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Afrika! Een andere wereld
Heemstede - Op 19 juni is het 
Afrika-dag bij Casca, alle acti-
viteiten staan in het teken van 
Afrika! De prachtige Afrikaan-
se film van vandaag wordt inge-
leid door Anja-Hélène van Zand-
wijk, gespecialiseerd in Fransta-
lig Afrika en afgestudeerd in de 
Franse taal, literatuur en thea-
terwetenschap. Daarnaast werkt 
zij aan verschillende activiteiten 
en projecten voor het Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken en 
Defensie, geeft cursussen, gast-
colleges en lezingen. Ze vertelt 
over de filmmaker en de achter-
gronden van deze mooie film. 
Voor meer informatie over titel 
en onderwerp van de film kunt 
u bellen met Casca, tel: 023-548 
38 28. In de pauze van de film 
wordt een heerlijke lunch geser-
veerd in de foyer van de Luifel.
Deze Afrika-film is bij Casca – de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op donderdag 19 juni, van 10.30 
- ± 14.00 uur, entree:  9,50 euro, 
65+ 8,50 euro, inclusief lunch.

Presentatie door Pieter en 
Henny Goedhart 
Het Heemsteedse echtpaar Pie-
ter en Henny Goedhart werkt 
sinds 1996 als vrijwilliger in 
Gambia (West-Afrika). In 2004 
hebben zij de stichting “Geef 
Gambia Toekomst” opgericht. 
Pieter en Henny wonen 6 maan-
den van het jaar in Gambia om 
de projecten te begeleiden. 
Zo is er in hun huis een gratis 
coupeuse-opleiding voor kans-
arme meisjes. Ook hebben zij 
een bibliotheek opgezet met 
8000 Engelstalige boeken, die 
geschonken zijn door een actie 
van ‘de Heemsteder’ en de stich-

ting ‘Read to grow’. In de ‘Wo-
mansgarden’, stukjes land die 
geheel door vrouwen bebouwd 
en onderhouden worden, heb-
ben zij een irrigatieproject ge-
start.  Over het leven in de zo an-
dere wereld van Afrika kunnen 
zij vol enthousiasme vertellen. 
U kunt handgemaakte Gam-
biaanse artikelen kopen om 
zo de projecten van Pieter en 
Henny te steunen. Een op-
treden van de Afrikaanse 
zang- en dansgroep Djobu-
ga o.l.v. Lamin Touray brengt 
u helemaal in de juiste sfeer! 
Een complete Afrika-avond dus, 
op donderdag 19 juni vanaf 20.00 
uur bij Casca - de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Entree 6,00 
euro. Reserveren is noodzakelijk 
en kan bij de receptie of telefo-
nisch: 023-548 38 28. 

Heemstede – Mensen met een 
verstandelijke beperking heb-
ben, net als iedereen, wensen 
op het gebied van wonen, wer-
ken, relaties en vrijetijdsbeste-
ding. Het Utopia Festival komt 
aan de laatste twee wensen he-
lemaal tegemoet. Zowel voor de 
cliënten van de Hartekamp als 
aan hun ouders familie en vrien-
den. Inmiddels bijna een tradi-
tie om in de eerste week van ju-
ni actief deel te nemen aan het 
openluchtfestival met dit jaar als 
thema de tropische zomer. Vrij-
dag, zaterdag en zondag waren 
vele inwoners vanuit de hele re-
gio welkom en hadden contact 
met de gehandicapten. Daar-

mee wordt Utopia ook wel het 
festival van de integratie ge-

noemd. Elders in deze krant een 
verslag.

Utopia: Festival van de integratie

Laat de EK maar 
beginnen...!
Heemstede – Verfoeit u alle 
commotie rondom de volgende 
week te beginnen EK Voetbal? 
Of vindt u het gewoon gezel-
lig en kijkt u er ontspannen te-
genaan? De Heemsteder houdt 
het maar een beetje in het mid-
den. We zullen het Heemsteeds 
nieuws niet op Oranje papier 
gaan drukken, maar besteden 
wel aandacht aan het sportieve 
evenement. In deze krant vindt u 
onze EK-special. Op de foto Joep 
Stuyfzand (7) die vast van voet-
bal houdt, maar ook graag tui-
niert in zijn groententuintje! De 
Heemsteder wenst Joep en ie-
dere andere Oranjeliefhebber al-
vast prettige wedstrijden!
(Foto’s kunt u mailen naar: 
redactie@heemsteder.nl)

www.krde.nl

Herenweg a

Heemstede

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

2x 500 gram 
kipfilet
met GRATIS 
VOETBAL!

EK Aktie
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Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten in beeld: 

Dinkelhoeve

De boerderij aan de Herenweg 61 tegenover wandelbos Groenen-
daal maakte vroeger deel uit van de buitenplaats Ipenrode. De Din-
kelhoeve behoort tot het langgeveltype. Hierbij zijn woning en be-
drijfsgedeelten achter elkaar opgetrokken. De kern dateert waar-
schijnlijk uit de 18e eeuw en heeft 19e eeuwse verschijningsvormen. 
Er is in de loop der eeuwen voortdurend verbouwd. De boerderij is 
opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit één 
bouwlaag met melkkelder onder een zadeldak met de nok haaks 
op de straat. De voorgevel heeft een zwart geschilderde, gepleis-
terde plint en wit geschilderde pleisterwerk daarboven. De topgevel 
heeft het opschrift: Dinkelhoeve. De zijgevels zijn deels gepleisterd 
en wit geschilderd. De achtergevel van de aanbouw is een tuitgevel 
en heeft 17e eeuwse vlechtingen in het  metselwerk van de geveltop. 
Van de Dinkelhoeve is bekend dat Klaas Huibertzoon van der Fits de 
boerderij in 1746 voor een jaar pachtte van Constantijn Nikolaas-
zoon Sautijn, de toenmalige eigenaar van Ipenrode. In het pachtcon-
tract wordt de boerderij omschreven als ‘een huysmanswoningh met 
hooyberg, schuur en omtrent sesentwinnigh morgen lands… gele-
gen… aan de Heerewegh naast en voor de hofsteede Ipenroden’. De 
boerderij is nog steeds in gebruik als melkveehouderijbedrijf en is 
sinds 2002 officieel gecertificeerd als ecologisch melkveebedrijf, in-
middels woont en werkt de derde generatie Milatz op de boerderij. 
U kunt op de Dinkelhoeve zelf melk ‘tappen’ uit een melkafgifte- 
automaat, van ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur. Wel zelf een fles of 
pannetje meenemen.
Ton van den Brink

Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente 
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst, 
stelt de Heemsteder u deze monumenten voor. De monumen-
tenlijst is tot stand gekomen door ijverig werk van de Ver-
eniging Oud-Heemstede- Bennebroek die de feitelijke aanzet 
heeft gegeven  om tot een gemeentelijke monumentenlijst te 
komen. Door de gemeente zijn 21 objecten, meest woonhui-
zen, voorzien van een bruin informatiebordje met daarop de 
bijzonderheden van het gebouw. Deze bordjes zijn mede ge-
sponsord door de ANWB. Officieel zijn er nu 32 gemeentelij-
ke objecten, waarvan er 21 voorzien zijn van informatiebord-
jes. De bewoners van de overige panden stelden geen prijs 
op de informatiebordjes.

Dinkelhoeve

Verschijnt woensdag
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

De jarige Dimphy, links met de hamer, met toezicht van de eveneens 
achtjarige Jikke.

Jarige Dimphy één dagje burgemeester
Heemstede – Vol overtuiging hanteerde de jarige Dimphy, acht jaar 
is ze geworden, de hamer van de voorzitter van de gemeenteraad. 
De Jacobaschool waar Dimphy is groep vier zit kwam afgelopen 
donderdagmiddag nog even naar hun kunstwerk kijken en kregen 
van Koen Siegrest ook even een rondleiding door verbouwde raad-
huis. Op verzoek van de ‘Juf’ mocht het feestvarken even plaats ne-
men op de plaats van de burgemeester en koos haar vriendinnetje 
Jikke als griffier. Daarna werd er richting chocolaterie Van Dam ge-
koerst om de consumptiebon voor een gratis ijsje te verzilveren.  

Rectificatie
In de Heemsteder van vo-
rige week werd gemeld dat 
Karin Vink namens Tennis- 
vereniging Smash een vierde 
plaats behaalde bij single-wed-
strijden op de Special Olym-
pic Games. Zij behaalde echter 
een derde plaats! Excuses voor 
de fout.
Redactie

De laatste kermis op het Wilhelminaplein Volkstuintjes bij de Glip 1975.

Schilderijen Van Noort bij 
Kunsthandel AmstelArt
Heemstede - In 2003 overleed plotseling de internationaal be-
kende Heemsteedse kunstenaar A.C.van Noort (1914). Nog in dat 
jaar verzorgde Kunsthandel  AmstelArt op het Wilhelminaplein een 
retrospectief van zijn werk. Nu,  5 jaar later wordt opnieuw aandacht 
besteed aan deze steeds popu-
lairder wordende kunstenaar. 
De kunsthandel toont een keuze 
van  nieuwe aanwinsten, strand-
gezichten, bollenvelden en en-
kele werken uit zijn woonomge-
ving bij de Glip.
De verkoop tentoonstelling is 
iedere vrijdag en zaterdag van 
11.00 tot 18.00 uur duurt de hele 
maand juni.



Heemstede – Met ingang van maandag 16 juni is het kantoor 
van de Heemsteder gesloten. De krant houdt niet op te bestaan, 
u zult ‘de Heemsteder’ dus gewoon blijven ontvangen, daar ver-
andert niets aan! Wat wel voor veel verandering heeft gezorgd is 
de enorme vlucht die het digitale tijdperk heeft genomen. Van-
daag de dag worden bijna alle teksten en advertenties digitaal 
– per e-mail – aangeleverd. Moderne faciliteiten zorgen er bo-
vendien voor dat medewerkers van de Heemsteder ook op an-
dere plaatsen (zoals de hoofdvestigingen en vanuit huis) kun-
nen werken. Het kantoor wordt nu bemand door Ingrid Sierveld 
(advertenties) en Joke van der Zee (hoofdredactie). Zij zullen 
respectievelijk op de hoofdvestigingen in IJmuiden en Aalsmeer 
gaan werken. Uiteraard blijven zij voor u bereikbaar! 
Telefoon Ingrid Sierveld (als het gaat om advertenties): 
06 -55 183 838 of verkoop@heemsteder.nl
Telefoon Joke van der Zee (als het gaat om redactie): 
06 - 50 284 402 of redactie@heemsteder.nl
Tot 16 juni kunt u ‘gewoon’ het kantoortelefoonnummer nog 
bellen: 023 – 528 58 58.

Dan nog even dit
Het geniet de voorkeur persberichten per e-mail aan te leve-
ren. U kunt echter ook per post blijven sturen. Gebruikt u na 
30 juni dan het adres van ons hoofdkantoor: Visserstraat 10, 
1433 GJ Aalsmeer. U kunt de post richten aan: De Heemsteder, 
t.a.v. redactie. Gratis kabaaltjes kunt u per post insturen naar 
het bovengenoemd adres, ovv ‘kabalen Heemstede’. Over niet al 

te lange tijd kunnen kabalen 
ook per e-mail aangeleverd 
worden. Als hetgeen u aan te 
bieden heeft, niet in een gratis 
kabaaltje thuishoort, dan kiest 
u voor een betaalkabaal (bijv. 
werk, huizenruil, artikelen 
boven de 500 euro).  Op de 
invulbon in de krant leest 
u hoe dit in zijn werk gaat. 
De eerste drie regels kosten 
5 euro, daarna gaat het per 
regel.
Redactie en Verkoop de 
Heemsteder.
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Bridgeclub HZW zoekt nieuwe leden
Heemstede - Bridgeclub HZW, spelend op de locatie aan de 
Kamerlingh Onnesstraat 83, zoekt nieuwe leden. De vaste 
speelavond is donderdag vanaf 19.30 uur.

Bridgeclub HZW is niet alleen een gezellige bridgeclub, waar op een 
leuke manier gebridged wordt, maar ook een club met allerlei extra 
activiteiten. Eind mei is er bovendien op de laatste speelavond van 
het seizoen een barbecue, altijd een succes!
Er wordt ieder jaar een stamppotdrive georganiseerd, zoals op 30 
maart j.l. in de vorm van een paren- of viertallenwedstrijd.  Deze 
drive is ook toegankelijk voor niet-leden. 
Bij voldoende belangstelling  wordt er in januari en februari  een 
bridgecursus gegeven door mevrouw Alfrink, waar de bridgeken-
nis wordt aangescherpt. Bridgeclub HZW heeft een eigen website  
www.bridgeclub-hzw.nl. Daar is allerlei informatie te vinden. Voor de 
leden is er de wekelijkse uitslag en ook de persoonlijke score  na te 
kijken. Interesse?
Aanmelden als lid kan via de website of telefonisch bij Talline Thool-
en 023-5246292. 

