvdAlijst. Hij pleit voor economische
versterking door veel banen te
scheppen in duurzame energie
en energiebesparing.

Kaarten kosten 6,50 euro per
kind en 7,50 euro per volwassene (dit is inclusief drinken en iets
lekkers).
Graag van te voren kaarten reserveren op info@lilaluna.nl of
bel naar 023-5475892.

‘Crazy’ auto’s
in de Haven!

Heemstede – Het woord ‘oerend hard’ riep wat minder positieve associaties op bij sommige Heemstedenaren, maar
het evenement ‘Crazystylers’ dat WZN zondag aan de Kanaalweg hield, was nu eenmaal groots aangekondigd in
de plaatselijke pers. Uiteraard waren de organisatoren van
WZN – gevestigd aan de Kanaalweg 2a – supertrots dat zij
de ‘Drag Meeting’ naar Heemstede konden halen als evenement. Groot in zijn soort met diverse prachtig gepimpte
auto’s en tevens een ‘Sound Contest’. Waarschijnlijk vanwege onbekendheid met dit evenement lieten de bestuurders in het Raadhuis de festiviteit onder strikte voorwaarden plaatsvinden. De aangevraagde vergunning was echter
goedgekeurd en uiteraard hebben de organisatoren er alles aan gedaan om de zondag in goede banen te leiden. Zo
kon de sound-contest wel
plaatsvinden, maar afgepast
qua tijdslimiet, zodat omwonenden niet teveel overlast
zouden ondervinden.
Al met al was er voor de liefhebber van gestylde auto’s
heel wat te zien. Voor kinderen was een luchtkussen
neergezet en aan de inwendige mens was ook gedacht.
De dag met al dat mogelijk
is om je auto er spectaculair
uit te laten zien, was toch
een visitekaartje voor WZN.
Dé zaak aan de Kanaalweg
2a voor: knappe autoradio’s,
alarminstallaties met afstandbediening, navigatie, uitgebreide multimedia & soundsystems tegen heel schappelijke
prijzen, bluetooth systemen, carcleaning, reinigen, poetsen
en styling & tuning natuurlijk!
Nog een even foto-terugblik!
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Ouderen kunnen kennismaken met computer

ComputerPlusBus ook naar Heemstede
Heemstede - De ComputerPlusBus van het Nationaal Ouderenfonds, mogelijk gemaakt door het Mooiste Contact Fonds
van KPN, vervolgt haar succestocht door heel Nederland. De
ComputerPlusBus zal tot het einde van 2009 alle provincies in
Nederland aandoen. Op woensdag 10 juni rijdt de bus Heemstede in. De ‘halte’ is Zorgcentrum Het Overbos, waar de bus
tussen 10.00 en 16.00 uur te bezoeken is. Senioren worden
ontvangen met een kop koffie, waarna ze achter een van de
computers kunnen plaatsnemen samen met een vrijwilliger.

De oefenzaal van Praktijk Deen (foto: Peter Mantel).

Praktijk Deen, nummer
één door kwaliteit
Heemstede - Al jaren loopt
Praktijk Deen voorop in de ontwikkeling van de kwaliteit van
de fysiotherapie. Een groep van
gespecialiseerde, enthousiaste
fysiotherapeuten heeft als persoonlijke missie het bieden van
optimale zorg aan hun patiënten. Om dat te bereiken is ook
de organisatie van de praktijk
professioneel.
Zo behaalde de praktijk drie jaar
geleden als eerste en tot nog toe
enige praktijk in Heemstede op
eigen kracht het HKZ/ISO certificaat. Dit kwaliteitskeurmerk
borgt naast een overzichtelijke
praktijkvoering, innovatieve zorg
waarbinnen de wensen van de
klant en de communicatie rondom de patiënt centraal staan
Deze kwaliteit van de zorg blijft
inmiddels niet meer onopgemerkt. Zo heeft de praktijk als
enige praktijk in de omgeving
het predicaat ‘PLUS-praktijk’
voor Achmea zorg gekregen. Er
zijn in Nederland maar 26 praktijken die deze kwalificatie hebben verdiend. De PLUS-praktijken bieden meer mogelijkheden voor de klant. Het predicaat
PLUS is een garantie voor efficiënte zorg en geeft aan dat er
een wetenschappelijke onderbouwing is van het handelen.
Ook voor ACHMEA verzekerden biedt het PLUS-predikaat
meer mogelijkheden en de verwachting is dat de voordelen in
de nabije toekomst verder worden uitgebreid.
Praktijk Deen heeft een breed
aanbod van zorg. Naast de 6 gespecialiseerde fysiotherapeuten
op het gebied van orthopedische
problematiek, COPD, hartrevalidatie, diabetes, oncologie en arbeid zijn er ook drie Master Manueeltherapeuten. Uniek voor
Heemstede is het Expertisecentrum voor Rug-, Nek en Schouderklachten (RuNS). RuNS is
hèt fysiotherapeutisch kenniscentrum van de regio Zuid Kennemerland op het gebied van
rug, nek en schouderklachten.
Het centrum biedt snelle gespecialiseerde hulp voor mensen met wervelkolom en schouder gerelateerde klachten en

heeft uitgebreide onderzoek en
testmogelijkheden welke aan de
basis staan voor een deskundig
en persoonlijk advies.
Dankzij de goede multidisciplinaire contacten zijn er korte lijnen met de ziekenhuizen waardoor u bijvoorbeeld al binnen
5 werkdagen een bezoek kunt
brengen aan een orthopeed !
Ook op het gebied van de oncologische zorg loopt Praktijk Deen
voorop. De oncologische therapeuten hebben een intensieve
samenwerking met de ziekenhuizen en de thuiszorg organisaties. Daardoor biedt de praktijk gespecialiseerde behandelingen aan voor mensen die
chemokuren ondergaan of revalideren van kanker.
Sinds 5 jaar heeft Praktijk Deen
beweegprogramma’s
voor
COPD, hartrevalidatie en diabetes. Ook wanneer u geen klachten heeft zijn er mogelijkheden voor primaire preventie van
klachten. U krijgt een persoonlijk advies en de therapeuten stimuleren u te bewegen op een
veilige, efficiënte en leuke manier. Om aan de wensen van de
klant te voldoen heeft de praktijk een ruime fitnesszaal van
100 m2 met de modernste apparatuur van LifeFitness. Er zijn
25 groepen van 10 personen
die iedere week onder begeleiding van een fysiotherapeut gericht werken aan hun persoonlijke doelen. Door het groepsgewijs trainen is deze vorm van fitness laagdrempelig. Momenteel
is de jongste deelnemer is 16 en
de oudste 89 jaar!
In de moderne gezondheidszorg
is snelle toegang tot zorg essentieel. Daarin faciliteert de praktijk door elke dag een spreekuur
te houden waardoor u binnen 24
uur een afspraak heeft met een
ervaren Master Manueeltherapeut. Veel mensen hebben al
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. U kunt zich hiervoor
’s morgens tussen 8.00 en 11.00
uur telefonisch aanmelden.
U kunt al deze informatie en
meer teruglezen op de website: www.praktijkdeen.nl. U kunt
ook bellen op telefoonnummer:
023-5293919.

De bus is voorzien van een aantal computers waarmee ouderen, onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers van KPN,
kennis kunnen maken met de
mogelijkheden van de computer. Het ouderlijk huis terugvinden op Google Earth, de Hyvespagina van een kleinkind bekijken, de eerste e-mail versturen
of een speciaal voor de ComputerPusBus ontwikkeld memoryspel spelen, het is allemaal mo-

gelijk. Na deze kennismaking
wordt, samen met de vrijwilliger, gekeken naar een geschikte
beginnerscursus in de buurt.
In 2008 jaar heeft de bus 160 locaties door heel Nederland bezocht waarbij ruim 5000 ouderen
hun eerste stappen op de digitale snelweg hebben gezet. Ruim
de helft van de bezoekers waren
75 jaar en ouder. Het doel is ook
dit jaar weer duizenden ouderen hun computerangst te laten

overwinnen en te zorgen dat ze
de leuke elementen van de computer ontdekken die voor hen interessant zijn.
Het internet maakt het makkelijker contact te houden met kinderen en kleinkinderen. Het vergroot de wereld van ouderen en
helpt zo eenzaamheid te bestrijden. Van de 65-74-jarigen heeft
54% een PC en 42% een internetaansluiting. Van de 75-plussers bezit slechts 24% een pc
en beschikt 18% over internet.
Het computerbezit neemt geleidelijk af met het oplopen van de
leeftijd. Er is dus nog een grote
groep ouderen die niet profiteert
van de voordelen van de computer, terwijl dit juist een zeer geschikt medium is om in contact
te blijven met anderen en de
zelfredzaamheid te vergroten.

Wakker worden bij Ree

De etalage bij Ree met, zoals duidelijk te zien is, de Heemsteder aan
de schuin geplaatste ontbijttafel!

Heemstede - Wegens het
grote succes van vorige jaren
heeft Verfhandel Ree ook dit
jaar weer haar ludieke luilakactie in petto! Zaterdag 30 mei
tussen 7.00 en 8.30 uur kunt u
heerlijk ontbijten bij Ree, mits
u gekleed bent in uw pyjama.
Het personeel, ook in pyjama
maar zonder ochtendhumeur,
ontvangt u hartelijk met warme broodjes, een gekookt eitje en verse koffie of een kopje thee. Tevens biedt Ree aan
alle vroege vogels een scherpe korting van 20% op het gehele assortiment bij contante
betaling. Alleen op raamdecoratie en behang geldt een
korting van 10%. Wegens de
verwachte (maar gezellige!)
drukte zal er beperkt gelegenheid zijn voor uitgebreid
advies: u wordt aangeraden
een
‘boodschappenlijstje’
mee te nemen.
Bent u geen luilak? Kom dan
zaterdag 30 mei in alle vroegte naar Verfhandel Ree in
Heemstede!
Het team van Ree zoals vorig
jaar tijdens de actie (in pyjama
aan het ontbijt in de winkel).

Senioren gaan Nordic Walken in de duinen
Bennebroek - Iedere week vertrekt een groepje Nordic Walkers voor een wandeling in de
duinen. Vertrekpunt is ingang
‘t Panneland in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Er
wordt geen les gegeven en iedereen die meedoet draagt zelf
zorg voor zijn of haar stokken.
Wij gaan ervan uit dat de deelnemers aan deze wandeling een
training Nordic Walking hebben
gevolgd en de techniek beheer-

sen. De leiding is in handen van
een vrijwilliger van Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
die vrijwel alle wandelpaden op
zijn/haar duimpje kent. Dus wel
dwalen, maar niet verdwalen en
het is natuurlijk enorm gezellig om samen met andere senioren sportief bezig te zijn in de
natuur. Aan deze activiteit zijn
geen kosten verbonden.
De duur van de wandeling is ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 30

mei, dinsdag 2 juni en zaterdag 6 juni wordt er om 10.00 uur
vanaf ingang ’t Panneland gestart. Let op: voor de Waterleidingduinen dient u wel in het
bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Een dagkaart kost
1,- euro, een persoonlijke jaarkaart kost 8,- euro en een persoonlijke jaarkaart voor 60plussers slechts 4,50 euro. Een
groepsjaarkaart voor maximaal
6 personen kost 15,50 euro.
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Casca-activiteiten voor kids
Sport en Spel avonden

Woensdagmiddagclub (5-10 jaar)
Lekker knutselen met papier,
verf, natuurlijke materialen of
stof? Dat kan bij de woensdagmiddagclub! De kinderen
gaan op twee woensdagmiddagen, 3 en 10 juni, een Tyen-dye T-shirt of kussensloop
maken. Met afbindtechnieken en verf krijg je een heel
apart eindresultaat, met allemaal kringels. Omdat de verf
goed moet intrekken en drogen werken de kinderen twee
middagen aan hun kunstwerkje: een eigen Tye-n-dye T-shirt
of kussensloop.
Kinderen die niet zo van knut-

selen houden kunnen meedoen met een bord- of kringspel of
– als het weer het toelaat –
lekker buiten spelen.
De woensdagmiddagclub is elke woensdag van 13.30-15.15
uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
De woensdagmiddagclub kost
per keer:
3,50 euro, een kaart voor 10x
kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren
aanmelden.
Voor meer informatie: www.
casca.nl.

’t Is weer Vrijdag (11-14 jaar)
‘t Is weer Vrijdag: dé vrijdagavond voor tieners bij Casca!
Bij ’t Is weer Vrijdag gaan de tieners op vrijdag 5 juni het seizoen
afsluiten en met elkaar pannenkoeken bakken, eten en daarna
chillen in Plexat of buiten. Voetballen, basketballen, air-hockeyen,
kletsen, dansen, waar je maar zin in hebt! ‘t Is weer Vrijdag is in
de jongerenruimte Plexat in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
van 20.00 tot 22.00 uur. De entree is 2 euro per avond.
Kom je na de zomervakantie ook weer met je vrienden en vriendinnen voor heel veel avonden lol? De eerste ’t Is weer Vrijdag
begint weer begin september. Houd de krantjes in de gaten…
Kijk ook eens op de speciale plexat hyves: plexat-heemstede.hyves.nl. Daar vind je wat er in Plexat te doen is en er staan ook
filmpjes op die bij Plexat gemaakt zijn.

De jaarlijkse straatspeel-avonden van Casca komen er weer
aan!
Het is langer licht en dus mogen
kinderen ’s avonds wat langer
buiten spelen. Casca speelt daar
op in door in maar liefst 9 wijken,
verspreid over Heemstede, avonden vol sport en spel te organiseren. Of je nu 4 of 18 jaar bent,
er is voor iedereen wel wat.
De jeugdwerkers en vrijwilligers nemen een auto vol sporten spelmateriaal mee: alle soorten ballen die je maar kunt bedenken, tennis- en badmintonrackets, jongleermateriaal, minidoeltjes, volleybalnet, jeu de
boules, tafeltennisbatjes, skateboards, frisbees. Maar de kinderen kunnen ook stelten lopen,
hoepelen, elastieken, skippyballen, springtouwen, stoepkrijten
en nog veel meer. De hele buurt
kan meedoen. (Zorgt u wel zelf
voor begeleiding voor uw kleine
kinderen?) In vier wijken hebben
de kinderen en jongeren al lekker gespeeld in hun buurt.
De komende weken volgen:
• Maandag 1 juni in de Componistenwijk aan het Richard Holplein;
• Dinsdag 2 juni in de Wijk Merlenhove bij de Roosje Voslaan/
Voetbalkooi;
• Maandag 8 juni in het Centrum
bij het Res Novaplein;
• Maandag 15 juni in de Indische
Wijk bij de Slotlaan;
• En woensdag 17 juni in de
nieuwe wijk Vogelpark, de plaats
wordt nog bekend gemaakt, let
op de posters en flyers in de
buurt! Op deze avonden worden
de betreffende straten afgesloten voor verkeer en kan er vanaf 17.00 uur niet geparkeerd worden. Omwonenden krijgen hierover vooraf bericht. De straatavonden zijn van 18.30 tot 20.30
uur en helemaal GRATIS!. Dus
kom lekker spelen en doe mee!

30 mei, Pinksterpop in de 1ste Aanleg

WILDCARD Blues that rocks!
Heemstede - WildCard is een
bluesrockband uit midden Nederland met een zeer eigen en aansprekende stijl. Pakkend eigen
werk en de allerlekkerste covers
zijn de basis voor een energiek
optreden in café de 1ste Aanleg
zaterdag 30 mei a.s. waarbij het
publiek een band te zien krijgt die
zichtbaar lol heeft in de interactie
met elkaar en de zaal. Bloedstollende ballads, funky riffs en messcherpe rock zijn de ingrediënten voor een onvervalst avondje
bluespower. De muzikanten van
WildCard vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 100 jaar ervaring
op het podium, allen vanuit hun

Kindervakantieweek
‘Beestenboel’
Ook dit jaar heeft Casca voor
de laatste week van de zomervakantie DE BUITENBOEL georganiseerd: een fantastische
actieweek voor kinderen van 6
t/m 12 jaar. Vanaf dinsdag 11
augustus t/m vrijdagochtend
14 augustus worden de jongens en meisjes meegenomen
op ontdekkingsreis door het
land van de dieren, de Beestenboel. De kinderen gaan samen met een teambegeleider
klimmen en klauteren, spoorzoeken en een waterspektakel houden. Door alle sportieve
en creatieve activiteiten - die
deze keer alles met dieren te
maken hebben - is deze week
één groot avontuur en hebben de kinderen een vakantieweek om nooit te vergeten.
Ze gaan knutselen, sporten en
zwemmen en kunnen aan allerlei spannende spelen mee-

doen. Dit alles uiteraard onder
deskundig toezicht. De Buitenboel vindt plaats op het terrein
achter sportcentrum Groenendaal aan de Sportparklaan in
Heemstede. De kinderen zijn
bezig op dinsdag, woensdag
en donderdag van 10.00 tot
16.00 uur. Donderdag 13 augustus is er een geweldige
show voor de ouders en mogen de jongens en meisjes als ze dat willen - slapen in hun
eigen groepstent. De kijkavond
is van 19.00 tot 20.00 uur. Vrijdagochtend 14 augustus om
9.00 uur is het feest afgelopen.
Meedoen kost 58,50 euro (dit
is inclusief 3 lunches en 1 ontbijt). Een broertje of zusje betaalt 53,50 euro. Aanmelden
kan op werkdagen van 9.00 tot
12.00 uur bij de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, tel: 023548 38 28 – 1.