Medische zorg in de
schaduw van de watertoren

De in Amsterdam geboren huis-
arts nam in 1999 de praktijk van 
dokter Kok over. Op zoek naar 
huisvesting voor haar praktijk 
kwam ze in contact met de Gal-
lenkampstichting, die haar ruim-
te bood in de Olijftak. Rekers: 
“Het gebouw stond al op de no-
minatie om gesloopt te worden, 
dus mij werd aanvankelijk een 
contract voor een jaar aangebo-
den. Uiteindelijk is het met alle 
vertragingen ruim acht jaar ge-
worden. Dezelfde stichting gaf 
mij de gelegenheid om in 2007 
in te trekken in dit nieuwe ge-
bouw. Ik heb nu de beschikking 
over een fijne, efficiënte ruimte 
met vier spreekkamers.” 
De naam van de huisartsenprak-
tijk was snel gevonden: Praktijk 

de Watertoren.
Sinds 2008 is verpleegkundige 
en huidtherapeut Marga Dupree 
twee dagen per week werkzaam 
in de praktijk. Rekers: “Met de 
aanschaf van een uiterst effec-
tief IPL (lichtflits) apparaat met 
veel mogelijkheden, de PLS3 
van PhotoNova, kwam de be-
hoefte aan een gespecialiseer-
de huidtherapeut. Marga werkt 
sinds 1997 met IPL en laser-
therapie. Zij heeft veel ervaring 
hiermee. Zij gebruikt IPL bij de 
behandeling van pigmentvlek-
ken, couperose en rosacea en 
voor definitieve ontharing. Mar-
ga Dupree: “Ik zie het werken 
in een medische setting als een 
nieuwe uitdaging. Het enthou-
siasme dat Manès Rekers heeft 

Heemstede – In het eerste appartementencomplex van het 
Bouwplan Watertoren wonen veel van de oorspronkelijke be-
woners van de inmiddels gesloopte Olijftak. Een opmerkelij-
ke ‘medeverhuizer’ is de 52-jarige huisarts Manès Rekers. De 
praktijk van Manès Rekers was sinds 1999 gevestigd in het 
voormalige verzorgingshuis. Toen in de weliswaar gezellige 
doch provisorisch ingerichte conversatiezaal en twee appar-
tementen van het oude gebouw. Nu in een ruim opgezet en 
smaakvol ingerichte benedenverdieping, die naast Rekers on-
derdak biedt aan parttime huisarts Marcel Reinders, huidthe-
rapeut Marga Dupree, drie praktijkassistenten, diëtist Mar-
greet Prager, twee praktijkondersteuners en een administra-
tieve kracht. Manès Rekers is met recht trots op haar nieuwe 
onderkomen. Naast huisarts is ze inmiddels ondernemer ge-
worden.

voor de mogelijkheden van dit 
nieuwe apparaat deel ik uiter-
aard. Verder doe ik o.a. elektri-
sche epilatie, acné-en litteken-
behandelingen. Een aantal van 
de behandelingen wordt overi-
gens geheel of gedeeltelijk ver-
goed.”
Diëtist Margreet Prager houdt 
ook spreekuur in de huisart-
senpraktijk de Watertoren. Zij is 
gespecialiseerd in de behande-
ling van diabetes, overgewicht 
van volwassenen en kinderen 
en eetstoornissen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van Prodi-
med, een dieetproduct om mee 
af te vallen. Manès Rekers: “Zo 
zijn wij gegroeid van een prak-
tijk met voornamelijk curatieve 
zorg naar een praktijk met veel 
aandacht voor preventie. Ik heb 
gemerkt dat mensen door een 
groeiend zelfvertrouwen zich 
gelukkiger voelen. En dat laat-
ste, daar gaat het om.”
Bij de realisatie van de praktijk-
ruimte heeft Manès Rekers veel 
eigen inbreng gehad Zo scha-
kelde zij een gespecialiseerd ar-
chitectenbureau in om te hel-
pen bij de tekeningen en ook de 
aannemer hield rekening met 
de hoogte van de praktijkruimte. 
Het gebouw ligt speciaal voor dit 
doel dertig centimeterlager dan 
de andere twee flats. Ook bij de 
inrichting heeft Rekers veel per-
soonlijke details verwerkt. Haar 
voorkeur voor de kleuren blauw 
en geel zijn veelvuldig terug te 
vinden evenals haar liefde voor 
het impressionisme. “Ooit ben 
ik klein begonnen met één as-
sistente en nu staat er een prak-
tijk waar wij met tien medewer-
kers onder één dak diverse be-
handelingen kunnen aanbieden. 
Ik vind het uiteindelijk ook veel 
gezelliger om met mensen sa-
men te werken. Deze formule 
geeft ons allemaal inspiratie en 
voldoening.”
Mirjam Goossens

van den Eijndekade 91 (website: 
www.rekers.praktijkinfo.nl

Sluiting redactiekantoor Heemsteder

Joke van der Zee (links) en 
Ingrid Sierveld blijven de 
aanspreekpunten voor resp. 
redactie en advertentieverkoop 
van De Heemsteder.

Heemstede - De Binnenweg gaat op de schop. Zeker voor de om-
wonenden zal dat gevolgen hebben. De PvdA-fractie in de Heem-
steedse raad vroeg hun naar hun ideeën. Tientallen mensen rea-
geerden. Zij gaven aan blij te zijn met de belangstelling vanuit de 
politiek voor hun verhaal. Velen kozen bewust voor wonen nabij een 
centrum. De laatste jaren echter krijgen zij de indruk, dat de ge-
meente wel erg eenzijdig kijkt naar de ondernemersbelangen in dit 
gebied. Als er al regels zijn met betrekking tot verkeer en parkeren, 
worden die slecht gehandhaafd; zo wordt er niets gedaan tegen te 
hard rijden op de Blekersvaart, spookrijders op de Binnenweg en 
tegen her en der fout parkeren; ook vindt op verschillende plaatsen 
vervuiling plaats. Drie verbetermogelijkheden worden herhaaldelijk 
genoemd om wonen in deze omgeving aantrekkelijk te houden. Ten 
eerste een systeem van betaald parkeren; een combinatie van ver-
gunningen en parkeerkaartjes, dat met name ook moet voorkomen, 
dat winkelpersoneel de hele dag een dure plaats voor een woning 
bezet. Verder een dynamische bewegwijzering naar lege parkeer-
plekken; bezoekers weten dan meteen waar zij hun auto op dat 
moment kwijt kunnen en hoeven dus niet nodeloos rondjes te rij-
den. En ten slotte moeten de regels, die er zijn, duidelijk herkenbaar 
zijn en gehandhaafd worden. De PvdA-fractie wil natuurlijk iedereen 
bedanken voor de suggesties. Zij zal de verdere uitwerking van de 
plannen rondom de Binnenweg hierop beoordelen.
PvdA-fractie Heemstede

INGEZONDEN
Wonen bij Binnenweg kan aantrekkelijker

van 1930



Volgende week beginnen op 
school de Chinese Spelen en dat 
wordt afzien. Na het hijsen van 

de vlag en het zingen van het 
Arklied werd het stil op de grote 
speelplaats. Oud-directeur Leo 

van Noort bracht, samen met di-
recteur Huub Zenden, de grote 
taart naar buiten onder luid ap-
plaus voor de maker, conciër-
ge Toon Kersten, de man die al-
les kan. Op de taart veel oranje, 
een kleur die hoort bij sport en 
aan de rand versierd met klei-
ne arkjes van chocolade. Het 
rijk gekleurde logo in het mid-
den. Door de grote betrokken-
heid van de ouders bij de school 
is het mogelijk om van een ver-
jaardag een echt feest te ma-
ken met veel sport op het plein 
en in de hele buurt. Met sporten 
als kogelstoten met medicijnbal-
len, een duurloop, sprinten, ver-
springen, een hindernisbaan, al-
lemaal zonder hindernissen voor 
de bewoners van de buurt. Deze 
Olympische Sportdag werd ge-
opend met een parade van alle 
deelnemende “landen”, of klas-
sen en een optreden van een 
prachtig stukje dans met lange 
rode slingers. Omdat de CD niet 
gebruiksklaar was, moest leer-
kracht Paul Herber even iets ver-
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Gemeente wel of niet in de fout

Baggeren in broedseizoen
Heemstede - Ruim twee jaar 
wordt er al gesproken met de 
bewoners van de Cruquiusha-
ven, om de vaargeul en de bo-
dem onder de ligplaatsen te 
gaan baggeren. Afgelopen jaar 
is de waterweg verbreed en de 
natuurlijke oever hersteld. Het 
feitelijke baggeren zou aan het 
einde van het jaar plaats vin-
den. Al wat er gebeurde, geen 
baggerwerkzaamheden. Twee 
weken terug was het dan zo-
ver en verscheen er allerhande 
apparatuur en werd er met be-
hulp van een groot net de bo-
dem afgeschraapt.

Laat dit nu net de periode zijn 
waarin de vogels aan het broeden 
zijn en de enorme karpers in de 
vaart hun kuit toevertrouwen aan 
de modderige bodem. Een aantal 
bewoners schoot dit in het ver-
keerde keelgat en schakelde de 
politie in. Deze kwam, na overleg 
met de dienstdoende ambtenaar 
van de milieudienst, tot de slot-
som dat er voorlopig niet gebag-
gerd mocht worden. Het woud 

aan regeltjes is er de oorzaak van 
dat niemand precies weet of er 
überhaupt een vergunning nodig 
is. De verkiezingsprogramma’s 
en het college programma staan 
bol van milieu paragrafen, maar 
gaat dit niet op ingeval het de ei-
gen werkzaamheden betreft. Kort 
na het weekend is het baggeren 
hervat, maar daarmee is het pro-
bleem niet opgelost. “Waarom 
konden zij nu niet even een paar 
weken wachten?” Dat vragen be-
woners zich af.  “Jaren zijn wij in 
gesprek met de gemeente en nu 
krijgen wij een brief op 13 mei dat 
men op 19 mei gaat baggeren. 
Een paar weken had er wat ons 
betreft ook nog wel bij gekund. 
Wij zijn blij dat het nu eindelijk 
gaat gebeuren, maar het mo-
ment is slecht gekozen.” De poli-
tie heeft de zaak voorgelegd aan 
het ministerie van landbouw. Het 
ministerie heeft deze krant laten 
weten, dat zij bij de gemeente het 
natuurwaarde onderzoek hebben 
opgevraagd. De Algemene In-
spectie Dienst (AID) heeft de zaak 
nu verder in onderzoek.  Wethou-

der Van de Stadt neemt het ge-
beuren uiterst serieus. “Wij zijn 
als gemeente ons van geen over-
treding bewust. Met alle mogelij-
ke zorgvuldigheid en in samen-
spraak met de bewoners hebben 
wij dit aangepakt. Wij beschikken 
ook over alle toestemmingen die 
nodig zijn om het werk uit te voe-
ren. Mijn collegawethouder Kui-
per en ik hebben op 22 april nog 
een uiterst constructieve bijeen-
komst gehad met de bewoners. 
Wij hebben toen duidelijk ge-
maakt wat we gingen doen. Ten 
overvloede hebben we op 13 mei 
nog een brief gezonden met de 
exacte aanvangsdatum. Afgezien 
van het feit dat er geen bijzonde-
re diersoorten broeden, houdt de 
firma die het werk uitvoert nauw-
lettend in de gaten dat er op de 
plek waar de karpers zitten geen 
onnodige verstoring plaatsvindt.” 
Intussen heeft het ministerie wel 
toegestaan dat het baggeren ge-
woon mag doorgaan. “De dieren 
schieten hier niet veel mee op”, al-
dus één van de bewoners. 
Eric van Westerloo

Begin juni presenteert SEIN een bouwplan voor een nieuw ge-
bouw dat plaats moet bieden aan 400 patiënten, voorzieningen en 
personeel. Met een vloeroppervlak van 2700 m2, circa 25 meter 
van de Glipperdreef. Uit onderzoek onder de omwonenden was al 
gebleken dat zij zich unaniem tegen randbebouwing uitspraken. 
Enkele omwonenden dienden een bezwaarschrift in tegen de 
sloop van het ‘abrihuisje’ op het bewuste terrein. John Seine en 
Coline Flentrop inventariseren of meer mensen bezwaar hebben 
en een bezwaarschrift willen indienen.
Er zijn twee overleggen in juni waar de kwestie wordt toegelicht. 
Op dinsdag 3 juni om 20.00 uur en zondag 8 juni om 16.00 uur op 
de locatie Valkenburgerlaan 2. 

Volgens goed ingelichte bronnen zijn al drie schetsontwerpen af-
gewezen. 
Op 7 mei is de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek rondge-
leid. Ook zij maakt zich zorgen en zal de bouwplannen niet langer 
overlaten aan de Ver. Omwonenden M&M, maar direct bespreken 
met de gemeente. De patiënten van ‘Op Dreef’ blijken in het ge-
heel niet blij te zijn met een kolossaal gebouw naast hun deur. Op 
19 mei is een bezoek gebracht aan de heer Barzilay, directeur van 
SEIN, eigenaar van het terrein.
Een van de conclusies uit dat gesprek is dat voor Barzilay het 
landgoed (op het stuk langs de Voorweg na) een ‘groene sok met 
geld’ vertegenwoordigt. Indien de ontwikkelingen in de gezond-
heidszorg hem daartoe nopen, zal hij deze sok verzilveren. De nu 
gekozen bouwlocatie geeft SEIN de optimale mogelijkheid de 
rest van het terrein te koop aan te bieden. Verandering van bouw- 
locatie of splitsing van het gebouw in afzonderlijke, kleinere woon-
eenheden over het terrein, betekent dat het midden- en oost-
deel niet, of veel slechter verkoopbaar zullen zijn, zo zegt de heer 
Barzilay.

Het terrein, grenzend aan de Meerweg en de Meer en Boslaan 
zal worden bebouwd. De plannen zoals ze er nu liggen, tasten 
het aanzien van de Glipperdreef aan alsook het karakter van de 
hele woonomgeving. Verkeer, parkeerplaatsen, verlies van groen, 
speelmogelijkheden (het veldje)...
De waarde van omringende woningen zal door de nieuwbouw 
dalen. Over het indienen van een claim bij de gemeente (plan-
schade) wordt nagedacht. 
SEIN heeft een sloopvergunning gekregen voor het karakteristie-
ke abrihuisje. Tot 10 juni kan daarop bezwaar gemaakt worden. 

John Seine en Coline Flentrop,
Valkenburgerlaan 2, tel. 5512249 of 06-2157821.

INGEZONDEN

Bezwaar nieuwbouw SEIN Glipperdreef

RK Basisschool de Ark jarig met supertaart zinnen en vertelde hij een Chine-
se mop. “Sjang li pioe tang mui 
fang adang ko bami.” Niemand 
begreep hem, behalve een ou-
de Zuid Aziaat die het maar een 
oude mop vond! Een voorproefje 
van de komende Chinese weken 
op school. In de namiddag werd 
er een loterij en fancy fair gehou-
den, waar veel ouders op af kwa-
men. De demonstraties van kin-

deren in sumi worstelen in op-
geblazen pakken was komisch 
en alle deelnemers zijn al verze-
kerd van eeuwige roem. De he-
le school ademt al een Chinese 
sfeer, niet in het minst vanwege 
de mooie foto van 42 pleegkin-
deren die poseren met “mama” 
Tiny Westerveld, die ze allemaal 
groot bracht. Met de Ark!
Ton van den Brink

Heemstede - Wie jarig is trakteert. RK Basisschool de Ark 
is vijftien jaar en dat werd vrijdag uitbundig gevierd met een 
taart van ruim een hele vierkante meter. Genoeg voor alle 225 
kinderen en nog een klein stukje voor de juf die wel wil lijnen 
maar nu een goed excuus heeft. 