Cook – eat - meet & greet (11-14 jaar)
Een keer per maand op vrijdagavond met elkaar koken en eten
is heel gezellig! Bij Cook - eat - meet & greet kunnen tieners van
11 tot 14 jaar lekker koken, samen eten, opruimen en gratis blijven hangen bij ’t Is weer Vrijdag. Met de zomervakantie vlak voor
de deur en misschien al vakantieplannen in je hoofd wil je misschien wel buiten eten? Op vrijdag 5 juni gaan de tieners met elkaar pannenkoeken bakken en opeten natuurlijk! De afsluiting
van het seizoen: daar moet je natuurlijk wel bij zijn! Kosten 2,euro. Geef je snel op: (023) 548 38 28, plexat@casca.nl. De Cook
- eat - meet & greet is bij Casca van 18.00 tot 20.00 uur in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kijk ook eens op de website voor
alle activiteiten voor jongeren: www.casca.nl.

eigen muzikale achtergrond maar
altijd met de blues als verbindende factor. Wat dan ontstaat is een
unieke mix van blues, rock, soul
en fusion, vol passie en dynamitie, die het best te omschrijven is
als ‘Blues that Rocks !’ Bij optredens van WildCard loopt het publiek goede kans geconfronteerd

te worden met ‘Jammer’, de rubber kip. Het beest is inmiddels
zo populair dat bij optredens al
groupies met Jammer tiet-shirts
zijn gesignaleerd, een fanclub
is opgericht en zelfs een apart
hoofdstuk van deze site (www.
wildcard.d2g.com) aan hem gewijd is. Jammer rules!

Hits die u kan verwachten zijn:
Ain’t No Sunshine - Bill Withers
Allright Now - Free
Angel - Sweet d’Buster
Bad Case Of Lovin’ You - Robert Palmer
Black Night - Joe Bonamassa
Broken’ Heart - Walter Trout
Calling Card - Rory Gallagher
Hoochie Coochie Man - Muddy
Waters
I Just Wanna Make Love To You Etta James

Little Wing - Jimi Hendrix
Man’s World - James Brown
Mustang Sally - Mack Rice
Roadhouse Blues - Doors
Saturday Night - Herman Brood
Still Believe - Bertus Borgers
Summertime - George Gershwin
Sweet Home Chicago - Robert
Johnson
While My Guitar Gently Weeps George Harrison
White Room - Cream
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Zandvoortselaan in beweging...
Wijnhuis Heemstede voor
gastronomische adviezen
Heemstede – Eten en drinken boeide Adrie Coster al
vanaf zijn zeventiende jaar. Hij
kreeg zijn opleiding van Peter Kosse, Echoput Hoog Soeren, en een onderzoeker naar
de wortels van de gastronomie die probeert de dynamiek
van de combinatie van wijnen en gerechten te verklaren. Vandaar dat Adrie Coster
zijn leven lang gewerkt heeft
tussen wijnen en gerechten.
Begonnen in wat toen heette de Comestibles en Delicatessen, waar later met het stijgen van de welvaart in Nederland ook de buitenlandse kazen bijkwamen. Hij organiseerde vanuit zijn zaak in
Badhoevedorp veel proeverijen en wijn-en kaasavonden in
de hele Haarlemmermeer. Vijf
en dertig jaar werken met een

keuken, traiteur en personeel,
hij wilde wat rustiger aandoen
en als het even kon zich weer
beperken tot wijnen, wiskey
en wisky, Iers of Schots. Hij
kreeg een tip van een leverancier. De slijterij van Brokmeijer aan de Zandvoortselaan was al twee jaar weg en
er bleek een behoefte aan een
goede wijnzaak. Adrie Coster
zit nu precies drie jaar met zijn
Wijnhhuis Heemstede aan de
Zandvoortselaan 165 en wil
niet anders meer. Geen zorgen over veel personeel, leuke
klanten en een keur van speciaalzaken als buren. Slagerij Bood, Huize van Wely, bakker van Vessem, parfumerie
en drogisterij Bart en het altijd verse blommeke van Rosa Rosa. Heerlijk om klanten te adviseren welke wijn er

het mooist past bij die speciale
kaas. Hoe dat diner aan te kleden met de juiste wijnen. Wijnhuis Heemstede heeft een uitzonderlijk groot assortiment
champagnes en prachtige wijnen uit de klassieke streken van
de Bourgogne en Bordeaux en
aparte Italiaanse wijnen. Welke
oude port je wanneer kan drinken en aan de liefhebber uitleg-

Agusto Edelsmid start nieuwbouw
Heemstede - De nieuwbouw
van Agusto Edelsmid op de
Binnenweg nummer 55 in
Heemstede is gestart. Na vijftien jaar is Agusto uit zijn jasje gegroeid en is het tijd voor
een ruimere opzet. Het nieuwe pand wordt gerealiseerd
naar het ontwerp van professor Cees Dam en zijn buro
Dam en Partners Architecten
in Amsterdam en zal aan het
eind van dit jaar klaar zijn.

Guus Uilenbroek, meester goudsmid, zegt: “Ik heb lang naar dit
moment uitgekeken. Het nieuwe pand zal ons de mogelijkheid
bieden de atelierruimte te vergroten. Het plan is om een aparte ruimte in te richten voor het
zogenaamde
‘micro-zetwerk’,
het aaneengesloten zetten van
kleine edelsteentjes met behulp
van een microscoop.”
Tijdens de bouwperiode is Agusto te vinden aan de Binnen-

Winkeliers en Heemstede
gaan voor veiligheid
Heemstede - Op 20 mei tekende mevrouw Kaptein namens
winkeliersvereniging Centrum
de intentieverklaring ‘veilig ondernemen’. De samenwerking
op het gebied van veiligheid tussen de gemeente Heemstede,
politie, brandweer en de winkeliers krijgt hiermee gestalte.
Burgemeester Heeremans benadrukte in haar toespraak dat
het van groot belang is dat deze
samenwerking vaste vorm gaat
krijgen en zeker niet van tijdelijk aard is.
Zij stond stil bij dit belangrijke moment en vond dat de veiligheid in winkelgebieden van
groot belang is voor alle bezoekers, winkeliers en hun personeel.
Heeremans maakte ook duidelijk dat het wat haar betreft menens is met de veiligheid en zij
alles in het werk zal blijven stel-

len deze samenwerking langdurig en succesvol te laten zijn.
Ons omringende gemeenten
hebben veelal een dergelijke
overeenkomst waardoor het gevaar op de loer ligt dat, als criminelen elders te veel worden beperkt in hun mogelijkheden, zij
wel eens kunnen uitwijken naar
Heemstede.
Er komt steeds meer animo bij
de winkeliers om deel te nemen aan dit project. Winkeliers
krijgen ondermeer een cursus
overvaltraining. Belanghebbenden die zich nog niet hebben
aangesloten bij dit initiatief kunnen dit alsnog doen via de website van het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing (RPC)
of uiteraard via hun eigen vereniging. Uiteindelijk moet deze samenwerking leiden tot een
convenant tussen partijen en tot
het keurmerk ‘Veilig Onderne-

weg op nummer 60, schuin aan
de overkant, tegenover Hästens
Bedden. De openingstijden en
vetrouwde personele bezetting
gaan hier gewoon door en uiteraard kunt u ook op dit adres
terecht voor al uw reparaties en
opdrachten.
Om de bouw te volgen heeft
Agusto Edelsmid een zogenaamd ‘bouwblog’ aan de website gekoppeld. Zie: www.agusto.nl
men’. Heemstede heeft gelukkig
niet echt een historie met veel
overvallen op winkels en ondernemingen maar het is beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

gen wat het verschil is tussen wiskey en wisky. Vanuit
zijn ervaring kan hij de lekkerste adviezen geven. Lok
maar een gesprekje uit met
Adrie en de adviezen komen
avanzelf. Wijnhuis Heemstede is sinds drie jaar gevestigd op de Zandvoortselaan
165, tel 023 5445447.
Ton van den Brink

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

Mijn geluk
Ik ben blij.
Blij met mij.
Een ander is maar een stuk
In jezelf zit het geluk
Stukjes die samen kwamen
Geluk is alle stukjes tezamen
Je leeft
Geniet van donkere gedachten
Van stille, eenzame nachten
Laat de pijn binnenkomen
Nachtmerries in plaats van
dromen
Dat betekent dat je leeft
Dat je om je leven geeft
Monique Philippo
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end door gegeven worden. De
bibliotheek die enige jaren geleden werd geopend, blijkt nu al te
klein voor de vele studenten die
er veel gebruik van maken.

Geef Gambia Toekomst opent
coupeuse-en computercentrum
Heemstede - Met een werkloosheidspercentage onder jongeren van 70% kampt Gambia
met een groot probleem. Veel
jongeren verlaten school voortijdig wegens zwangerschap of
een gebrek aan geld. Voor hen is
het moeilijk om vervolgens een
vak te leren om zo een bestaan
op te bouwen of de familie te
onderhouden. Het Heemsteedse
echtpaar Pieter en Henny Goedhart komt sinds 1996 in Gambia.
Zij waren vanaf de eerste kennismaking met de bevolking, getroffen door hun vriendelijkheid,
ondanks de schrijnende armoede. In 2002 richtte zij de Stichting
Geef Gambia Toekomst op om
te beginnen met een coupeuseopleiding aan jonge meisjes
die met voldoende naaikennis
een bescheiden inkomen kunnen realiseren. De eerste cursussen gaf Henny,gediplomeerd
coupeuse en in Heemstede bekend van de vroegere boetiek
Bon Coeur, waar nu chocolaterie
Van Dam gevestigd is, in 2004 in
haar huis in Bakau. Zonder enige bemoeienis van de autoriteiten. Nu in 2009 staat er een er-

kende school met leerkrachten die onder streng toezicht
staan van de overheid en Henny zelf haar papieren voor autorisatie uit Nederland mee nemen. Als inmiddels directeur van
de school met dertig naaimachines en een computeropleiding
zijn geen verdere eisen nodig.
Overigens zijn de eisen nu zo
streng dat andere scholen zonder de papieren al gesloten zijn.
Wat begon als een simpele naaischool met geschonken naaimachines uit Nederland is al uitgegroeid tot een modern complex
met uitstekende XP computers,
geschonken door het trainingscentrum van de KLM. De leerlingen betalen zelf de kosten voor
de computer of coupeuseopleiding van 10 euro per maand en
wie dit niet betalen kan, daar
zoekt men een sponsor voor in
Nederland.

hun eigen gezin en familie kunnen onderhouden, eigenwaarde krijgen en onafhankelijk worden. Microkredieten geeft hun
nog meer mogelijkheden, maar
dat wordt misschien een volgende stap. Dat geld ook voor
de computeropleidingen waarmee kans is op werk bij banken,
hotels, ministeries of in de toeristenbranche. Ook al werkende mensen volgen computercursussen die het hele week-

Kansen voor de jeugd
Kleren koop je bij de kleermaker
in Gambia en die kan best goed
opgeleide coupeuses gebruiken.
Alle kansen dus voor de leerlingen van Henny die met een baan

Actie
De Stichting heeft een actie opgezet voor de meest kansarme
jongeren die echt niet in staat
zijn om het schoolgeld te betalen. Zij worden gekoppeld aan
een sponsor. Hier komen de lezers van de Heemsteder in beeld.
Voor 10 euro per maand èèn
jaar, maakt u het leven van een
kansarme Gambiaanse student
[e] kansrijk. Dat is directe hulp
waar jonge mensen mee aan
de slag kunnen. Het banknummer is 2607.21.328 t.n.v. Stichting Geef Gambia Toekomst in
Heemstede. Andere mogelijkheden zijn giften in samenwerking
met de Wilde Ganzen Hilversum,
giro 40000, voor de Bouw Bibliotheek Gambia wat door de Ganzen verhoogd wordt met 70%.
Pieter en Henny Goedhart hebben nog veel plannen voor de
toekomst van Gambia met een
docentenhuis voor docenten en
vrijwilligers van overzee. Door de
enorme toeloop van studenten
op de eerste bibliotheek, heeft
een tweede nu voorrang omdat
dit de basis van onderwijs versterkt. Graag meedoen dus!
Ton van den Brink

Vrijwilligersavond RCH

INGEZONDEN
Beste redactie,
Hierbij een foto van De Koninklijke HFC C3, ook zij zijn dit jaar
kampioen!
Vlnr onder: Nils, Bastiaan, Mitchel, Quinten, Sjoerd, Douwe,
Ivo.
Vlnr boven: trainer/coach Bert,
Daan, Mark, Felix, Bas, Thomas,
Stef, Maurits, Bart, coach Wilbert.
Wellicht leuk om in de Heemsteder te plaatsen? En het is
verdiend!
Vriendelijke groet, Leanne
Jasperse, (trotse moeder
van Bas)

Oplevering lokalen
In februari 2009 werd het skill
center met de klaslokalen en onderkomens van de leraren officieel geopend door de burgemeester van Bakau, later komt
de president van Gambia persoonlijk kijken. Er staat nu een
gebouw van 40 meter lang en
2.25m hoog. Van zand en cement maakten drie mannen 420
blokken per dag in de hitte. Pieter was elke dag op de bouw. Hij
weet inmiddels wat werken is in
de hitte van 40 graden. Simone
Roodnat communicatiedeskundige, hielp een maand met de organisatie, pakte alles aan, deed
veel computerwerk en heeft het
strand, vijf minuten lopen, tien
minuten gezien. Gewoon gegrepen door het enthousiasme van

Pieter en Henny èn de coördinator B. Darboe, die namens de
Gambiaanse Training Authority is
aangesteld. Er is een financieel
plan dat het skillcenter zelfvoorzienend maakt met een samengesteld comité met de community van Bakau Newtown. Voor de
kansarme leerlingen betekent dit
eveneens dat zij maar eenderde
van het schoolgeld hoeven te
betalen in vergelijking met commercieel ingestelde instituten.

Heemstede - Het seizoen van RCH zit er weer op. De vereniging
kijkt terug op een jaar met positieve ‘flow’. De resultaten, het stijgende ledental maar boven al de sfeer en de gezelligheid is mede de
verdienste van alle vrijwilligers.
Het bestuur wil hen dan ook bedanken met een gezellige seizoensafsluiter: De Vrijwilligersavond. Deze vindt plaats op vrijdag 5 juni
van 17.30 uur tot 20.00 uur.

VEW sluit seizoen af met BBQ

‘Ook zij zijn kampioen!’

Heemstede - Op een haar na is
het seizoen 2008-2009 ten einde. Nog een aantal na-competitie wedstrijden, de laatste eventueel op 30 mei. Zaterdag 30 mei
organiseert VEW het Zeven te-

gen Zeven toernooi dat wordt
afgesloten met een BBQ. Wie
nog met een team wil meedoen,
kan informeren bij Micha Pannekoek, tel 06-43562842 of kijk
op www.vewheemstede.nl
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Ogen tekort tijdens turndemonstratie
Heemstede – Op 2 en 4 juni zijn
er demonstraties. Een demonstratie? Nee, niet op de barricade met spandoeken of met stenen gooien naar de ME, maar
laten zien wat je in een turnsei-

zoen geleerd hebt. In een twee
uur durende show laten de turnsters van GSV Heemstede zien
wat zij in hun mars hebben. Dat
gebeurt op dinsdag 2 juni bij ‘de
Evenaar’ aan de Van der Waal-

Record aantal inschrijvingen

HBC Jeugd Club
Kampioenschappen 2009
Heemstede - De tenniscompetities zijn gespeeld en nu komt
er al weer een nieuw hoogtepunt in het tennisseizoen voor
de jeugd van T.V. HBC: de Jeugd