Informatiebijeenkomst voor kinderen van 
ouders met psychische problemen (KOPP)
Regio - De Geestgronden, spe-
cialisten in geestelijke gezond-
heidszorg, organiseert in sa-
menwerking met Tandem en 
Stadsbibliotheek Haarlem een 
informatiebijeenkomst voor kin-
deren van ouders met psychia-
trische problemen. De informa-
tiebijeenkomst  is op dinsdag 
10 juni a.s. in Stadsbibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem. De avond duurt van 

19.30 tot 22.00 uur. De bijeen-
komst is bedoeld voor jonge-
ren en volwassenen die een ou-
der hebben (gehad) met ernsti-
ge psychische of psychiatrische 
problemen en voor hun familie-
leden of direct betrokkenen.
Tijdens de bijeenkomst wordt 
informatie gegeven over de ge-
volgen voor opgroeien met een 
psychisch zieke ouder, hoe om 
te gaan met een ouder met psy-

chische problematiek, de invloed 
van een psychiatrische ziekte op 
ouderschap, en hoe kinderen 
en ouders ondersteund kunnen 
worden.
De stadsbibliotheek Haarlem 
is gevestigd aan de Gasthuis-
straat 32. Entree: 5 euro. Aan-
melden: 0900-GGZ INFO / 0900 
– 449 4636 (maandag t/m vrij-
dag 9.30 – 14.00 uur) per e-mail: 
i-service@geestgronden.nl



talen, inzicht & bewustwording, 
communicatie, kunstgeschiede-
nis en culinaire, literaire, spor-
tieve of creatieve cursussen. 
Maar er zijn ook activiteiten voor 
kinderen, tieners en jongeren en 
kinderopvang en een speciaal 
programma voor senioren van-
af 55+. 
Voor informatie en aanmeldin-
gen kunt u Casca bellen van 
maandag t/m vrijdag van 9 tot 
12 uur. Degenen die het boek-
je niet ontvangen hebben of 
buiten de regio wonen, kun-
nen hiervoor terecht bij de re-
ceptie van Casca, de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, telefoon
(023) 548 38 28. En na maandag 
9 juni liggen ze ook bij de Casca-
locaties het Honk en de Prince-
hof, de bibliotheek en het Raad-
huis van Heemstede. Informe-
ren en aanmelden kan ook via: 
www.casca.nl
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Utopia, een droom van een festival 
voor Hartekamp bewoners

Onderweg langs de paden op 
het landgoed de Hartekamp 
naar het festivalterrein komen 
muziekmakers met ganzen in 
hun kielzog uit de tijd dat Lin-
naeus er verbleef, je al tege-
moet. Je treedt in een ande-
re wereld. Een wereld met ver-
standelijk gehandicapten die 
feest vieren met hun familie en 
vrienden. Op de kermis met de 
botsauto`s en de draaimolen. 
Langs de paden waar kramen 
staan opgesteld die sieraden 
verkopen. Waar kunst is uitge-
stald en waar je zelf kan schil-
deren, knutselen,  schminken en 
samen met de brandweer kan 
spuiten. De Lions club helpt bij 
de bungee trampoline, waarbij 
het lijkt of er nog hoger wordt 
gesprongen dan het  gebouw 
hoog is. Ballen gooien, kruis-
boogschieten, ringwerpen, het 
lijkt wel een Caribisch eiland 
waar piraten rondlopen die vro-
lijke muziek spelen. Limbo dan-
seressen op muziek van de Ca-
ribean Brass band verhogen 
nog dat sfeertje. De torenhoge 
danseressen op stelten nemen 

soms een cliënt beschermend 
onder hun voile hoede. 

Onderwaterwereld
In het snoezelpark staan ten-
ten, waar de cliënten kunnen 
ruiken, voelen, proeven en luis-
teren. Naar Caribische klanken, 
een tropische cocktail proeven, 
spelen met zand, water, lucht en 
zonnebrand, of een duik nemen 
in de blacklighttunnel waar ze 

Heemstede – Afgelopen weekend vond op Landgoed de
Hartekamp het Utopiafestival plaats. Er was een scala aan
activiteiten en het enthousiasme was erg groot.

zich kunnen wanen in de onder-
waterwereld van de Caribische 
zee. Speciaal op maat gemaakt 
voor cliënten met een ernstig 
verstandelijke beperking. 

Schilderles gehandicapten
Bij de kramen, waar imker Pim 
Lemmers verhaalt over zijn spec-
taculaire reddingen van trossen 
bijen in de regio en bijenhoning 
verkoopt die gemaakt is op de 
Hartekamp, stond tussen alle 
kramen ook Lucy Perey, die zelf 
schilderlessen geeft aan jonge 
mensen met een verstandelijke 
beperking en daar opmerkelijke 
vorderingen mee bereikt omdat 
zij één op één werkt. 
Utopia 2008 is even wegdromen 
en je verplaatsen in een andere 
wereld. Een wereld die mogelijk 
wordt met de hulp van fondsen 
en sponsoren, de vele vrijwilli-
gers en de medewerkers. Drie 
dagen genieten van variété, ker-
mis, drukte, zang en dans, span-
ning en het kopje koffi e of het 
pilsje op het terras.
Meer informatie over het G-Ate-
lier ‘De Kwaststraat’ (schilder-
cursussen voor mensen met een 
verstandelijke beperking) kunt 
u verkrijgen bij Lucy Perey in 
Haarlem: tel. 06-36 179 363.
Ton van den Brink BakluchtKoorts

“Gaat het wel goed met je?” was 
de bezorgde vraag van mijn lie-
ve verpleegstertje sinds een dikke veertig jaar die ik overigens 
schandalig onderbetaal. Nee, het ging helemaal niet goed met 
mij. De thermometer, die ik voor de afwisseling maar eens in 
mijn oor had gestopt, gaf een stijging aan die bij de beurs al in 
maanden niet meer was voorgekomen. De uitdrukking op haar 
gezicht gaf aan dat niet alleen die koorts haar zorgen baarde en 
afgrijselijke ziektes fl itsten door mij heen. “Is het  niet verstan-
dig om er even een dokter naar te laten kijken?” Mijn vraag had 
een hoog hypochondrisch gehalte. “Misschien niet onverstan-
dig of je moet je vanmorgen een badschuim gebruikt hebben 
met een oranje kleur en je niet goed hebben afgespoeld”, was 
haar niet op medische gronden gestoeld antwoord. Plots werd 
het mij duidelijk ik was aangestoken door ‘Oranjekoorts’. Een re-
gelmatig voorkomende afwijking als onze nationale elf weer aan 
of ander toernooi mee gaat doen. Bij vorige afl everingen was 
dit gebeuren langs mij heen gegaan. Ik keek wel naar de wed-
strijden, maar mijn huis bleef in de originele baksteentjeskleur 
en het ophangen van vlaggen gaat al helemaal aan mij voor-
bij. Maar ik kan nu geen krant meer openslaan of TV aanzetten 
zonder dat ik ongevraagd wordt geïnformeerd over de dikke en-
kel van ene Van Persie. ‘Hij loopt al weer een beetje’ hoor ik dan 
alsof het een kind van 1 jaar betreft. De geselecteerden, 23 in 
getal en verdubbel dat aantal maar met al die begeleiders, hoe-
ven niet in hun spijkerbroek naar Zwitserland. Twee coupeuses 
en 6 verkoopadviseurs zijn een jaar druk geweest met het aan-
meten en misschien ook aanpraten van maatpakken en ‘casu-
al’ kleding. Bij mijn wekelijkse bezoeken aan de supermarkten 
word ik bijna doodgegooid met allerlei waardeloze oranjefrut-
sels. Ik verkeer meestal in een niet al te beste stemming als ik 
met mijn cheffi nkoopster mee mag maar al die troep bezorgt 
mij een depressie van enorme afmeting. “Zijn er geen andere 
dingen in dit kikkerland waar we het over kunnen hebben?” was 
mijn vraag aan mijn tijdelijke verpleegster. Met een washandje 
poetste zij net de laatste stukjes oranje van mijn beminnelijke 
gelaat. “Waar wil je over praten” was haar antwoord om te ver-
volgen “over de verhoging van de BTW, de benzineprijs, de ve-
le stakingen in dit land, het achtergebleven onderwijs, de fi les, 
de chaos bij de belasting, de embryoselectie, zeg het maar.” Ik 
slaakte een zucht, dit was teveel voor mijn zieke gestel. Ik ga 
maar voor de nationale elf. HUP ORANJE 
Wim Bak

Zomercursus pottenbakken
Heemstede – Gedurende juli 
en augustus zijn er op het ate-
lier van Gerlach Baas te Heem-
stede twee cursussen potten-
bakken. Een op de woensdag- 
en en op de donderdagavond.

De cursus bestaat uit acht les-
sen; 1 les per week. De lessen 
zijn in de avonduren van 19.30 
tot 22.00 uur. Er wordt gewerkt 
in groepjes van maximaal vijf 
personen waardoor gespro-
ken kan worden van semi-
privéles. 

Op het programma staan de 
volgende vrijblijvende onder-
werpen:
-  draaien aan de pottenbak-

kers draaischijf
- maken van handvormen
- werken met een gipsen mail
- decoreren en glazuren
- eigen ideeën

Op het atelier staan vier elek-
trische draaischijven. Omdat 
er gewerkt wordt in groepjes 
van maximaal vijf personen is 
er bijna altijd wel een schijf 
beschikbaar.
Het is een cursus voor hen die 
zich willen verdiepen in het 
vak van pottenbakken. Voor 
het leren maken van fi guratie-
ve werken moet u dus een an-
dere cursus volgen. Gedetail-
leerde informatie is te vinden 
op de speciale website: www.
keramiek-cursus.nl
Het cursusgeld bedraagt 140 
euro. Dit is inclusief klei, gla-
zuur, stookkosten, koffi e, thee 
en frisdrank. Voor nadere in-
formatie of aanmelden: Atelier 
Binnendoor 5, 2101 JV, Heem-
stede. Tel. 023-5281950. 
E-mail: gerlachbaas@hotmail.
com

Nieuw programmaboekje Casca
Heemstede - Het seizoen 
2007/2008 loopt ten einde. In 
de zomervakantie zijn bij Casca 
een aantal activiteiten die ge-

woon doorgaan, zoals de fi ets- 
en wandelclubs voor senioren 
en er is een speciaal zomerpro-
gramma met excursies en fi lms. 
Verder is Casca volop bezig met 
het volgende seizoen. In het 
weekend van 7/8 juni worden in 
heel Heemstede huis-aan-huis 
de nieuwe programmaboekjes 
bezorgd. Aanmelden voor cur-
sussen en activiteiten kan vanaf 
maandag 9 juni om 9.00 uur.
In het programmaboekje staat 
informatie voor alle leeftijden 
over alle sociaal-culturele ac-
tiviteiten en kinderopvang. Al-
les wat er te doen is bij Casca 
aan cursussen, clubs, ontmoe-
tingsmogelijkheden, workshops, 
kinderopvang staan hierin over-
zichtelijk beschreven. 
Er zijn cursussen op het gebied 
van automatisering, vreemde
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Open Tuin en Kunstdag 
in Bennebroek
Bennebroek - Zondag 15 juni is er een Open Tui-
nendag in de Gemeente Bennebroek. Deze dag wordt 
georganiseerd door de afdeling Bennebroek van Groei & 
Bloei/KMTP.
De afdeling bestaat dit jaar 60 jaar. Om deze dag iets 
extra’s te geven zijn ook kunstenaars in Bennebroek ge-
vraagd hun werk te exposeren. Velen van hen bleken ook 
fanatieke tuinliefhebbers te zijn, zodat er een mix is ont-
staan van tuinen, waarin naast veel groen, ook kunst met 
kleine en grote K bekeken kan worden. Er zijn beelden 
van natuursteen, keramische waterobjecten, beschilderde 
potten, maar ook acryl- en olieverf schilderijen, etsen, 
lino- en houtsneden te zien. En er zijn een paar grote 
tuinen van louter plantenliefhebbers. Vanaf 11.00 uur is de 
informatiefolder verkrijgbaar op de Hondsdraf 1 in Ben-
nebroek.
De tuinen kunnen van 11.00 uur tot 16.00 uur bezocht wor-
den. Op de informatiefolder is een plattegrond waarop de 
locaties staan met gegevens per tuin. De toegang is gratis. 
Tuinliefhebbers en kunstliefhebbers zijn van harte welkom.

Geestgrondenloop nu ook met 
kinderloop

Bennebroek - Voor de zesde achtereenvolgende keer vindt de Geest-
grondenloop plaats. Dit jaar ook met een kinderloop voor kinderen t/m 
12 jaar. De start is om 11.15 uur op zondag 15 juni a.s. Steeds meer lo-
pers nemen deel, vorig jaar waren er maar liefst 345. Er kan individueel, 
in estafette- of in businessteams worden gelopen. Ook dit jaar weer 
proberen we geld bijeen te brengen voor het goede doel ‘Wie beweegt 
komt mensen tegen, dóórlopen’. Op de dag van de loop gaan we dit 
project én de sponsoren op gepaste wijze in het zonnetje zetten.

Geestgrondenloop
De start van de Geestgronden-
loop is om 11.15 uur op de hoofd-
locatie van De Geestgronden aan 
de Rijksstraatweg in Bennebroek. 
De loop vindt plaats op het instel-
lingsterrein van De Geestgron-
den. Het autovrije parcours be-
draagt 3500 meter. Na 1000 me-
ter over asfalt volgt 2500 meter 
door een bos. Daar wordt gelo-
pen over veelal brede paden met 
enkele bochten en korte klimme-
tjes. Het parcours wordt driemaal 
gelopen. De inschrijving voor 10,5 

km is individueel. Daarnaast is het tevens mogelijk in een team mee te 
lopen. Een deelnemend team kan uit maximaal vijf personen bestaan. 
Alle lopers lopen 10,5 km. Aan de estafetteloop kunnen teams met drie 
lopers deelnemen, iedere deelnemer loopt één ronde van 3,5 km. De 
kinderen lopen 1200 meter. De start vindt plaats direct na de start van 
de volwassenen.

Goede doel: ‘Wie beweegt komt mensen tegen, dóórlopen’
In aanvulling op de Geestgrondenloop, gaan we het voor onze patiën-
ten mogelijk maken deel te nemen aan sport-, bewegings- en sociale 
activiteiten. Op de dag van de loop maken we bekend wat onze spon-
soractie heeft opgebracht én hoe het geld is/wordt besteed. Ook ú 
kunt helpen. Stort een vrijwillige eenmalige gift op bankrekeningnum-
mer 578803046 t.n.v. Stichting Vrienden van De Geestgronden onder 
vermelding van ‘Dóórlopen’. Tijdens de loop wordt bekend gemaakt 
wat uw bijdrage mede mogelijk heeft gemaakt! Kijk voor meer infor-
matie over het goede doel, de loop en inschrijving (kinderen alléén op 
de dag zelf) op: www.geestgronden.nl/loop.

Ochtend over Islam bij SWOB
Bennebroek - Woensdag 11 
juni organiseert Stichting 
Welzijn Ouderen Bennebroek 
(SWOB) een wandeling in de 
duinen. Een SWOB-vrijwillig-
ster heeft een leuke route be-
dacht. Vertrek vanaf de ingang 
’t Panneland om 10.00 uur. Graag 
even aanmelden bij de SWOB. 
Mocht vervoer naar de duinen 
een probleem zijn dan kunt u dit 
bij de aanmelding aangeven. 
 
Op donderdag 12 juni vindt een 
Koffie+ ochtend plaats met als 
thema de Islam.
De Islam, een van de grootste 

religies in de wereld, staat vol-
op in de belangstelling. Steeds 
meer landgenoten zijn uit mos-
limlanden afkomstig. Over de 
Islam doen allerlei meningen 
en vooroordelen de ronde. Het 
is belangrijk dat moslims en 
niet-moslims elkaar beter leren 
kennen. Mevrouw drs. Fahra-
naz Nezamdiba, afkomstig uit 
Iran, is moslima. Zij vertelt over 
de achtergronden en verschil-
lende stromingen binnen de 
Islam en de overeenkomsten 
tussen Islam en Christendom. 
Ook besteedt zij aandacht aan 
het ontstaan van de Islam, de 

Bromfietsdieven
Bennebroek - Zaterdag jl. In 
de zeer vroege morgen meld-
de de 27-jarige bewoner van 
een huis aan de Bennebroe-
kerlaan dat twee mannen zijn 
bromfiets pikten, in een Opel 
Vectra laadden en daarmee 
wegreden. De politie is op 
zoek gegaan naar de auto en 
de verdachten en zag de auto 
op de Herenweg. Ze hebben 
de auto aan de kant gezet en 
de inzittenden aangehouden. 
Het bleken twee Haarlem-
mers van 21 en 24 jaar oud. 
Die zijn meegenomen naar 
het bureau en ingesloten. 
De jongste was in het cellen-
complex zeer recalcitrant. Hij 
vernielde wat spullen en ver-
zette zich tegen de betrokken 
agenten. Hij kon pas na een 
flinke worsteling onder con-
trole worden gebracht. De 
verdachten hebben bij ver-
hoor de diefstal bekend. On-
derzocht wordt of ze meer 
diefstallen op hun geweten 
hebben. Tegen de jongens 
wordt proces-verbaal opge-
maakt.