Club Kampioenschappen, al jaren een groot succes,. En dat
blijkt ook uit de vele inschrijvingen met een record aantal deelnemers van meer dan 160 jeugd-

slaan. Dan is het de pré-selectie aangevuld met de wedstrijdgroep die haar kunnen tonen.
Zij verzorgen een demonstratie op brug, balk, lange mat en
sprong waarbij vooral het laatste
onderdeel zeer spectaculair is. Er
wordt gesprongen over de kast,
met en zonder trampoline. In een
vlot tempo zullen de sprongen
elkaar afwisselen. U zult ogen te
kort komen om alles te volgen.
Na een dag rust staat de wedstrijdgroep alweer klaar om op
donderdag 4 juni het publiek te
vermaken met demonstraties op
de diverse turntoestellen. Op deze demodag staan ook de (ex-)
wedstrijdturnsters klaar om hun
prestaties te laten zien. Het geheel wordt afgesloten met een
tumbling-demonstratie. Dit is
een 3 meter brede matras die 15
meter lang is waarop de meisjes
door de lucht vliegen alsof zij gewichtsloos zijn! Kortom een demonstratie die u niet mag missen. Kom allen dus op dinsdag 2
juni en/of donderdag 4 juni naar
de Evenaar aan de v/d Waalslaan
te Heemstede tussen 17.00 en
19.00 uur.

leden. Vanaf dinsdag 2 juni worden iedere middag op de kunstgrastennisbanen van T.V.HBC
vele wedstrijden gespeeld. Ook
op de beide zaterdagen en zondagen wordt er een vol programma afgewerkt. De finaledag is op
zondag 14 juni.
Natuurlijk vergeet de club ook de
jongste jeugd niet. Op de woensdagmiddagen 3 en 10 juni zijn
de banen gereserveerd voor het
mini- en midi-tennis. Dit is een
apart toernooi speciaal voor die
jeugdleden die nog niet op een
heel veld kunnen spelen. Voor
deze mini’s en midi’s zijn de banen kleiner met de mooiste mini-tennisnetten van Nederland.
Daarnaast spelen ze met speciale zachte ballen zodat ook hier
spannende rally’s ontstaan. De
finale voor deze jonge tennissers is ook op 10 juni. De finaledag van het aspirantentoernooi
is op zondag 14 juni waarop alle finales in het enkelspel, meisjes dubbel, jongens dubbel en de
mixen worden gespeeld. Voor alle finalisten is er bij de prijsuitreiking een mooie beker met inscriptie.
De bekers zijn net als vorig jaar
beschikbaar gesteld door Rijwielspeciaalzaak Joop Hart & Zoon,
Zandvoortselaan 34 in Heemstede. Op deze zondag worden ook
de enkelspel finales van de Senioren Clubkampioenschappen
gespeeld. Dit alles staat garant
voor veel spektakel en tennisplezier. Meer informatie over het
toernoi vindt u ook op onze website www.hbc-tennis.nl.
TV HBC nodigt u van harte uit
om al onze jeugdverrichtingen
te komen bekijken. U vindt de
club naast zwembad Groenendaal aan de Ringvaartlaan 2 in
Heemstede.

Fietsen in het spoor van Fausto Copp

Stelvio challenge:
Heemsteeds inititatief
Heemstede - De Stelviopas in de Italiaanse Alpen bij Bolzano was met een hoogte van 2.700 meter meerdere malen het
dak in de Giro d’Italia. In 1953 werd deze berg in de befaamde
ronde van Italië voor de eerste keer beklommen. De wielerlegende Fausto Coppi, die vijfmaal de Giro won, kwam toen als
eerste boven. Van 3 t/m 7 juni gaat een groep van 22 deelnemers uit Heemstede en omliggende gemeenten proberen deze prestatie te evenaren. Een echte “challenge”, want de Stelvio is een van de bekendste, zwaarste, beruchtste en hoogste
passen in Europa (bijvoorbeeld zwaarder dan de Alpe d’Huez).
Ruim 20 kilometer klimmen via 48 haarspeldbochten om bijna
2.000 meter hoogteverschil te overwinnen. En een stijgingspercentage van gemiddeld 8%! Op vrijdag 29 mei volgt de
groep de laatste spinningles bij Sportschool Tigra Groenendaal. Ook wordt dan het officiële wieliershirt gepresenteerd.
De Stelvio challenge is een initiatief van twee medewerkers van
de gemeente Heemstede: Pim
van Wonderen en Jan Molenkamp. Het idee maakte zoveel
enthousiaste reacties los onder
collega’s, vrienden en kennissen
dat de groep deelnemers zich
heeft uitgebreid naar 21 mannelijke deelnemers… en één
vrouw: spinninglerares Christel Deen van Sportschool Tigra
Groenendaal. Hiernaast gaat er
nog een fysiotherapeute van Tigra mee en fotograaf René Wolters van DigiFotoCoach.nl.
Website
Voor de Stelvio challenge is een
aparte website ontwikkeld waarop uitgebreide informatie beschikbaar is, onder andere over
het programma. Ook is er een
overzicht van de deelnemers beschikbaar en zijn er prachtige

foto’s van de Stelviopas en van
Fausto Coppi te bekijken.
Zie: www.stelviochallenge.weblog.nl. Alle foto’s zijn tevens in
een hoge resolutie beschikbaar.
Gedurende de Stelvio challenge
wordt er een reisverslag bijgehouden dat samen met spectaculaire foto’s van de beklimming
beschikbaar gesteld zal worden
aan de pers. Zodat er indien gewenst op een later tijdstip nog
een keer teruggeblikt kan worden op het evenement. Graag
vernemen wij of en wanneer u
aanwezig wilt zijn.
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Promotiesprookje Kon. HFC is over
Regio - De teleurstelling was
groot bij de selectie van de Kon.
HFC afgelopen Hemelvaartdag.
Na een felle strijd was het tegenstander DWS uit Amsterdam
dat over twee duels als winnaar
uit het duel kwam.
Vriend en vijand waren het er
over eens dat het verlies te wijten was aan het uit handen geven van de 3-1 voorsprong vier
dagen eerder in Amsterdam.
DWS liet in die wedstrijd zien
waartoe het in staat is en boog
de achterstand om in een gelijkspel.
Het tweede duel beloofde een
open strijd te worden, omdat
beide teams geen genoegen
konden nemen met verlies. De
gehele wedstrijd had HFC het
betere van het spel, maar kon de
kansen niet omzetten in doelpunten. Zonder de zwaar geblesseerde Hernan Noorman en
de geschorste Tarik Sahin had
coach Anneese toch een evenwichtige ploeg in het veld gebracht. De jonge Just van Wijk
mocht het in de basis proberen
en acteerde als linksachter goed
deze wedstrijd.
Inzetten van Munsterman, Yener

en Averdijk troffen geen doel.
Het lukt DWS pas in de 16e minuut de eerste bal op het doel
van HFC te schieten. Geluk had
HFC toen van Rossum een inzet
van Tatcharry Langguth via de
paal buiten zijn doel kon houden.
HFC rukte op en zette druk op
de achterhoede van DWS waardoor een ruimte voor counters
ontstond. Bij een snelle uitval
in de 40e minuut liepen er drie
spelers van DWS buitenspel. De
grensrechte hield zijn vlag naar
beneden en de scheidsrechter
liet doorspelen. Tot ieders verbazing mocht DWS de aanval afmaken en kon Damian Ho simpel de 0-1 maken. De bank van
HFC ging volledig uit zijn dak en
bestookte de grens en scheidsrechter om hen op hun dwaling
te wijzen. Helaas voor HFC hield
scheidsrechter Marco Ritmeester voet bij stuk en kende het
doelpunt goed.
Na de rust bleef HFC de aanval zoeken en kwam regelmatig gevaarlijk door. Spits Averdijk werd voor de tweemaal deze
wedstrijd ongeoorloofd gevloerd
binnen de zestien meter maar in

VEW speelt finale nacompetitie
Heemstede - Na twee spannende wedstrijden tegen buurman RCH bereikte VEW de finale. De tegenstander is al bekend:
de Meer uit Amsterdam, alleen
waar is nog een vraagteken. Het
moet gespeeld worden op neutraal veld.
VEW legde de basis op Hemelvaartdag: bij RCH werd verdiend
met 2-4 gewonnen. Niels Dekker, Michiel Dekker en Jeroen
Roozen scoorden in de eerste helft voor VEW. Na de thee
bracht een handsbal van Sven
van Bohemen de spanning terug. De toegekende strafschop
ging via de binnenkant van de
paal in het doel. VEW had hierna geluk, twee open kansen
werden knullig door de gastheren verpest, keeper Michael van
Gennip redde VEW twee keer
knap.