Hoe los je een jarenlang bestaand verkeersprobleem op? De Ben-
nebroekse politiek gaf op 22 mei tijdens een raadcommissiever-
gadering het antwoord: gewoon ontkennen dat er een probleem 
is, ook al beweert een zeer groot deel van de burgers het tegen-
overgestelde!
Iedereen die Bennebroek binnenrijdt om naar supermarkt Albert 
Heijn te gaan, moet door de Schoollaan. Dat is een gevaarlijke rit-
je: in twee richtingen moeten auto’s en fietsers zich door deze al 
te smalle straat persen. Regelmatig sneuvelen er autospiegels en 
uit lijfsbehoud rijden daar vele fietsers standaard op de stoep, die 
ook al weinig ruimte biedt aan kinderwagens en rollators. Dage-
lijkse irritatie en agressie zijn het gevolg. 
Parallel aan deze Schoollaan loopt de Bennebroekerdreef die vier 
keer zo breed is, en een tijd geleden voor alle autoverkeer werd 
afgesloten. Als een stukje van slechts 70 meter weer in één rich-
ting voor verkeer wordt opengesteld, kan de Schoollaan ook een-
richtingsverkeer worden. Er ontstaat dan een verkeerscircuit waar-
door alle verkeer veilig kan circuleren, zonder sluipverkeer aan te 
trekken. Probleem opgelost zou je zeggen. Maar de VVD heeft 
deze oplossing altijd tegen kunnen houden omwille van de eigen 
achterban die daar woont. 
Onlangs is al voor de vierde keer (!) een officieel verkeersonder-
zoek naar deze situatie gehouden. Hoezo geen probleem? Het 
eindrapport van de drie vorige onderzoeken noemde als oplossing 
ook het heropenen van de Bennebroekerdreef. Maar precies die 
drie rapporten zijn spoorloos uit de archieven van het gemeente-
huis verdwenen…
Een door de ouderenbonden georganiseerde enquête onder alle 
bewoners van dit kleine dorp, leverde vorig jaar bijna 1000 hand-
tekeningen op van Bennebroekers die ook voor dit circuitmodel 
stemden. Hier kan geen politicus omheen zou je zeggen. 
De VVD, CDA en PvdA, die zeggen een democratische partij te 
zijn, trekken zich niets aan van deze uitgesproken wens van de 
bevolking. Zo’n egocentrische en elitaire opstelling is van de VVD 
wel te verwachten, maar wat heeft de coalitie van CDA en PvdA 
bewogen zich óók zo ondemocratisch op te stellen? Schamen ze 
zich soms, dat ze in hun coalitieakkoord hadden beloofd Albert 
Heijn naar een andere plaats in het dorp te verhuizen (probleem 
opgelost!), maar hier in feite niets aan hebben gedaan? Of is het 
gemakzucht om vlak voor de verkiezingen en de opheffing van 
Bennebroek met de oppositie mee te stemmen? 
Op 22 mei deden de ouderenbonden een dringende oproep aan 
de politiek om zélf via een officiële enquête de mening van de be-
volking hierover te peilen, zoals ook is gedaan over de fusie met 
Bloemendaal. 
Op 5 juni is de besluitvormende raadsvergadering over deze 
Schoollaankwestie. Dat is de laatste kans voor de politieke par-
tijen om zich te ontdoen van het door hen zelf geschapen beeld 
van ondemocratische en zelfgenoegzame (achterkamertjes)poli- 
tiek. Als ze die moed tot zo’n enquête niet kunnen opbrengen, rest 
de bevolking van Bennebroek niets anders dan de hoop dat straks 
de gemeenteraad van Bloemendaal wél naar de stem van de be-
volking wil luisteren. 

Han van der Heide, namens zo’n 1000 Bennebroekers 
Narcissenlaan 24, 2121 SL Bennebroek, 023-5848234.

INGEZONDEN

Hoezo geen verkeersprobleem 
in Bennebroek?

wetenschap, de kunst en het 
Islamitisch recht. een bezoek 
aan de moskee gebracht wordt. 
Dit op een ander tijdstip. Meer 
informatie bij de SWOB.

De lezing wordt gehouden om 
10.00 uur en duurt ongeveer 
14.00 uur. Kosten voor deze och-
tend 3,00 euro incl. koffie/thee.
In verband met het beperkte 
aantal zitplaatsen in de leeszaal 
van de bibliotheek is vooraf aan-
melden noodzakelijk. 

Stichting Welzijn Ouderen Ben-
nebroek, Bennebroekerlaan 3a, 
tel. 584 53 00 dagelijks van 9.00 
– 11.30 uur.

Vakantietas bij bibliotheek Bennebroek
Bennebroek - Voor iedereen die graag leest tijdens de vakantie en 
dan ook de leukste boeken of schrijvers meeneemt biedt bibliotheek 
Duinrand de Vakantietas. Vaak zijn de dagen voor de vakantie hec-
tisch en heb je weinig tijd of zin om ook nog op zoek te gaan naar 
de boeken die je altijd al had willen lezen maar waar je nooit aan 
toe bent gekomen. Die laatste dagen zijn de leukste titels ook vaak 
uitgeleend en je wilt  juist in de vakantie dat ene boek lezen of de 
lange rit in de auto bekorten met een luisterboek. Dan is de vakan-
tietas de uitkomst!
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‘Topsport hoeft niet noodzakelijkerwijs in gemeente’

Niets mis met de sportvoorzieningen

De inleider van de avond Cees 
van Loon, onafhankelijk sport-
adviseur, schetste de landelij-
ke ontwikkelingen. Het onder-
wijs moet meer betrokken wor-
den bij sportactiviteiten. Jon-
geren dienen vijfmaal per week 
één uur te sporten, ouderen 
vijfmaal één halfuur. Sport moet 
dicht bij de woonkern blijven en 
er moet meer worden samen-
gewerkt. Ook het multifunctio-
neel gebruiken van de accom-
modaties is een trend. Door de 
ontwikkeling binnen de ver-
schillende sporten worden er 
steeds hogere eisen gesteld aan 
velden en zalen.
Honkballers slaan tegenwoordig 
verder en volleyballers hebben 
behoefte aan een sporthal met 
een nog hoger plafond. De op-
dracht aan de huidige beheer-
der van het sportpark en het 
zwembad had beter gemoeten. 
Nu voeren zij slechts het beheer, 
maar doen niet aan ontwikke-
ling en promotie van de com-
plexen.

Van Loon dacht ook dat RCH 
honkbal wel kon vertrekken 
richting Hoofddorp of samen-
gaan met een Haarlemse club. 
Dit was uiteraard tegen het zere 
been van de voorzitter van RCH 
honkbal. “Wij spelen in de hoog-
ste afdeling in Nederlanden en 
wij bedrijven topsport. Wij willen 
blijven waar wij nu zitten. Laat 
Heemstede trots zijn op een 
team dat aan de top van Neder-
land meedraait.”
“Stel de velden niet open voor 
jongeren die na schooltijd zelf-
standig willen sporten. Daar wil-
len wij niets van weten”, was 
de reactie uit de zaal. “Wij la-
ten de boel niet vernielen door 
een paar jongeren, die nergens 
lid van zijn en te pas en te on-
pas op onze velden verschij-
nen. Het vandalisme is al hoog 
en met het openstellen van de 
complexen haal je alleen maar 
ellende binnen.”

Samenwerking is al goed  
Van Loon had een paar vragen 
geformuleerd zoals, wie zijn in 
de toekomst de gebruikers?
Bosman (RCH voetbal) snap-
te de vraag niet. “Wij en ande-
ren spelen al bijna 100 jaar op 
deze plek en willen dat blijven 
doen. Wij zijn dus de huidige en 
de toekomstige gebruikers.” Ook 
de vraag wat de functie van het 
zwembad moet worden snap-
te hij niet. Gewoon water er in 

en zwemmen. Geels (HBC ten-
nis): “Wij gaan de hekken toch 
niet openen voor anderen dan 
onze eigen leden.  Kijk eens in 
de omgeving of daar geen mo-
gelijkheden voor topsport wor-
den geboden.
Topsport hoeft niet noodzakelij-
kerwijs in Heemstede. Wij stel-
len ons al maatschappelijk op, 
zo hebben wij ruimte gescha-
pen voor invalidensport en ook 
voor de ouderen hebben wij een 
Petanque-baan aangelegd.

Alliance hockey stelt haar vel-
den beschikbaar voor trainingen 
van VEW en HFC Heemstede. 
Als blijkt dat het trainingsveld 
van de voetballers onbespeel-
baar is, mogen zij bij ons trai-
nen.” Hiermee was ook de derde 
vraag over multifunctioneel ge-
bruik beantwoord. Er is niets mis 
met de samenwerking tussen de 
bewoners van het sportpark.
Geheel terecht merkte voorzit-
ter Lex Winter van de Kon. Roei 
en Zeilvereniging het Spaarne 
op dat zijn vereniging en locatie 
nergens wordt genoemd. “Wij 
zijn de oudste roeivereniging 
van Nederland en bedrijven ook 
nog eens topsport. Zowel in het 
rapport als ook vanavond doen 
wij kennelijk niet mee.”

Zwembad heet hangijzer
Het rapport van Grondmij is 
vooral toegespitst op het zwem-
bad. Er blijkt bij navraag nie-
mand behoefte te hebben aan 
een beweegbare bodem (inves-
tering ruim 300.000 euro) in het 
bad. Ook de nieuwbouw van het 
bad en of de sporthal (13 mil-
joen euro) krijgt geen handen 
op elkaar. “Ga niet slopen wat 
goed is”, klonk het uit de zaal. 
“Pas het zwembad een beetje 

Heemstede - In opdracht van de gemeente heeft 
Grondmij/Marktplan een rapport opgesteld 
over de toekomst van de sportaccommodaties 
in Heemstede. De gemeenteraad staat op het 
punt beslissingen te nemen in wat voor rich-
ting de accommodaties zich moeten ontwikke-
len. Om inzicht te krijgen in de wensen van de 
inwoners, maar vooral van de gebruikers 
(verenigingen) van de verschillende sportcom-
plexen, heeft de gemeente-
raad een bijeenkomst geor-
ganiseerd.

aan en neem de kleedhokjes, 
douches en nog wat zaken on-
derhanden en het bad kan weer 
jaren mee.” 

De meeste verenigingen staan 
open voor alle mogelijk vor-
men van samenwerking, maar 
er wordt al erg veel samenge-
werkt. Wij hebben geen enkele 
behoefte aan grote veranderin-
gen op het complex. Qua on-
derhoud valt er nog wel het een 
en ander te verbeteren, maar 
dat zal via het contract met Op-
tisport of een andere aanbie-
der verder moeten worden uit-
gewerkt. Zo heeft HBC voetbal 
er blijkbaar wel oren naar om 
het onderhoud in eigen beheer 
te nemen. Gezien de stemming 
in de zaal en de gemaakte op-
merkingen mogen de verenigin-
gen verwachten dat het rapport 
van Grondmij snel in een la ver-
dwijnt en dat het gemeentebe-
stuur geen grote en klaarblijke-
lijk onnodige investeringen aan-
gaat. De verenigingen hebben 
aangegeven, dat de complexen 
nu al heel goed worden benut 
en dat zij bereid zijn nieuwe ini-
tiatieven en samenwerking po-
sitief zullen benaderen. 
Eric van Westerloo

In de Heemsteder van 12 mei j.l. las ik dat de Indië-veteranen in 
Heemstede hun gedenksteen krijgen. In de jaren 1945 tot 1949 
werden honderdduizenden Nederlandse jonge kerels naar het ver-
re Indonesië gestuurd. Daar was direct na de capitulatie van Japan 
de onafhankelijkheid uitgeroepen. Nederland wilde die niet erken-
nen, maar eerst orde op zaken stellen. In de praktijk betekende 
dat met geweld optreden tegen het door de Japanners getrainde 
Indonesische leger. Daar bij vielen veel slachtoffers, aan Neder-
landse zijde ongeveer 6000, aan Indonesische zijde vele tientallen 
malen meer. Daarbij werden ook herhaaldelijk essentiële mensen-
rechten geschonden, met name tijdens de zogenoemde politio-
nele acties. Nederland wilde eerst het koloniale gezag herstellen 
alvorens onafhankelijkheid te verlenen. Voor de oorlog was het In-
donesisch nationalisme eerst ontkend en vervolgens onderdrukt. 
Soekarno en Hatta werden verbannen naar Boven-Digoel.
Pas veel later drong tot vele oud-militairen door dat ze uitgezon-
den waren voor een foute oorlog. De Republiek Indonesië was 
veel meer geworteld onder de gewone mensen dan het koloniale 
gezag zich had gerealiseerd.

Pas zeer recent heeft minister Bot, zelf als jongen in een jappen-
kamp opgesloten, bij een officieel bezoek aan Indonesië op de 
datum van de onafhankelijkheidsdag 17 augustus officieel erkend 
dat die datum de echte is en niet 27 december 1949, toen Konin-
gin Juliana in het paleis op de Dam de soevereiniteitsacte onder-
tekende. Minister Bot betuigde toen ook spijt voor het Indonesië 
in die jaren aangedane leed.
Dat er een gedenksteen voor de gevallenen komt is juist. Maar dat 
op die steen komt te staan ‘Voor orde en vrede’ is onjuist. Dat doet 
geen recht aan de geschiedenis. Van orde zou nog enigszins spra-
ke kunnen zijn, gezien de Nederlanders die nog in de kampen za-
ten. Maar ook die zijn grotendeels niet bevrijd door onze troepen, 
maar door Ghurka’s uit India, in Britse dienst. Van vrede brengen is 
dus al helemaal geen sprake, gezien het bovenstaande.
Ook vochten onze militairen niet in Nederlands-Indië, maar in In-
donesië.
Dat B en W en de meerderheid van de gemeenteraad met dit op-
schrift hebben ingestemd is zeer te betreuren. Hiermee wordt de 
historie geweld aangedaan, ook voor ons nageslacht.
Tot op de dag van vandaag schaam ik me dat ik van november 
1947 tot maart 1950 de vrijheid van Indonesië in de weg gestaan 
heb door mijn militaire dienstplicht aldaar te vervullen. Door mijn 
aanwezigheid heb ik laten blijken de tijdgeest niet te begrijpen. 
Dat zit me nog dwars. Gerechtigheid heeft het Nederlandse be-
stuur daar niet gebracht, dus ook geen vrede. Zeer verdrietig is de 
realiteit dat niet iedere militair sneuvelt voor orde en vrede.
Goos Blok (veteraan), Koediefslaan 101, Heemstede.

INGEZONDEN

Veteranen gedenksteen

Heemstede – De modder in de buitenbak van manege Rusthof 
was voor wethouder Pieter van de Stadt geen belemmering om 
de deelnemers aan de jubileumuitvoering van de carrousel te be-
lonen met een rozet. Voor dat het paardrijden begon had Imca 
Marina met haar vrolijke meezingmuziek het talrijke publiek al 
in de juiste stemming gebracht. Het was op het goede moment 
droog geworden en daardoor kon het hippische evenement in de 
buitenbak plaatsvinden.

Wethouder Van de Stad deelt rozetten 
uit bij hippisch evenement Rusthof

Seniorenochtend in feestweek
Bennebroek - Op zaterdagochtend 7 juni verzorgt de SWOB, samen 
met de andere Bennebroekse ouderenorganisaties, een speciaal se-
niorenprogramma voor in de Feestweek. Het koor Blue Moon, o.l.v. 
Harry Habets, brengt het programma Noord-Hollands Ritme. Door 
middel van zang, muziek en video wordt een portret van Noord-
Holland geschetst. Dit programma wordt gesponsord door de Rota-
ryclub Heemstede-Bennebroek. De ochtend duurt van 10.00-12.00 
uur. De feesttent is open vanaf 9.30 uur. De gasten worden ontvan-
gen met koffie en iets lekkers dat wordt aangeboden door catering-
bedrijf Chef chez Vous. Ook in de pauze is er een consumptie. U 
kunt deze feestelijke ochtend gratis bezoeken. Mocht vervoer naar 
de Geitenwei een probleem zijn, neemt u dan contact op met de 
SWOB, tel. 5845300.
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Jubilerend Circus Bongo komt 
naar Heemstede met leuke actie
Heemstede – Circus Bon-
go, dat dit jaar 30 jaar bestaat, 
komt naar Heemstede en wel 
aan de Vrijheidsdreef. Voorstel-
lingen worden aldaar gepresen-
teerd op dinsdag 10  juni (aan-
vang 16.15 uur) en woensdag 11 
juni (aanvang 14.00 uur). Circus 
Bongo heeft een spectaculai-
re actie dit jaar. Zowel voor de 
voorstelling van dinsdag als van 
woensdag worden 100 vrijkaar-
ten weggegeven. Deze zijn vrij-
dag 6 juni vanaf 9.00 uur af te 
halen bij Primera de Pijp aan de 
Raadhuisstraat 30. Twee kaarten 
per persoon en op=op.
De nostalgische woonwagens, 
de  authentieke theatertent, 
de sfeervolle aankleding en de 
prachtige  decoraties zijn reeds 
30 jaar de ingrediënten van het 
Nederlandse Circus Bongo. Wat 
in 1978 begon als kindercircus 
groeide uit naar een volwassen 
circusbedrijf, waarbij is vastge-
houden aan de sfeer van lang 
vervlogen tijden. Wie het circus 
bezoekt, komt terecht in een cir-
cus uit een prentenboek. Een 
computergestuurde licht- en 
geluidsinstallatie verraadt ech-
ter dat er een voorstelling gaat 
plaatsvinden die eigentijdse  
technieken combineert met au-
thentieke circusvormen.
Om het jubileum  kracht bij te 
zetten, is een bijzondere selec-
tie gemaakt van  circusartiesten. 
Zowel op het gebied van die-
rendressuur als acrobatiek  viert 
Circus Bongo met deze produc-
tie hoogtij. Want de voorstelling 
is  inmiddels meer dan alleen 
paardje links, paardje rechts. 
Het is een  totaalconcept waar-
bij de artiesten, de kostuums en 
rekwisieten zijn  afgestemd op 
een verhaal met theatrale vor-
men. Een artistiek team werkte  
maar liefst een jaar lang aan de 
jubileumproductie ‘Surprise’. Het  
personage Bongo beleeft op zijn 
zoektocht naar het clowneske 
typetje  Dropje een enerveren-
de voorstelling. Hun aandeel is 
poëtisch, soms  hilarisch, maar 
bovenal aandoenlijk. Hun korte 
acts zorgen voor de  overgang 
van sferen en stijlen. Zij zijn 
daarmee de bindende factor  tij-
dens de voorstelling.
Natuurlijk komen ook de circus-
artiesten ruim aan bod. Het duo 

Phoenix jongleert in hoog tem-
po met ballen, ringen en kegels.  
Maria Lagranova is een trapeze 
artieste met de gratie van een 
filmster. Ze  komt uit een Prui-
sische circusfamilie, die door de 
circuswereld als  circusadel ge-
zien wordt en heeft de uitstra-
ling van een prinses. En naast  

een boeiend nummer is uitstra-
ling toch het belangrijkste voor 
een  succesvol circusartiest.  
Sommige nummers zijn speci-
aal gemaakt voor deze  show. 
Zo was het duo Marinescu tot 
vorig jaar nog te zien op het ijs. 
Maar  exclusief voor deze pro-
ductie binden zij de rolschaat-
sen onder. Op een  speciaal ge-
prepareerde vloer brengen zij 
een combinatie van discodans,  
schaatsen en adembenemen-
de acrobatiek. In Spaanse sfe-
ren brengen zij  tevens een act 
op het strak gespannen koord. 
Hoewel het in hun acts draait  
om kracht en souplesse weten 
zij het geheel op bijzondere wij-
ze te  verpakken.
De dierlijke inbreng in het pro-
gramma is in handen van Eddi 
Laforte. Deze  sympathieke Duit-
ser begon zijn loopbaan ooit als 
dresseur van roofdieren.  Inmid-
dels heeft hij zijn grenzen ver-
legd en presenteert hij een act 
met  tal van boerderijdieren. Zijn 
optreden is bijzonder te noemen 
en speelt  zich af in de sfeer van 
Candy-land. Met veel geduld 
en kennis heeft  Laforte deze 
act samengesteld. Het huisdier 
staat hierbij centraal en  toont 
de dieren in al hun facetten. 

Handstand en motoracrobaat 
Roberto Lagroni is de  Brad Pitt 
van de circuswereld. Wanneer 
hij met zijn ronkende motor de  
circuspiste binnenrijdt, toont hij 
handstandacrobatiek van ho-
ge klasse en  laat hij de rock en 
roll-tijd herleven. Zijn act is een 
combinatie van  kracht, gratie, 

lichaamsbeheersing en uitstra-
ling. Niet voor niets vormt  hij 
het slotstuk van de voorstelling. 
Met  deze elementen en alles er 
omheen probeert Circus Bongo 
zich ook in dit  jubileumjaar te 
onderscheiden van alle andere 
circussen. Met dit concept  le-
veren de artiesten van Circus 
Bongo het bewijs dat het circus 
nog altijd  bruist en een ‘surpri-
se’ blijft voor jong en oud. 
Kaarten vanaf 9,00 euro zijn 
op voorstellingsdagen  tussen 
11.00 uur en 12.00 uur verkrijg-
baar aan de kassa. De kassa is 
tijdens  speeldagen ook 30 mi-
nuten voor aanvang geopend.

Circus-Actie 2008
Alle opa’s en oma’s die van 
het circus houden opgelet!
Als opa voor 1 kleinkind be-
taalt en oma voor 1 klein-
kind betaalt, dan is de toe-
gang voor opa en oma gra-
tis! Voorwaarden: Minimaal 
1 kleinkind per opa of oma 
(1 op 1) en geldig zolang de 
voorraad strekt (vol = vol).
Voor meer informatie: www.
circusbongo.nl.

Gratis Nordic Walking &
Hardloop clinic van Vitamine Store

Heemstede - Op zondag 8 juni organiseert Vitaminstore een 
Nordic Walking- én een hardloop clinic in de Kennemer dui-
nen te Overveen. Vitaminstore nodigt u van harte uit om deel te 
nemen aan één van deze clinics. Deelname is geheel gratis!

Vitaminstore doet dit in samenwerking met de Running Rebels, 
een groep enthousiaste hardlopers van atletiekvereniging P.A.C. 
De Running Rebels hebben onlangs deelgenomen aan de Ropa-
run, de langste non-stop estafetteloop ter wereld. De afstand 
van 530 kilometer legden zij in slechts 46,5 uur af. Hiermee heb-
ben zij een bedrag van ruim 6300 euro ingezameld voor het goe-
de doel, met Vitaminstore als trotse hoofdsponsor!

Nordic Walking is de snelst groeiende buitensport in Nederland. 
Bij deze sport wandel je met in iedere hand een stok op een 
snel tempo. Ook doen er inmiddels 600.000 Nederlanders aan 
hardlopen. Maar met een verkeerde techniek kun je gemakke-
lijk blessures oplopen. Nordic Walking en hardlopen zijn een 
heerlijke buitensport, geschikt voor bijna iedereen en erg goed 
voor lichaam en geest. Alle clinics worden gegeven door gedi-
plomeerde trainers.

De groep zal niet groter zijn dan 10 deelnemers zodat u ook de 
nodige persoonlijke aandacht zult krijgen. De clinic duurt on-
geveer één uur. Een normale ´wandelconditie´ is een pre, maar 
geen noodzaak. 

Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mailtje naar magazine@vita-
minstore.nl of geef u op bij uw Vitaminstore. U ontvangt dan alle 
details tijdstip, kleding en exacte locatie.

Nieuw telefoonnummer
Meldpunt Zorg & Overlast

Heemstede - Het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD 
Kennemerland is te bereiken via het  nieuwe telefoon-
nummer 0900 - VANGNET. Het Meldpunt kan gebeld wor-
den door inwoners die zich zorgen maken over een buurt-
genoot of familielid in de gemeente Haarlemmermeer en 
de gemeentes in Zuid-Kennemerland. Ook professionele 
hulpverleners kunnen bij dit Meldpunt terecht. Het gaat 
om mensen die door hun gedrag of problemen zorgen 
oproepen, terwijl hulp wordt geweigerd of afgehouden. 
De medewerkers van Vangnet & Advies proberen dan 
contact te krijgen met de cliënt. Ze onderzoeken de aard 
van de problemen en verwijzen en bemiddelen waar 
nodig.

Met het Meldpunt wil GGD Kennemerland vroegtijdige signa-
lering door burgers van probleemsituaties oppakken. De GGD 
werkt als vangnet voor mensen die zorg nodig hebben maar 
die daar zelf niet om vragen. Meestal zijn dit sociaal kwetsbare 
mensen. 
Niet de cliënt zelf, maar anderen brengen de hulp op gang. Dat 
kan familie zijn, de woningcorporatie, de buren, de politie of an-
dere hulpverleners. Belangrijk is verdere teloorgang te voorkó-
men. Bij het Meldpunt Zorg en Overlast werkt een team van so-
ciaal psychiatrisch verpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers en hygiënisch woninginspecteurs. 
Het spreekt voor zich dat de GGD nauw samenwerkt met tal van 
organisaties en instellingen. Die samenwerking is nodig om de 
juiste aanpak te kunnen realiseren.

Gebeld met het Meldpunt Vangnet & Advies kan worden bij-
voorbeeld als: 
•  Men zich zorgen maakt over iemand die dringend hulp nodig 

heeft maar er niet om vraagt;
• Er sprake is van ernstige (zelf)verwaarlozing; 
• Iemand ernstig in de war lijkt of veel over straat zwerft; 
• Er sprake is van ernstige vervuiling van huis of tuin;
•  Men (extreem) overlast van bijvoorbeeld stank- en/of lawaai of 

overlast van ongedierte ondervindt.

Het nieuwe telefoonnummer 0900 – VANGNET (0900 – 82 646 
38) is tegen lokaal tarief bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur 
tot 12.00 uur en van 13.30 uur – 16.30 uur. 
Er kan ook een melding gedaan worden via ggdvangnet@hdk.nl

Excursie voor 55+

Vaartocht en stadswandeling 
‘s-Hertogenbosch
Heemstede – Op 24 juni wordt 
door Casca een excursie gehou-
den naar ’s-Hertogenbosch. Na 
een kop koffie met een heerlij-
ke Bossche bol gaat u aan boord 
van een fluisterboot om over de 
Binnendieze de mooie stad van 
schilder Jeroen Bosch vanaf het 
water te bekijken. Deze vaartocht 
voert door het eeuwenoude wa-

terstelsel van deze Middeleeuw-
se vestingstad, die in 1185 stads-
rechten kreeg. Met een gids van 
de Kring Vrienden van ’s-Her-
togenbosch gaat u na de lunch 
wandelen door karakteristieke 
straatjes en pleinen, langs aar-
den wallen en bastions en be-
kende Bossche monumenten. De 
stad heeft door de eeuwen heen 

binnen haar muren de oude 
structuur grotendeels behouden. 
U zult verbaasd staan over wat 
‘het bos van de Hertog’ aan ge-
heimen prijsgeeft!  De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur. Verzame-
len om 9.15 uur in de hal van sta-
tion Heemstede. De kosten zijn 
12 euro (inclusief begeleiding en 
organisatiekosten, exclusief reis-
kosten en consumpties).  Aan-
melden door middel van betalen 
vòòr maandag 2 juni bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, geopend op doordeweek-
se dagen van 9.00-12.00 uur.



Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeel-avonden van Casca 
komen er weer aan! Het is lan-
ger licht en dus mogen kinde-
ren ’s avonds wat langer buiten 
spelen. Casca speelt daar op in 
door in maar liefst 9 wijken, ver-
spreid over Heemstede, avon-
den vol sport en spel te organi-
seren. Of je nu 4 of 18 jaar bent, 
er is voor iedereen wel wat. 
De jeugdwerkers en vrijwilligers 
nemen een auto vol sport- en 
spelmateriaal mee: alle soor-
ten ballen die je maar kunt be-
denken, tennis- en badminton-

rackets, jongleermateriaal, mi-
nidoeltjes, volleybalnet, jeu de 
boules, tafeltennisbatjes, skate-
boards, frisbees. Maar de kin-
deren kunnen ook stelten lopen, 
hoepelen, elastieken, skippybal-
len, springtouwen, stoepkrijten 
en nog veel meer.
De hele buurt kan meedoen. En 
dat allemaal helemaal gratis!
(Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)

Maandag 9 juni is de straat-
speelavond in de Rivierenwijk 

op het pleintje bij de Linge; 
Woensdag 11 juni in de Bloe-
menwijk op het Rododendron-
plein; 
Vrijdag 13 juni in de Wijk de Glip: 
bij de speeltuin Floradreef;
Maandag 16 juni in de Schil-
derswijk op het Jozef Israel-
plein:
Woensdag 18 juni in de Geleer-
denwijkwijk op het plein achter 
de Evenaar;
Vrijdag 20 juni in de Wijk Mer-
lenhove bij de Roosje Voslaan/
Voetbalkooi;
Maandag 23 juni in de Indische 

Wijk bij de Laan van Insulinde;
Woensdag 25 juni in de Provin-
ciewijk bij de Zeelandlaan
En donderdag 26 juni in het 
Centrum bij het Res Novaplein.
 