Vijf minuten voor tijd was het
Wim Pannekoek die de stand op
2-4 bracht.
Twee dagen later was VEW de
gastheer. RCH ging strek van
start en stond na een kwartie
met 0-1 voor. VEW kwam gelukkig op 1-1 door een eigen doelpunt. Na de thee waren het weer
de gasten die op voorsprong
kwamen maar na een kluts situatie voor het doel van RCH was
het Richard Kloos die 2-2 scoorde.Hier bleef het bij en het was
nog lang onrustig in het clubhuis.
Door deze gang van zaken, de
finale wordt zaterdag 30 mei gespeeld, wordt het ZEVEN tegen
ZEVEN toernooi, waar iedereen
naar uitkijkt verplaatst naar 2de
Pinksterdag 1 juni.
Ook het jeugdkamp is verleden
tijd. Vrijdag 22 mei kwamen 69

plaats van een penalty kreeg hij
een gele kaart. Toen hadden de
scheidsrechter en zijn valgenist
het helemaal gedaan. Ten einderaad werd centraleverdediger
Geert Luyten naar voren gezonden en hij stichtte met zijn koptechniek regelmatig gevaar. Aan
de andere kant moest van Rossum redding brengen op een inzet van Langguth. HFC schiep
zich nog kansen maar de bal
wilde er niet in.
Beide coaches wisselde het
maximale aantal spelers maar
dit veranderde weinig aan het
verloop van de wedstrijd. Het
was al minuut 97 van de wedstrijd toen een uitval van DWS
perfect werd uitgevoerd en de
ingevallen Melvin Grootfaam de
0-2 op het scorebord liet verschijnen.
Vrijwel direct na dit doelpunt
floot de scheidsrechter af.
De selectie van HFC blijft volgend seizoen intact en met twee
of die versterkingen is een directe promotie zeker niet onmogelijk. DWS kan het vege lijf redden door a.s. donderdagavond
te winnen van Roda 46.
Eric van Westerloo
VEW-ers drie dagen logeren in
het clubhuis. Een vol programma: training olv Wim van Marsbergen gevolgd door een vossenjacht/speurtocht. Terug in
het clubhuis startte het kussengevecht.
Zaterdag 23 mei werd er een bezoek gebracht aan de Efteling,
een dubbeldek bus en een aantal prive auto’s de deelnemers
inclusief de leiding veilig heen
en weer werden gebracht. ’s
Avonds een kleine Bingo waarna de jongste jeugd de slaapzakken opzochten. Het werd
een stuk rustiger dan de eerste nacht. Zondag 24 mei: Survival bij Poldersport voor de Den de C-junioren, voor de anderen de Neeskens games. Het
kamp werd afgesloten met wedstrijdjes ouders- jeugd. Een ‘lopend buffet’, gemaakt door veel
ouders was het sluitstuk van dit
succesvolle kampweekend.

Willinkschool plaatst zich
voor finale schooldammen
Bennebroek - Afgelopen zaterdag won het schooldamteam
van de Willinkschool een plaats
in de Nederlandse finale. In alle vroegte vertrok een kleine optocht van spelers, begeleiders en
ouders vanuit Bennebroek naar
Wageningen om daar de halve
finale schooldammen voor welpen van Nederland te spelen.
Dit team van de Willinkschool
had zich op 21 maart in Heerhugowaard voor deze kampioenschapen geplaatst door tweede
van Noord-Holland te worden.
Het begin was overweldigend.
De kampioen van Limburg werd
met 5-3 verslagen. Hierna volgden nog drie overwinningen op
rij, met een totaal van 26 bordpunten. Er bleken nog twee
damteams met dit resultaat de
pauze in te gaan. Ook wedstrijd vijf werd winnend afgesloten. Op dat moment stonden
de 3 teams helemaal gelijk, zowel de wedstrijd- als de bordpunten. In de zesde ronde kregen Hein, Lucas, Thijs en Quinten te maken met de nummer
4 van dat moment. Spannend,
want ze mochten niet verliezen.
Het werd een keurig gelijkspel,
waardoor de voorsprong behouden bleef. Hierna moest gestreden worden met de twee koplopers, De Montessorischool uit
Wageningen en de Prins Willem
Alexanderschool uit Laren. He-

laas werden beide wedstrijden
verloren met 6-2, zodat een derde plaats het hoogst mogelijke
was. Dit betekende dat de jongens in de laatste wedstrijd minimaal een gelijkspel moesten
halen. Lucas, Philippe, Thijs en
Quinten maakten het uiteindelijk niet heel spannend. Na enkele minuten hadden Hein (die
daarmee uitkwam op 43% winst)
en Philippe (met winst van 64%)
hun tegenstander verslagen.
Quinten (36% winst) moest zijn
tegenstander feliciteren. Thijs
haalde de uiteindelijke winst
binnen. Hij kwam uit op een ongelooflijk hoog percentage van
93%. Samen met Lucas (87,5%)
hebben zij op dit sterk bezette
toernooi ver boven verwacht niveau gepresteerd.
Het totaal resulteerde in een
derde plaats. Genoeg om zich te
plaatsen voor de finale. Dit team
weet dat ze tot de sterkste 18
teams van Nederland behoren.
Op 6 juni mogen zij in Reeuwijk
strijden in de finale schooldammen voor welpen van Nederland. De kampioenen van deze
halve finale werd uiteindelijk de
Pr. W. Alexanderschool uit Laren,
de nummer twee van Gelderland. Op www.damz.nl zijn alle
uitslagen na te lezen. Uit handen van de toernooileider ontving dit team een beker en een
vaantje.

Kledinginzameling: Bennebroek
meer kg’s dan Heemstede
Heemstede/Bennebroek
Zaterdag 16 mei heeft Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood in onder andere Heemstede en Bennebroek een kledinginzamelingsactie gehouden. In
totaal werd er 21.320 kg kleding
opgehaald.
In Bennebroek: 1.100 kg, en in
Heemstede 750 kg, in Vogelen-

zang maar liefst 2020 kg, in Aerdenhout 800 kg en in Zandvoort
zelfs 3.000 kg.
De opbrengst van de inzamelingsactie komt grotendeels ten
goede aan een project in Kenia
waarin geholpen wordt de mensen minder kwetsbaar te maken
in periodes van droogte.
Meer info: www.samskledingactie.nl of tel. 073-687 1060.

Meer weten over wat VEW, naast voetballen op zaterdag, voor de
jeugd allemaal doet bel dan met Gerben Jukema, 06-18804236,
Henny van Rooyen, 023-5336239 of Onno Stoltenborg, 0235637856 of kom langs bij het 7 tegen 7 toernooi op 1 juni, 2e Pinksterdag er is altijd iemand van het bestuur of jeugdbestuur aanwezig. De finale in de nacompetitie tussen VEW-de Meer wordt gespeeld op het veld van RKAVIC in Amstelveen. Aanvang 14.00 uur.
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Toekomst Wilhelminaplein:

Doe mee aan internetdiscussie deel 2
De gemeente nodigt alle inwoners van
Heemstede weer van harte uit om via
internet mee te praten over de toekomst
van het Wilhelminaplein en directe
omgeving. Ook als u niet hebt meegedaan aan de eerste discussie!
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Openingstijden
gemeente tijdens
feestdagen
De gemeentelijke afdelingen zijn
gesloten op:
- maandag 1 juni (tweede pinksterdag)
De sluiting geldt ook voor Loket Heemstede
en het Serviceloket Begraafplaats.

Toekomstbeeld
Een paar weken geleden vroegen wij u
via internet mee te discussiëren over de
toekomst van het Wilhelminaplein en de
directe omgeving. Uit deze discussie kwam
een toekomstbeeld naar voren van:
een optimale afwisseling van winkels, uitgaansgelegenheden en woningen. Alle
gebouwen passen goed bij het historische
karakter van het plein. Er zijn een paar
gezellige terrassen en ook een paar grote
bomen dragen bij aan de dorpssfeer van
het plein. Bezoekers en bewoners kunnen
op hun gemak naar en over het plein
wandelen. Op het plein kunnen kleinschalige themamarkten of openluchtconcerten worden gehouden.
In een tweede sessie van de discussie
nodigen wij u graag uit om te reageren op dit
toekomstbeeld en uw mening te geven over
belangrijke knelpunten of aandachtspunten.
In het bijzonder gaat het over mogelijke
gevolgen voor het parkeren en het verkeer.