Op deze avonden worden de 
betreffende straten afgesloten 
voor verkeer en kan er vanaf 
17.00 uur niet geparkeerd wor-
den. Omwonenden krijgen hier-
over vooraf bericht.
De straatavonden zijn van 18.30 
tot 20.30 uur. Dus kom lekker 
spelen en doe mee!
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Heemstede – Een vrolijk gekleurde berm aan de Blekers-
vaartweg. “Na het renoveren van de Blekersvaartweg heb-
ben ze de berm met een zomermengsel ingezaaid. Heel 
fraai om te zien”, aldus C. Visser.

Knutselen bij Casca
Vaderdagcadeau 

maken
Heemstede - Elke week worden 
er in het Honk de mooiste din-
gen geknutseld bij de knutsel-
club. Deze is voor kinderen van 
5 tot 10 jaar. Op woensdag 4 juni 
is het alweer de laatste knutsel-
club van het seizoen bij Casca en 
mogen de kinderen een vader-
dagcadeautje maken of lekker 
vrij knutselen. Timmeren, verven, 
met papier of karton iets maken, 
alleen of samen, ze mogen zelf 
iets leuks verzinnen. De kinde-
ren graag van tevoren opgeven 
via telefoon 023 - 548 38 28 kies 
1. De knutselclub is van 13.30-
15.15 uur bij Casca in het Honk, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer: 3,- euro.

Pauwehof
Jazz-dansen en andere

activiteiten voor 55-plus
Heemstede - De nieuwe pro-
grammaboekjes van sociaal cul-
tureel centrum De Pauwehof zijn 
uit. De Pauwehof vindt u aan de 
Achterweg 19 naast de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein. Het 
komende seizoen zijn er weer tal 
van interessante activiteiten voor 
55-plussers in De Pauwehof. Een 
kleine greep daaruit:

Jazz-dansen 
Een nieuwe cursus voor men-
sen die graag willen bewegen 
op lekker swingende, heden-
daagse muziek. Ervaring is niet 
noodzakelijk.  Dansplezier staat 
voorop. Een korte demonstratie 
is te zien tijdens het Open Huis, 
woensdag 10 september a.s. van 
10.00 tot 13.00 uur. Voor belang-
stellenden is er een gratis proef-
les op maandag 15 september 
2008, aanvang 13.30 uur. 
 
Filosofie
In deze cursus wordt kennisge-

maakt met de geschiedenis van 
het filosofisch denken van de 
oudheid tot nu. Er wordt gedis-
cussieerd over de belangrijkste 
filosofische vragen en thema’s 
daarbinnen. 

Patchwork en quilten
Komend seizoen wordt onder 
andere de appliquétechniek be-
handeld. Er kan worden geko-
zen uit een aantal blokken die 
variëren in moeilijkheidsgraad. 
Programmaboekjes zijn o.a. 
te verkrijgen bij Bibliotheek 
Heemstede, Loket Heemstede 
en Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede. De Pauwehof is van 
2 juni ot 19 augustus gesloten 
maar voor informatie kan via het 
telefoonnummer van De Pau-
wehof (023 5286022) een bood-
schap onder vermelding van 
naam en telefoonnummer wor-
den ingesproken. Er wordt dan 
contact opgenomen door Marja 
Schulpzand, cursuscoördinator.

Heemsteedse Kunstkring zoekt 
vrijwilligers voor busvervoer
Heemstede - De  1100 leden 
van de Heemsteedse Kunstkring 
gaan het komend theaterseizoen 
dat loopt van  september 2008 t/
m juni 2009 voor ruim 40 voor-
stellingen en concerten naar 17 
verschillende theaters en con-
certzalen in Haarlem, Heemste-
de, Velsen, Bloemendaal, Hoofd-
dorp, Amsterdam en Leiden. 
Voor alle podia die buiten Heem-
stede liggen wordt busvervoer 
georganiseerd. Vooral de oude-
re leden van de Heemsteedse 
Kunstkring maken hiervan ge-
bruik. 
Het bestuur van de  Kunstkring 
is op zoek naar vrijwilligers die 

als busbegeleider willen optre-
den. Ook wordt iemand gezocht 
die (tevens) de coördinatie van 
het busvervoer op zich wil ne-
men. Als tegenprestatie geldt 
dat de busbegeleider gratis de 
voorstelling of het concert waar-
voor men als begeleider op-
treedt kan bijwonen. 

Diegenen die van theater en 
muziek houden en de begelei-
ding en/of de coördinatie van 
het busvervoer op zich willen 
nemen, worden uitgenodigd  te 
mailen naar joop@heemsteed-
sekunstkring.nl of te bellen naar 
Joop Kuijk tel 023-5289262.  

Sport en spel-avonden in 
Heemsteedse wijken

Zomerberm
           Blekersvaartweg

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3.  Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met Yolanda 
van den Brink, Monica Snoeks 
of José van Duin – dinsdag t/m 
donderdag van 9-12 uur: 023 – 
5483828/2 of kijk op www.vrijwil-
ligerswerkheemstede.nl

Muzikale ambities? 
Zuiderhout zoekt voor haar 
zangkoor van bewoners (10-
15 bewoners) begeleiders. Het 
gaat om het halen en brengen 
van de cliënten van hun kamers, 
uitdelen van de muziek, meezin-
gen mag (graag zelfs), assiste-
ren van de cliënten tijdens het 
zingen en tijdens de pauze. Het 
koor wordt muzikaal begeleid 
door een pianist.
Theatraal vervoer?
Regelt u als busleider namens 
de Heemsteedse Kunstkring het 
vervoer? De bus haalt op da-

gen, als er een voorstelling is in 
een van de theaters, leden van 
de HKK op bij de vaste stops 
(12 stuks) en brengt ze naar het 
theater. De busleider begeleidt 
de chauffeur, houdt de route in 
de gaten, neemt de juiste deel-
nemers mee en zorgt voor een 
gezellige sfeer tijdens de rit.
Of liever een sportieve insteek? 
Lekker spetteren en plezier ma-
ken met elkaar! Ook is er altijd 
wel reden om een feestje te vie-
ren. De enthousiaste groep vrij-
willigers van de Baan kunnen 
hulp gebruiken van mannelijke 
of vrouwelijke vrijwilligers die 
meezwemmen en de deelne-
mers, waar nodig, helpen met 
aan- en uitkleden. Samen met 
professionele krachten houden 
de vrijwilligers de club draaien-
de. Je leert nieuwe mensen ken-
nen waar je normaal gespro-
ken niet mee in contact komt en 
krijgt een hoop waardering van 
de deelnemers terug. 

Kinderdisco
Tropical

Heemstede - Heb jij ook zo’n zin 
in warme zomeravonden? Lek-
ker op vakantie, naar het strand 
en koele drankjes of een ijsje? 
Op zaterdag 7 juni is er weer 
een coole kinderdisco bij Casca 
met als thema: Tropical. Kom je 
ook swingen in een zomerzwoe-
le sfeer?  Iedere maand zijn er 
in Plexat, de jongerenruimte van 
Casca - de Luifel, echte kin-
derdisco’s met een thema. Een 
heuse DJ maakt gebruik van de 
draaitafels en discoverlichting. 
Ouders mogen even binnenkij-
ken, en kunnen daarna eventu-
eel in de foyer van de Luifel aan 
de bar gezellig wat drinken en 
praten. Alle bezoekertjes krijgen 
een kaartje. Hiermee kunnen zij 
limonade halen en 1 keer een 
zakje snoep. Op dit kaartje komt 
ook het thuis-telefoonnummer 
en hun naam te staan. Ouders 
kunnen hun kind dus zorgeloos 
achterlaten. De kinderdisco (6-
10 jaar) is van 19.00-21.00 uur 
bij Casca in Plexat, Herenweg 
96, Heemstede. Entree: 2,- euro. 

Tieners
achter het stuur

Heemstede - De politie heeft 
woensdag 28 mei rond 21.15 uur 
een 15-jarige meisje uit Heem-
stede aangehouden. Ze had sa-
men met een 15-jarige vriendin-
netje en een 16-jarige vriendje 
een rondje gereden in de au-
to van de (stief)moeder van het 
vriendinnetje. De Heemsteedse 
raakte op de Spoorzichtlaan de 
controle over het  voertuig kwijt 
en reed tegen de geparkeerde 
auto van een 40-jarige buurman 
aan. Beide auto’s raakten flink 
beschadigd. Tegen de bestuur-
ster wordt proces-verbaal opge-
maakt.
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Huub Zenden neemt afscheid 
van basisschool de Ark
Heemstede – In 1981 nam 
broeder Raphaël afscheid van 
de Jozefschool  aan de van der 
Waalslaan. Daarmee werd een 
tijdperk onderwijs geven van 
de Broeders van de la Salle af-
gesloten en werd de school een 
“lekenschool”. Nieuwe directeur 
werd Huub Zenden, alhoewel 
de naam toen nog “Hoofd der 
School “ was. In 1985 werd het 
een basisschool want de kleu-
ters kwamen er bij. In 1993 werd 
gefuseerd met de Antonius-
school en werd Leo van Noort 
mededirecteur. Leo is inmiddels 
2 jaar met pensioen en hij werd 
opgevolgd door Susan Confu-
rius die er straks alleen voor 
staat. Vóór Zenden naar Heem-
stede kwam, had hij al een rij-
ke ervaring in het onderwijs. Af-
komstig uit Landgraaf, nu be-
kend van Pinkpop en Snow-
world, was vroeger onder de 
naam Schaesberg een mijnwer-
kersdorp, waar Huub nog graag 
terugkomt, maar toch zijn ge-
luk zocht en vond in de Rand-
stad. Na zijn diensttijd werd hij 
half gymleraar en half onder-
wijzer op een LTS, maar dat was 
na een jaartje wel genoeg. Lie-
ver lager onderwijs! In Lisse kon 
hij terecht, hij bleef er elf jaar op 
de Josephschool. Daarna werd 
het de Jozefschool in Heemste-
de, een heel andere spelling en 
heel andere school. Een heerlij-
ke school! Enthousiast vertelt hij 
over de open sfeer tussen leer-

krachten en leerlingen, die veel 
persoonlijker geworden is met 
behoud van respect. Naast goed 
leren is er ruimte voor activitei-
ten. Hij begon met de school-
projecten die zouden uitgroeien 
tot jaarlijkse hoogtepunten. Het 
eerste project ging over huizen, 
de ontdekking van hut tot fl at en 
de huizen waarin we zelf wonen. 

Hier kwam de hulp van de OR 
en de klassenmoeders tot rijke 
ontplooiing. Sprookjes was het 
eerste grote project waar in ie-
dere klas een tafereel was uit-
gebeeld en met etalagepoppen  
en veel materiaal van huis een 
sprookjessfeer werd geschapen. 
Je begint eraan en ouders vul-
len het enthousiast mee in. Zijn 
laatste kunstje was het theater-
project van vorig jaar. Allerlei 
vormen van theater, met veel at-

tributen en decorstukken. Bij zijn 
afscheid loopt het project China 
naar zijn hoogtepunt. De Olym-
pische fakkel is door meerdere 
leerkrachten overgenomen. Met 
hun aanpak, naar zijn voorbeeld, 
kan hij zich rustig terugtrekken.
Hij gaat meer sporten, tennis-
sen, hardlopen, biljarten, van 
het Franse leven genieten in zijn 

pied à terre in de Bourgogne 
in Frankrijk, waar de schilders-
kwast en de tuinhark wachten. 
De Bourgogne doet hem wat te-
rugdenken aan het Limburgse 
landschap. Toch wil hij de Rand-
stad niet missen, waar zijn kin-
deren en kleinkinderen wonen. 
Voorlopig even geen tijd om de 
school te missen; hij zal er wel 
veel aan denken, want zo`n 
school vergeet je niet!
Ton van den Brink 

Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema ‘De maaltijd 
keuze van een speciale gast’. Maandelijks nodi-
gen wij een speciale gast uit aan tafel, die een 
menu naar eigen keuze samenstelt en vertelt 
over haar/zijn werkzaamheden en hoe zij/hij 
tot de keuze van dit menu is gekomen.
Op dinsdag 24 juni om 12.30 uur wordt er in de 
zaal van WOH samen gegeten met als gast 
de heer D. van Wolswijk, werkzaam bij Kontext, 
Heemstede (maatschappelijk werk).  
Zijn keuzemenu is; een mosterdsoep, aardap-
pelen, asperges, ei, ham, en een nagerecht met 
fruit. Kosten zijn 9,50 euro. 
Vanaf dinsdag 3 juni zijn dinerbonnen te koop 
bij WOH, geopend tussen maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

Zomertochtjes 
Heerlijk even een middagje onbezorgd genie-
ten. De tochtjes zijn elke woensdagmiddag van 
begin mei tot eind september. U wordt thuis 
opgehaald en weer thuisgebracht door de
KO-Bus. 
Er is plaats voor 7 personen. Tijdens de rit is 
er altijd een stop voor een kopje koffi e of thee 

met gebak, dit is bij de prijs inbegrepen. 
In juni en juli is er nog plaats in de volgende 
tochtjes:
25 juni Amsterdam en de Amstel, kosten 19 euro.
2 juli Rondvaart Groene Hart, kosten 
29,50 euro en 16 juli Rondvaart langs de Bos-
koopse kwekerijen, kosten 22,50 euro.
Voor opgave en info: WOH.

Vrijwilligers gevraagd
De huidige groep vrijwilligers voor het Preven-
tief Huisbezoek 75+ kan versterking gebruiken.
Voor de inhaalslag 75+ zijn we op zoek naar 
vrijwilligers. Zij bezoeken de ouderen die  wil-
len deelnemen aan het Preventief Huisbezoek.
Neem contact op met de WOH, vraag naar 
Mevrouw Herkes of mevrouw Chermin.

Jazzdansen in de Pauwehof
Sociaal-cultureel centrum De Pauwehof, Ach-
terweg 19 te Heemstede biedt 55-plussers 
vanaf september weer een gevarieerd program-
ma aan cursussen en activiteiten. 
Nieuw is de cursus Jazzdansen speciaal voor 
ouderen. Er wordt gedanst op hedendaagse 
muziek. Door oefeningen en danscombinaties 
wordt o.a. gewerkt aan houding, kracht, sou-
plesse en coördinatievermogen. Daarbij horen 
ook grondoefeningen. Ervaring is niet noodza-

kelijk. Dansplezier staat voorop. Halverwege de 
les wordt er gezellig thee gedronken. 
Een korte demonstratie wordt gegeven tijdens 
het Open Huis op 10 september.
Op 15 september om 13.30 uur zijn belangstel-
lenden welkom op de gratis proefl es.
Het volledige cursusprogramma staat in de 
nieuwe programmaboekjes. Deze zijn te
verkrijgen bij de Bibliotheek, Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede en Loket Heemstede.
Informatie De Pauwehof tel.: 023-533 50 20. 

Casca Nieuws
Casca’s Zomerprogramma 55+ en Zomerbios
De zomerbios komt er weer aan, met in de 
maanden juli en augustus juweeltjes van fi lms, 
die met zorg zijn uitgekozen.
Speciaal voor 55-plussers is er nog een zomer-
programma met uitstapjes, vaartochtjes, nordic 
walking en fi lms.
En natuurlijk gaan de wandel- en fi etsclubs ge-
woon door. 
De zomernieuwsbrief met de programma’s ligt 
eind juni klaar bij Casca, de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede.