Eneco neemt
meterstanden op

Deelnemers aan de discussie krijgen in
totaal acht uitspraken voorgelegd. U kunt
ook reageren op de mening van andere
deelnemers. Zo krijgt de gemeente het best
mogelijke beeld om plannen voor het plein
te ontwikkelen.

Aanmelden
Oók als u niet hebt meegedaan aan de
eerste sessie, nodigen wij u van harte uit
deel te nemen aan sessie 2. De tweede

sessie loopt tot en met vrijdag 6 juni 24.00
uur. U kunt zich aanmelden via de website
van Synmind, het bureau dat deze internetdiscussie ondersteunt: www.synmind.com.
Op de homepage klikt u rechtsboven de
tekst Dialoog Wilhelminaplein aan. U krijgt
dan binnen 24 uur de inloggegevens. Heeft
u geen internet, maar wilt u wel graag meepraten over het Wilhelminaplein? Neemt u
dan contact op met het bureau Synmind,
telefoon (023) 711 44 43.

Vervangende dagen afvalinzameling rond feestdagen
Op tweede pinksterdag (1 juni) zamelt De
Meerlanden geen afval in in de gemeente
Heemstede. Ook is de milieustraat dan
gesloten. Dit heeft gevolgen voor de afvalinzameling in een aantal wijken in de

gemeente. Op onderstaande, vervangende
dagen zamelt De Meerlanden het huisvuil of
gft-afval in deze wijken in:
Wijk 1a: gft-afval van 1 juni naar vrijdag 29 mei

Eneco gaat in de periode eind mei
tot begin juli de gas, water en elektra
meters controleren in de straten met
de postcodes:
- Groenendaalkade (postcodegebied
2103 AA)
- E. van Slogterenlaan
(postcodegebied
2104 CH t/m 2111 HK)
De controleurs hebben
een legitimatiebewijs met
pasfoto bij zich
van Eneco.
Uiteraard kunt
u de controleur
vragen zich
te legitimeren.

Wijk 1b: restafval van 1 juni naar vrijdag 29 mei
Deze informatie staat ook op de afvalkalender die eind 2008 huis aan huis
verspreid is.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1,
tel. 548 56 47.

Wijzigingen bij verkiezing Europees Parlement 2009

Stemmen in een andere gemeente en stemmen bij volmacht

Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stembus. Dit keer worden de leden voor het Europees
Parlement gekozen. Omdat onder andere de Kieswet op een aantal belangrijke punten is
aangepast, willen wij u op de hoogte brengen van voor u belangrijke wijzigingen.

Op 4 juni 2009 worden de Nederlandse leden van het Europees Parlement gekozen. Iedereen, die
stemgerechtigd is voor deze verkiezing en die op 22 april 2009 in de gemeente Heemstede als inwoner geregistreerd stond, ontvangt uiterlijk 21 mei 2009 een stempas om aan de stemming deel
te nemen. Wat moet u doen als u uw stempas kwijt bent of naar uw mening ten onrechte niet ontvangen heeft, als u zelf niet kunt stemmen of in een andere gemeente wilt stemmen?

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer met stemmachines gestemd mag worden. Dit
betekent dat er weer met stembiljetten en het klassieke rode potlood gestemd moet worden.
Wat betekent dat voor u? Mogelijk moet u wat langer wachten dan u gewend was. Want het
proces van het uitbrengen van de stem duurt langer. Het zal voor velen van u wennen zijn
en wellicht gaat u voor de eerste keer stemmen met het rode potlood. Want de gemeente
Heemstede heeft al sinds het begin van de jaren 90 gebruikgemaakt van de stemmachine.
Mocht u vragen hebben over de nieuwe manier van stemmen, dan kunnen de stembureauleden u straks in het stembureau uiteraard uitleg geven.

Willekeurig stembureau
De gemeente Heemstede doet ook bij deze komende verkiezing mee aan het 'Stemmen in
een willekeurig stembureau'. Dit betekent dat u ook deze keer in elk stembureau naar keuze in Heemstede kunt stemmen.

Ik ben mijn stempas kwijt of heb deze niet ontvangen
U kunt tot uiterlijk 2 juni 2009 bij de afdeling Publiekszaken een vervangende stempas
aanvragen. Als u uw stempas terugvindt, kunt u deze niet meer gebruiken. Deze wordt als
vervallen geregistreerd.

Ik ben niet in de gelegenheid om zelf te stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand machtigen. Deze
persoon brengt uw stem dan uit, tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. De gemachtigde
mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen en moet deze tegelijk met de eigen stem
uitbrengen. De gemachtigde moet hiervoor óf uw tot volmachtbewijs gemaakte stempas
meenemen óf het groene volmachtbewijs dat door de gemeente verstrekt is.
Er zijn twee manieren om iemand te machtigen.

Geldig legitimatiebewijs verplicht
Let op, in de wet is nu een identificatieplicht opgenomen. Deze houdt in dat u samen met
uw stempas verplicht een geldig legitimatiebewijs moet tonen. Houdt u daar rekening mee!
Mocht u willen stemmen en uw legitimatiebewijs is verlopen, dan moet u minimaal één
week vóór de verkiezing bij de publieksbalie van de gemeente een nieuw document
aanvragen en dit uiteraard ook voor het stemmen ophalen.
Zonder geldig legitimatiebewijs mag u dus niet stemmen!

• De gemachtigde woont ook in de gemeente Heemstede
Als de gemachtigde ook in de gemeente Heemstede woont, dan kunt u deze via uw stempas
machtigen. U kunt hiervoor het gedeelte van de volmacht op de achterzijde van uw stempas
volledig invullen. Zowel u als volmachtgever als de gemachtigde moet het volmachtbewijs
ondertekenen. Aan deze machtiging is geen uiterlijke termijn verbonden. In principe kunt u
zelfs op de verkiezingsdag nog iemand via uw stempas machtigen.

U moet zelfstandig kunnen stemmen

• De gemachtigde woont in een andere gemeente
Als u iemand in een andere gemeente wilt machtigen, kunt u hiervoor bij de afdeling
Publiekszaken een formulier krijgen. Dit moet u ingevuld en -door u als volmachtgever en
door de gemachtigde- ondertekend op uiterlijk 25 mei 2009 bij de afdeling Publiekszaken
inleveren. De gemachtigde krijgt van de gemeente een groen volmachtbewijs toegezonden.
Hiermee kan de gemachtigde uw stem uitbrengen. Uw stempas vervalt door deze procedure
en kan daardoor niet meer gebruikt worden.

Met ingang van de komende verkiezing is het niet meer toegestaan dat u hulp krijgt bij het
stemmen. Mogelijk heeft in het verleden iemand u geholpen met het drukken op de juiste
knoppen, omdat u er misschien niet zelf bij kon of het misschien te onoverzichtelijk voor u
was. Nu moet u alleen het stemhokje ingaan om te stemmen. Verschillende stemlokalen
zijn toegankelijk voor rolstoelen. Daarnaast is het ook mogelijk om het tafelblad van het
stemhokje te verlagen, zodat u eventueel zittend in een rolstoel uw keuze kunt aangeven.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Publiekszaken, tel. (023) 548 56 47 of 548 56 48.

Stemmen in een voor mindervalide kiezers ingericht stembureau
De burgemeester van Heemstede, mevrouw drs. M.J.C. Heeremans maakt bekend, dat
voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009
onderstaande stemlokalen op zodanige wijze zullen zijn ingericht, dat voor mindervalide
kiezers de mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te brengen.
Nummer
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

Aanduiding stemdistrict
Raadhuis
Heemhaven
Voorwegschool
Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209
Schoolgebouw
De Evenaar
De Luifel
Bibliotheek
Het Overbos
Crayenesterschool
Bosch en Hovenschool, A. Pauwlaan 19

Adres stemdistrict
Raadhuisplein 1
Von Brucken Focklaan 20
Voorweg 24
Glipper Dreef 209
Reggelaan 14
Van der Waalslaan 33
Herenweg 96
Julianaplein 1
Burgemeester van Lennepweg 35
Crayenestersingel 37
Adriaan Pauwlaan 19

Een kiezer die gebruik wil maken van één van bovengenoemde stemlokalen kan met zijn/
haar stempas zelf bepalen in welke van deze stemlokalen hij/zij zijn/haar stem uitbrengt.