Website
Informatie over WOH op de website: www.wel-
zijnouderenheemstede.nl 

Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema ‘De maaltijd 

met gebak, dit is bij de prijs inbegrepen. 
In juni en juli is er nog plaats in de volgende 
tochtjes:

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH) Lieven deKeylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

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

De klaproos
Hoe rank staat zij daar in de wind…
Ze buigt mee, als een wiegend kind.

Haar rood is het heftige soort…
Van de kleur die de natuur bekoort.

Uitdagend staat zij aan de slootkant…
Of langs een weg, zomaar langs de rand.

Opvallend… dat is het goede woord.
Tussen het onkruid… waar zij hoort.

Radio tijdelijk in belastingkantoor
Heemstede - Al jaren staat de verhuizing van de Branding RTV
studio’s in de planning. Het gebouw waarin het lokale omroep-
station zijn studio’s heeft, de voormalige zusterfl at van het Spaar-
ne ziekenhuis, wordt gesloopt om plaats te maken voor een woon-
wijk. Afgelopen week heeft de zender een nieuwe plek gekregen.
De nieuwe studioruimten bevinden zich wel buiten de gemeente.
Die worden gehuurd in het voormalige belastingkantoor in 
Schalkwijk.
De komende weken wordt hier schoongemaakt, getimmerd en tech-
nisch opgebouwd. Het betreft een tijdelijke behuizing, want de om-
roep wil Heemstede als basisplaats houden.
 
De vrijwilligers van Branding RTV zijn zeer tevreden met de mooie 
lichte ruimtes. Van de verhuizingen zullen de luisteraars niets mer-
ken, want dankzij een tijdelijke antenne kan er tijdens de opbouw 
van de nieuwe studioruimten gewoon worden uitgezonden zenden 
vanaf de Johan Wagenaarlaan.
Per 1 juli moet het station de zusterfl at verlaten. 
Het nieuwe bezoekadres: Surinameweg 2, 2035 VA in Haarlem. 
Postadres: Postbus 404 2100 AK Heemstede. Email: redactie@bran-
dingrtv.nl 
Website: www.brandingrtv.nl Tel: 023-5288289.
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‘Eénrichtingsverkeer Van Lennepweg’

Verkeer Heemstede terug 
op de raadsagenda

Heemstede - Tijdens het vra-
genuur van de raad donderdag 
jl. stelde Leenders (VVD) het ge-
meentelijke verkeersbeleid ter 
discussie. Aanleiding was een 
publicatie van een rapport over 
de toekomstige status van o.a. 
Vogelenzangseweg in Bloemen-
daal. Door wijzigingen en of be-
perkingen op deze doorgaande 
weg is het denkbaar dat Heem-
stede meer verkeer krijgt te ver-
werken. 

Leenders is van mening dat de 
gemeente Heemstede veel te 
passief is waar het de verkeers-
problematiek betreft. “Om ons 
heen lijkt er van alles te ge-
beuren dat gevolgen heeft voor 
Heemstede, maar wij wachten 
gelaten af.” Volgens wethou-
der Christa Kuiper (CDA) is het 
wachten op de verkeersplan-
nen van de provincies Noord 

en Zuid Holland. Ook Hoofd-
dorp en omgeving hebben haast 
met de plannen want zij willen 
graag bouwen, maar niet eerder 
dan dat de infrastructuur is in-
gevuld. Alle gemeenten rondom 
Heemstede hebben afgespro-
ken dat zij niet eenzijdig wegen 
gaan afsluiten of vrachtverkeer 
weren, voordat er overleg is ge-
weest met elkaar. Leenders was 
nog niet gerustgesteld, hij drong 
verder aan en vroeg het college 
zich eens wat drukker te maken 
over het verkeer.

Burgemeester van Lennepweg
De van Burg. Van Lennepweg 
was volgens Leenders een weg 
waar nodig maatregelen getrof-
fen moeten worden. Dit om de 
gevaarlijke situatie daar in te 
perken. Er ontstaan dagelijks 
gevaarlijke momenten met o.a. 
schoolgaande kinderen. “Stel 

daar per direct eenrichtingsver-
keer in”, was zijn verzoek.
Ook hier wilde de wethouder 
niet direct aan tegemoet komen. 
Het heeft grote consequenties 
en wij willen dit graag in sa-
menhang zien met de renovatie 
van de Herenweg. De afslagver-
boden vanuit en naar de Oude 
Posthuisstraat kunnen dan wor-
den opgeheven. Omdat ook de 
Binnenweg een periode slecht 
toegankelijk zal zijn tijdens de 
renovatie, willen wij tot 2010 
wachten met verdere maatrege-
len om zo de verkeerscirculatie 
in stand te houden. Leenders wil 
helemaal niet wachten tot 2010: 
“Het is mij allemaal veel te stro-
perig”, verklaarde hij. De wet-
houder beloofde er nog eens 
goed naar te kijken, maar wil 
wel alle zorgvuldigheid in acht 
nemen. 
Eric van Westerloo

Bezoek Heemstede aan Bad
Pyrmont in teken van Emma
Heemstede - In het weekend 
van 6 t/m 8 juni zal een delega-
tie van donateurs van de HKIV 
samen met burgemeester Ma-
rianne Heeremans, gemeente-
secretaris Willem van den Berg 
en wethouder Christa Kuijpers 
een bezoek brengen aan Bad 
Pyrmont, een van de twee Ju-
melagesteden van de gemeente 
Heemstede. Bad Pyrmont is o.a 
de vroegere residentie van de 
vorsten van Waldeck en Pyrmont. 
Het bezoek staat in het teken van 
de 150e geboortedag van Konin-
gin Emma, prinses van Waldeck 
en Pyrmont.  Tijdens een offici-
ele plechtigheid, in aanwezig-
heid van de beide burgemees-

ters en gemeentevertegenwoor-
digers wordt er een plein omge-
doopt tot Koningin Emmaplein 
en tevens wordt er een brug her-
noemd in Heemstede-Brücke. 
Tijdens het bezoek worden ook 
de tentoonstellingen bezocht 
over Koningin Emma. (Meer in-
formatie hierover staat op de 
website van de gemeente onder 
het kopje stedenbanden). Mocht 
u meer informatie willen hebben 
over de stedenbanden en de ac-
tiviteiten tussen Heemstede, Bad 
Pyrmont en Royal Leamington 
Spa dan kunt u contact opne-
men met mevrouw E. Teske, Ro-
meinlaan 5, 2015 SN, Heemste-
de, 023 5284729.

Orgelconcert in Kapel Overbos
Heemstede - Op zaterdagmiddag 7 juni om 15.00 uur is er in de 
Kapel van Het Overbos een orgelconcert van de gastorganiste An-
drea Kobi van Het Overbos, waarbij Giles Herman als tenor de zang 
verzorgt. Het programma omvat stukken van Bach, Mozart, Brahms 
en Dvorák.
Het is een unieke gebeurtenis, dat in deze kapel een concert wordt 
gegeven door twee studenten van het conservatorium in Amster-
dam. Andrea komt uit Zwitserland en Giles komt uit Canada.
De entree voor dit concert is gratis. Na afloop is er nog gelegenheid 
tot het drinken van een glaasje in de Tuinzaal. Nadere informatie 
over dit optreden is te verkrijgen bij Dienst Welzijn van zorgcentrum 
Het Overbos aan de Burgemeester van Lennepweg 35, Heemstede, 
telefoonnummer 8928900.

Voor iedereen met blauw (of rood) bloed

Wandelexcursie Leyduin
Heemstede - Het tweeling-
huis, de zwarte werkschuur, en-
kele grenspalen, een cascade 
en een uitzichtpunt van weleer: 
de belvedère. Het zijn allemaal 
schitterende overblijfselen uit de 
18e eeuw die nog aanwezig zijn 
op de Landgoederen Leyduin, 
Vinkenduin en Oud Woestduin. 
De gids van Landschap Noord-
Holland laat u het oude lanen-
patroon zien en vertelt u over de 
paardenraces die vroeger op de 
renbaan werden gehouden. Ze 
werden ‘de vloek van Kenne-
merland’ genoemd omdat ge-
goede burgers door hun goklust 
aan lager wal raakten. Restan-
ten van de oude vinkenbaan zijn 
nog zichtbaar. Verder is er veel 
te vertellen over de waterwin-

ning in Nederland, die op Land-
goed Leyduin begon. Of u van 
adel bent of niet: u kunt mee op 
zondag 8 juni om 9.00 uur. De 
excursie eindigt om 10.30 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
0251-362 762. De kosten bedra-
gen 3,50 euro, Beschermers be-
talen 2,50 euro en kinderen tot 
12 jaar 1,50 euro.

Verzamelen bij het natuurinfor-
matiecentrum De Kakelye op 
het parkeerterrein bij de ingang 
van Leyduin aan de Manpad-
slaan 2 op de grens van Heem-
stede en Vogelenzang, 2 km ten 
zuiden van station Heemstede/
Aerdenhout.

Belvedère door Ilse Miedema.

De gemeente Heemstede had in 2007 een positief saldo. Een ge-
deelte van dit positieve saldo wilde de VVD fractie bestemmen 
voor RCH, een voetbalvereniging met een rijke historie in Haarlem 
en Heemstede en een clubhuis dat op de gemeente monumen-
tenlijst staat. Als RCH dit clubhuis in originele staat wil herstellen, 
dan kost dat de club zo’n 1.3 miljoen euro.
RCH had hiervoor de volgende oplossing bedacht: Meedoen aan 
een Idols-achtig televisieprogramma en de hoofdprijs winnen van 
1.0 miljoen euro. Maar om mee te doen en een architect een 
bouwplan te laten maken, is een bedrag nodig van 20 duizend 
euro. Dit is een groot bedrag voor RCH. De VVD wilde een ge-
baar maken naar de club en 20 duizend euro schenken. Alle po-
litieke partijen vonden dit een sympathiek voorstel, maar toen het 
op stemmen aankwam, wezen ze het allen af. Dit ontlokte VVD-er 
Van Emmerik de opmerking: “We dragen RCH een warm hart toe, 
maar we bieden een koude hand.” Nu gaat RCH onzekere tijden 
tegemoet. De club investeert 20 duizend euro en zet haar bestaan 
op het spel voor een uniek monument.
VVD-fractie Heemstede

INGEZONDEN
RCH krijgt een warm hart,
maar koude hand van de Raad

Oogkliniek in 
de zomer ook 
’s avonds open
Regio - Gedurende de 
zomermaanden zullen er 
extra spreekuren plaats-
vinden in het OMC voor 
staar en oogleden.

Deze spreekuren vinden 
plaats op de maandagavond 
van 17.00 uur tot 19.00 uur 
en de zaterdagochtend van 
08.00- 10.00 uur.
Voor een afspraak kunt u van 
maandag tot en met vrijdag 
bellen van 8.00 uur tot 16.00 
uur via het telefoonnummer 
023 - 535 00 00. Gebouw 
Haerlemmerpoort, Amster-
damse Vaart 268, Haarlem.

Website: www.omc.nl
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Piet Paulusma en Buurtlink
geven Buurtfeest van het Jaar weg
Regio - Stichting Buurtlink heeft in samenwerking met Piet 
Paulusma, ambassadeur van de stichting ‘Het Buurtfeest van 
het Jaar’ gelanceerd. Bezoekers van de website www.buurt-
feestvanhetjaar.nl kunnen komende maand een plan indienen 
voor een buurtfeest. Kort na de lancering zijn er al meer dan 140 
initiatieven voor een buurtfeest op de website geplaatst. De win-
naar van het Buurtfeest van het Jaar wint maximaal 2.500,- euro 
om het feest te organiseren. Bovendien stelt Univé een opblaas-
bare voetbalkooi beschikbaar en komt Piet Paulusma het weer 
opnemen bij het winnende feest. 
 
Vakjury
Iedereen kan via de website www.buurtfeestvanhetjaar.nl een 
plan indienen, stemmen en reageren. Uit de tien feesten waar 
het meest op gestemd is, bepaalt een vakjury de winnaar. De ju-
ry bestaat uit Jeroen van der Boom (artiest), Piet Paulusma (am-
bassadeur van Stichting Buurtlink en SBS6 weerman) en Linda 
Nijboer (Univé).

Over Buurtlink.nl
Buurtlink.nl is je buurt op internet. Na het intoetsen van de post-
code komt de bezoeker op zijn eigen buurtwebsite. Op de website 
kunnen buurtbewoners contact met elkaar opnemen en informa-
tie met elkaar delen over zaken die van belang zijn voor de buurt.

Inloopochtend voor rugpatiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging Van Rugpatiënten (NVVR) ver-
zorgt op 10 juni haar maandelijkse inloopochtend in het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp. Tussen 10.30 – 12.30 uur staan twee leden 
van de vereniging u persoonlijk te woord over hoe om te gaan met 
chronische rugklachten. Zij zijn bereikbaar in het Informatiepunt 
Zorg Spaarnepoort in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis 
locatie Hoofddorp. Voor meer informatie, tel. (023) 890  83 60.

Libellen-
tentoonstelling
Regio - In het Thijsse’s Hof in 
Bloemendaal heeft de KNNV- 
Libellenwerkgroep Zuid-Ken-
nemerland een unieke libellen-
tentoonstelling ingericht. De 
tentoonstelling is tot stand ge-
komen door intensieve samen-
werking tussen vrijwilligers van 
Thijsse’s Hof en leden van de li-
bellenwerkgroep. De tentoon-
stelling is nog te zien op 8 en 15 
juni tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Thijsse’s Hof is te vinden aan de 
Mollaan 4 in Bloemendaal (ach-
ter het pannenkoekenhuis). De 
toegang is gratis. Door een be-
zoek aan de tentoonstelling te 
brengen leert u alles over juffers 
en libellen. Hoe ze leven, hoe ze 

groeien, wat ze eten en door wie 
ze gegeten worden.

Excursie
In de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen wordt zondag 8 ju-
ni een libellen-excursie gehou-
den. Deze begint in het bezoe-
kerscentrum de Oase om 11.00 
uur, aan de Vogelenzangseweg. 
De excursie is op zich gratis, 
maar men moet wel een geldig 
toegangsbewijs bezitten. Tijdens 
de excursie zal de voortplan-
ting van deze prachtige insecten 
worden uitgelegd, tevens wordt 
aandacht besteed aan welke 
soorten in onze duinen voorko-
men en hoeveel het er zijn.