Ik wil in een andere gemeente stemmen
Als het voor u gemakkelijker is om in een andere (Nederlandse) gemeente te stemmen, dan
kunt u uw stempas tot uiterlijk 25 mei 2009 schriftelijk om laten zetten in een kiezerspas.
Hiermee kunt u in elke gemeente in Nederland stemmen. Ook kunt u tot uiterlijk 2 juni uw
stempas persoonlijk aan de balie van de afdeling Publiekszaken om laten zetten in een
kiezerspas. Als u een kiezerspas heeft gekregen, is uw stempas vervallen. Deze kan dan
niet meer gebruikt worden.
Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen, dat u bij het stemmen uw stempas én een geldig
legitimatiebewijs mee moet nemen. Zonder stempas en geldig legitimatiebewijs kunt
u niet stemmen!

Mobiel stembureau
Het college van Heemstede heeft voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees
Parlement op 4 juni 2009 de volgende locaties voor het mobiele stembureau aangewezen:
Kennermerduin: 10.00-11.00 uur;
Burghave: 15.00-16.00 uur.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word abonnee
via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws
op maat van de gemeente.
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Werk aan de weg

Cruquiusweg, van Nijverheidsweg tot Wipperplein
Tot begin juni 2009 is de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg, tussen
Nijverheidsweg en Wipperplein, afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is noodzakelijk voor de uitvoering van rioleringswerkzaamheden in het gebied. Fietsverkeer wordt
omgeleid via de Nijverheidsweg, de Van den Eijndekade en Heemsteedse Dreef.
In verband met de realisatie van een tijdelijke doorgang voor hulpdiensten op de kruising
Nijverheidsweg - noordelijke parallelweg Cruquiusweg, wordt het verkeer op de hoofdrijbaan van de Cruquiusweg naar één rijbaan geleid. Autoverkeer, komende vanuit
Hoofddorp, moet rekening houden met enige vertraging.

Johan Wagenaarlaan
Van 8 tot en met 12 juni 2009 wordt de Johan Wagenaarlaan, ter hoogte van de Bernard
Zweerslaan, afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is noodzakelijk voor de uitvoering
van rioleringswerkzaamheden. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Heemsteedse
Dreef en Cesar Francklaan. Bewoners van de aangrenzende woonwijken ontvangen
binnenkort een brief over deze afsluiting.

Bernard Zweerslaan
Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Op dit moment
wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Mozartkade en de Diepenbrocklaan. De kruising
Bernard Zweerslaan/Diepenbrocklaan is afgesloten voor alle verkeer.
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Meldpunt overlast

Winkelgebied Binnenweg
- Tot half juni 2009: vervangen van gasleidingen en leggen elektraleiding aan de westzijde
van de Binnenweg, tussen HEMA en ING-bank. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door Joulz, onderdeel van Eneco Energie. Joulz gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie.
- Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).
Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot circa
5 juni 2009 is de Zandvaartkade en Binnenweg tot aan laad/loslocatie Dekamarkt
afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen langs het
werkgebied.
Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld.
Uitgebreide informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl.

-

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

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast). Wanneer
u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoon-beantwoorder.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
Donderdag 28 mei 2009 - rectificatie
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 28 mei 2009
om 20.30 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1

Roemer Visscherplein/ Camphuysenlaan/Vondelkade
Tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/
Vondelkade de bestrating van de wegen en trottoirs hersteld.
Het herstel gebeurt in drie fasen:
Van 25 mei tot begin juni: Roemer Visscherplein tussen de Camphuysenlaan en Vondelkade.
Maand juni: Camphuysenlaan.
Maand juli: Vondelkade.
Per fase wordt het werkgebied met wegafzettingen en bebording aangegeven. Het is de
bedoeling de werkzaamheden vóór 27 juli 2009 (start bouwvakantie) af te ronden.

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerplaats
- niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de verleende vergunning voor het bouwen van appartementencomplex “De Pelikaan” in Vogelpark
- niet openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023)5485607

Donderdag 4 juni 2009
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 4 juni 2009
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop 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 openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

20.00 uur bezwaar tegen de beëindiging van een WWB-uitkering
- niet openbaar 20.30 uur bezwaar tegen afwijzing gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder
- niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen verleende Drank- en Horecawetvergunning voor Raadhuisstraat
12 (’t Bremmetje)
- niet openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023)5485607
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.109
2009.111
2009.112
2009.113

het plaatsen van een aanbouw en een dakopbouw
het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
en wijzigen achtergevel
het wijzigen van de achtergevel
het veranderen van een vlonder en aanbrengen
damwand t.b.v. grondkering

- Lombokstraat 32
- Glipper Dreef 75
- Van Merlenlaan 4
- Kraanvogellaan 16

het verwijderen van asbest

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 20 mei 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
het uitbreiden van een woonhuis

- Meer en Boslaan 36

De bovenstaande vergunning ligt op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank
Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning
en ontheffing bestemmingsplan
2009.089
2009.106

het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak
het uitbreiden van een woonhuis

2 7

M E I

2 0 0 9

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
- Zandvaartkade 9

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

2009.008

-

ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1.
Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) - 548 57 52.

Aanvragen sloopvergunning
2009.922

H E E M S T E D E

- Glipperweg 40B
- Raadhuisstraat 1

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 28-05-2009 gedurende 6 weken op
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift
moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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

RCH Pinguins buigt pas
laat voor koploper DSS
Heemstede - Het was een ingecalculeerde nederlaag tegen
koploper DSS, maar wie de hele wedstrijd heeft gezien zal
beamen dat de gevederde Heemsteedsen lange tijd uitzicht
hadden op een beter resultaat. Tot aan de 4e inning koesterden zij een 1-0 voorsprong, maar het was uiteindelijk de
routine van de voormalige topsoftbalsters van DSS, die de
doorslag gaf. RCH Pinguïns kon met opgeheven hoofd het veld
verlaten, in de wetenschap dat in deze zware klasse iedereen
zowel van elkaar kan winnen als verliezen.
De 1e inning was veelbelovend. De eerste 3 slagvrouwen
van DSS konden onverrichter
zake terug naar de dug-out en
aan slag trokken de Pinguïns direct fel van leer. Daniëlle Kuipers
kwam door een veldfout van
DSS (hun enige in de wedstrijd)
op het 1e honk en werd naar de
thuisplaat gebracht door honkslagen van Eva Verduijn en Sandra Assendelft. Na een infield hit
van Bianca de Graaff liepen de
honken zelfs vol bij nul nullen
en was een grotere voorsprong
binnen handbereik. Maar een

strike out en een dubbelspel op
een gevangen klap van Marieke Wijfjes beperkten de Heemsteedse voorsprong tot 1-0.
In de 4e slagbeurt kwam DSS
langszij na 4 wijd, een opofferingsstootslag en een honkslag.
Sandra Assendelft deed na die
inning, die zij afsloot met 1.2.5,
de heuvel over aan Daniëlle Kuipers, die de 3 resterende slagbeurten afsloot met dezelfde cijfers als Sandra in 4 innings, met
dit verschil dat Sandra gesteund
werd door een foutloos spelend

veld, terwijl Daniëlle haar ploeggenoten 4 x zag misgrijpen. Met
één run in zowel de 5e als 6e inning en twee in de 7e liep DSS
uit naar een 5-1 voorsprong, die
in de laatste Heemsteedse slagbeurt nog gereduceerd werd tot
5-2 na een honkslag van Kim
Westerveld, gevolgd door grounders van Marit Hartog en Anneloes de Wit.
De eerstvolgende thuiswedstrijd
van RCH Pinguïns is op maandag 1 juni om 19.30 uur tegen
Kinheim-1 en een blik op de onderstaande ranglijst laat zien dat
het er om zal spannen:
1. Onze Gezellen-2
2. DSS-3
3. Kinheim-1
4. Kinheim-2
5. Olympia-3
6. Spaarnwoude-2
7. RCH Pinguïns

6-10 (35-21)
5- 8 (28-11)
5- 4 (34-35)
5- 4 (19-23)
5- 4 (16-24)
6- 4 (26-34)
6- 4 (22-32)

Burgemeester, wethouders en gemeentedelegatie bezoeken ZOED
Heemstede.

B&W de Provinciënwijk in
Heemstede - Dinsdag 26 mei
bracht burgemeester Heeremans, samen met de wethouders en een gemeentedelegatie, een werkbezoek aan de Provinciënwijk in Heemstede. Woningcorporatie Elan Wonen leidde het bezoek onder meer langs

een gerenoveerde eengezinswoning aan de Gelderlandlaan
en de nieuw gebouwde ZOED
(Zorgleveranciers Onder Eén
Dak). Ook werd een blik geworpen in kinderdagverblijf Club
Bambino, dat deze zomer in gebruik wordt genomen.