Vertrek directeur bij Pré Wonen
Regio - Op 3 juni is directeur 
Jan Schuil van Pré Wonen met 
prepensioen gegaan. In de tijd 
dat Jan leiding gaf aan de wo-
ningcorporatie veranderde veel. 
Woningstichting Patrimonium 
met 45 medewerkers en ruim 
4.000 woningen is na enkele fu-
sies uitgegroeid tot Pré Wonen 
met 160 medewerkers en zo’n 
16.000 woningen, bedrijfsruim-
ten, wijkcentra en zelfs twee 
winkelcentra. Vanuit een sterk 
sociaal gevoel gaf Jan Schuil lei-
ding aan alle veranderingen die 
in de afgelopen tijd plaatshad-
den. Bij al deze ontwikkelingen 
stonden steeds de mensen in de 

buurten centraal. Kenmerkend 
voor het belang dat Jan Schuil 
hecht aan het betrekken van 
bewoners is het aantal van 92 
bewonerscommissies, waar re-
gelmatig wordt gesproken over 
de kwaliteit van het wonen. De 
laatste zes jaar gaf Jan Schuil 
samen met mededirecteur Bob 
van Zijl leiding aan de organisa-
tie. Pré Wonen ontwikkelde zich 
verder. Naast sociale verhuur 
werd ook het ontwikkelen van 
nieuwbouw steeds belangrijker. 
Inmiddels worden er jaarlijks 
tussen de 200 en 300 nieuw-
bouwwoningen opgeleverd. 

Handtekening
onder fusie bibliotheken
Heemstede - Op vrijdag 30 mei werd de overeenkomst on-
dertekend waarmee de Bibliotheek Heemstede definitief 
fuseert met de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Om-
streken. 

Namens de gemeente Heemstede ondertekende wethouder 
J.F. Struijf de overeenkomst en namens de Stichting Stadsbibli-
otheek Haarlem en Omstreken tekende mevrouw A.F. Skolnik. 
Hiermee gaat de Bibliotheek Heemstede per 1 juni 2008 offici-
eel over van de gemeente Heemstede naar de nieuwe zelfstan-
dige stichting. 
De Bibliotheek Heemstede werkte al sinds 1 januari 2007 inten-
sief samen met de Stadsbibliotheek Haarlem op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst. Inwoners van Heemstede zullen 
nu dan ook weinig merken van de definitieve overgang naar de 
nieuwe stichting. Zij kunnen als vanouds terecht bij de biblio-
theek in Heemstede.
De medewerkers van de Heemsteedse bibliotheek werden per 
1 januari 2007 gedetacheerd bij de Stadsbibliotheek. Per 1 juni 
2008 komen zij nu in dienst van de zelfstandige stichting en tre-
den zij dus uit dienst bij de gemeente Heemstede.

Broem cursus voor
vrijwilligers WHO
Heemstede – Zestien  vrijwil-
ligers die regelmatig rijden voor 
Welzijn Ouderen Heemstede 
hebben een Broem cursus ge-
volgd. De vrijwilligers zijn al-
lemaal ervaren rijders die elke 
week wel een dagdeel per week 
rijden met mensen die vervoer 
op tijd nodig hebben voor uit-
eenlopende zaken. 
Meestal bezoek aan een arts of 

op ziekenbezoek. Sommige rij-
ders doen ook vervoer met be-
geleiding. Als iemand bijvoor-
beeld naar het Oogmetingcen-
trum moet dan wacht de vrijwil-
liger tot de behandeling klaar is. 
Enkele rijders doen ook verre rit-
ten. Zoals pas nog toen een ou-
dere dame nog eens haar zeer 
ernstig zieke broer wilde be-
zoeken. Het was wel de laatste 

keer dat zij haar broer zag. Dat 
kost een vrijwilliger wel een hele 
dag, maar als er bijzondere om-
standigheden zijn, dan doen ze 
het graag. De vrijwilligers vallen 
voor elkaar in, want de dienst-
verlening staat voorop. Maar 
op tijd komen blijft mensen-
werk, vooral in het huidige ver-
keer. Dat drukke verkeer is me-
de de oorzaak dat jaren geleden 
al gestart is met het geven van 
BROEM cursussen. Drie jaar 
geleden gaf autorijschool Van 
de Kamp uit Hoofddorp al een 
cursus aan bezoekers van WOH. 
Ook nu gaf Van de Kamp een 
cursus en kwamen zaken aan 
de orde als nieuwe verkeersre-
gels en actuele verkeersborden, 
rotondes en nieuwe wegbelij-
ning. Dat de theorie in de loop 
van de jaren wat weggezakt is, 
bleek duidelijk. 
Met de rijvaardigheid viel het 
best mee, alhoewel er in de rou-
tine wel degelijk foutjes geslo-
pen waren. Sommige rijders 
kregen de tip om wat meer op 
te schieten in het verkeer. De 
zeven ervaren instructeurs die 
de “rijexamens” afnamen, hou-
den kennelijk van opschieten; 
de vrijwilligers hebben de tijd. 
Daarbij beseffen de rijders van 
WOH terdege dat zij kostbare 
lading aan boord hebben. Alle 
vrijwilligers wisten van te voren 
dat het slagen voor hun zoge-
naamde examen in theorie en 
praktijk geen echte gevolgen 
had voor hun ‘echie’. Ze slaag-
den allemaal en waren blij dat 
ze die BROEM cursus hadden 
gevolgd. Ze broemen zo graag 
voor anderen!
Ton van den Brink

Sport in de wijk 
voor jongeren
Heemstede - Sporten en spe-
len in de buurt is belangrijk voor 
kleine, maar ook voor de wat 
oudere jeugd. Lekker buiten be-
wegen en elkaar ontmoeten.
Er zijn door heel Heemstede al-
lerlei speelplekken waar jonge-
ren gebruik van kunnen maken. 
Met plex-sport wil Casca extra 
aandacht geven aan de moge-
lijkheden van deze locaties en 
objecten. Er zijn al een aantal 
activiteiten geweest in de wijken 
Merlenhove, Rivierenwijk, bij de 
skatebaan bij de Chr. Huygen-
slaan en op de Voorjaarsmarkt. 
Al deze activiteiten zijn helemaal 
gratis!
Op zaterdag 14 juni is er van 
15.00 – 21.00 uur een hele mid-
dag streetfun op het landje bij 
de Vrijheidsdreef/Groenendaal-
kade naast het Groenendaalse 
Bos. Er is een roeiboot dragrace, 
je kunt lekker een potje voetbal-
len, basketballen of golfen. Er is 
een skelterrace en streetpain-
ting. Het wordt zeker vet!  Voor 
de roeiboot/dragrace kun je je 
het beste van tevoren opgeven 
bij Plexat. Wil je eerst meer in-
formatie? Of geef je meteen op? 
Email naar plexat@casca.nl of 
bel Casca: (023) 548 38 28. Zie 
ook www.casca.nl/casca-plexat.
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Schooldammen:
halve finale van Nederland!

Heemstede - De Heemsteedse 
scholen Bosch en Hoven (pupil-
len) en de Ark (welpen) zijn er 
niet in geslaagd zich te plaatsen 
voor de finale van het Neder-
lands kampioenschap school-
dammen.
Het team van de Bosch en Ho-
venschool bestaande uit Hugo 
Korthals Altes, Marius van de 
Bend en de broers Roeland en 
Maurits Heitkönig behaalde in 
Zaanstad de achtste plaats bij 
de pupillen.
Het welpenteam van De Ark be-
staande uit Olivier Verhagen, 
Emma Odink, Fabian Kossen,
Joris Veen en Emiel van der Wal 
moest helemaal naar Lunteren 
om een plaats in de finale af te 
dwingen. De eerste drie teams 
zouden zich plaatsen. In een 
spannende strijd slaagde De 
Ark er net niet in en werd vier-
de. Fabian Kossen was het best 
op dreef en behaalde een score 
van 13 punten uit 8 partijen.

Open
jeugddamkampioenschap 
Het Open jeugddamkampioen-
schap van Heemstede is een 
daverend succes geworden. 
De kinderen hebben zich heel 
sportief met elkaar gemeten en 
er op twee zondagmiddagen in 
de Princehof een mooi damfes-

tijn van gemaakt. Omdat er he-
laas bij de pupillen te weinig in-
schrijvingen waren, werd beslo-
ten om de pupillen bij de welpen 
in te delen.
Het toernooi werd gewonnen 
door Roeland Heitkönig met een 
score van 23 punten uit 12 wed-
strijden. Roeland moest slechts 
één remise toestaan tegen Fabi-
an Kossen, die er met een sco-
re van 22 punten uit 12 wedstrij-
den heel dicht tegen aan zat. 
Fabian, die naast zijn remise te-
gen Roeland ook remise speel-
de tegen Maurits Heitkönig, kan 
heel trots zijn op zijn presta-
tie. Maurits Heitkönig werd met 
een score van 19 punten uit 12 
wedstrijden derde en kampioen 
bij de pupillen. Het talent Oli-
vier Verhagen, die zijn impulsivi-
teit en zenuwen onder controle 
moet leren te houden, werd ten-
slotte vierde en derde bij de pu-
pillen met 18 punten uit 12 wed-
strijden.

Damclub Heemstede hoopt het 
volgende seizoen een jeugdaf-
deling dammen op te zetten.
Regionaal zullen er tal van toer-
nooitjes worden georganiseerd, 
waardoor er voor de kinderen
nog vele mooie dammiddagen 
zullen volgen.
Frans Elzenga

G-tennissers naar Olympic Games

Sportieve middag bij Smash met... 
Monique Smit en Nick & Simon!
Heemstede – “Moet ik het vra-
gen of kan ik haar zo maar een 
kusje geven?” Nog even dralen 
en met de laatste aanmoediging 
van Rick de Meijer van Tenson, 
lukt het. Monique Smit uit Vo-
lendam zo maar een kusje ge-
ven. Is nog mooier dan tennissen 

bij Smash G-Tennis van HBC als 
ze een feestje hebben? Allebei is 
nog hééél veel mooier. 
Het kon zo maar gebeuren op 
woensdagmiddag op de ten-
nisbanen van HBC waar Smash 
met 55 leden speelt en de zan-
geres Monique Smit met idolen 
als Nick en Simon de jacks uit-
reikten, die horen bij deelname 
aan de Special Olympics. Gele 
jack met daarop de logo’s van de 
sponsors. Tenson, de maker van 
de jacks, Ajewe de sportzaak 
van de Raadhuisstraat en de 
Special Olympics die volgende 
week gehouden worden in Am-
sterdam. Daarbij kregen ze een 
CD Rosanne van Nick en Simon 
om thuis nog eens na te genie-
ten van dat mooie moment. Vijf-
endertig speelsters en spelers 
van Smash, de enige zelfstan-
dige tennisvereniging in Neder-
land van verstandelijk gehandi-
capten, maken deel uit van de 

honderd tennissers die geselec-
teerd zijn om mee te doen met 
de Olympics in Amsterdam, waar 
totaal 1700 gehandicapten in di-
verse sporten zullen uitblinken. 
Zij leggen allemaal de eed af die 
luidt: ik hoop dat ik win, maar als 
ik niet win heb ik toch mijn best 
gedaan. 

Smash
Ben Roozen, voorzitter van G-
Tennisvereniging Smash, vertelt  
dat in 1991 de vereniging werd 
opgericht door ouders met ver-
standelijk gehandicapte kinde-
ren en ook bestuurd wordt door 
ouders. De enige zelfstandige 
tennisvereniging in Nederland 

voor mensen met een verstande-
lijke beperking. De leden worden 
getraind door 30 (!) enthousias-
te vrijwilligers. In de zomer wordt 

er gespeeld met 12 groepjes op 
het tennispark van HBC aan de 
Ringvaartlaan en met 5 groep-
jes op tennispark Pim Mulier in 
Haarlem. In de winter wordt ge-
traind op de tennisbanen van T-
line Cruquius, ondersteund door 
een gediplomeerd tennisleraar. 
De leden zijn erg trouw en heb-
ben veel plezier. Met hulp van 
de vrijwilligers gaat het spelpeil 
langzaam omhoog. Vier leden 
mochten in 2005 naar Glasgow 
en twee leden in 2007 naar Chi-
na voor deelname aan de Special 
Olympics World Summer Games 
2007 in Shanhai. Top is nu de 
deelname van 35 leden aan de 
Special Olympics in Amsterdam 

die 6-7 en 8 juni gehouden wor-
den. Daar hoeven ze niet te win-
nen, wel hun best doen.
Ton van den Brink

Zwemgoud voor Van Veen
en Du Fossé

Heemstede - Het tweede weekend van de Noord-Hollandse 
A-KringKampioenschappen werden verzwommen in het 50 me-
terbad van Beverwijk. Vanwege de sterke zon was het daar on-
aangenaam warm geworden. Toch waren de prestaties van de 
zwemmers van HPC-Heemstede erg goed te noemen. Zo zwom 
Michael van Dam opnieuw naar twee limieten voor de NJK.  Hij 
kan nu ook van start gaan op de 100 m. vlinderslag en de 400 
m. vrijeslag.  Zondag zwom ploegleidster Simone van Veen ver-
rassend naar het goud bij de dames op de 50 m. rugslag.  Haar 
voorbeeld werd gevolgd door de 14-jarige Nadia du Fossé. Zij 
veroverde de gouden plak op het zware nummer de 200 m. vlin-
derslag. Zaterdag van de 200 m. schoolslag van Du Fossé ook al 
goed voor brons. Timo van der Veen zwom toen naar het zilver 
op de halve afstand. Jeroen Braspenning bleef buiten het podi-
um op de 200 m. rugslag, maar verbeterde wel zijn eigen record. 
Al met al was HPC-Heemstede na twee weekend goed voor een 
tiende plaats in het medailleklassement.

Concours Hippique Hoofddorp
Regio – In het Haarlemmer-
meerse Bos is het vanaf vol-
gend week donderdag met 
het jaarlijkse Concours Hip-
pique Hoofddorp één groot 
paardenfeest. Dressuur- en 
springwedstrijden worden 
afgewisseld met shows. Het 
concours staat aan de voor-
avond van de 99ste editie. En 
ieder jaar is het toch een hele 
klus om het te organiseren. 

Concours Hippique Hoofddorp 
is uitgegroeid tot een dyna-
misch evenement, waarbij paard 
en ruiter in sportieve harmonie 
de hoofdrolspelers zijn. Balans, 
snelheid en vertrouwen in el-
kaar vormen de belangrijkste in-
grediënten voor de topsport die 
Concours Hippique Hoofddorp 
biedt. 
Dit jaar wordt ook het Neder-
lands kampioenschap voor rui-

ters met een lichamelijke beper-
king gehouden. Voor de deel-
nemers extra spannend omdat 
een aantal van hen na de Olym-
pische Spelen hun opwachting 
zullen maken in Beijing voor de 
Paralympics.
Ook de tuigpaarden, altijd fan-
tastisch om te zien, zijn dit jaar 
weer present. Het showpro-
gramma op zaterdagavond is 
inmiddels heel bekend en trekt 
ook veel mensen uit de regio. Er 
worden tal van onderdelen van 
de paardensport getoond. Soms 
gewoon heel erg mooi, maar 
af en toe ook heel spectacu-
lair. Het leuke van dit concours 
is dat het er allemaal wel heel 
erg professioneel aan toe gaat, 
maar altijd in een ongedwongen 
sfeer. Iedereen heeft het er altijd 
naar zijn zin. Concours Hippique 
Hoofddorp is dan ook in alle op-
zichten een evenement met een 
glimlach. Zelfs als het regent.
Voor meer informatie:
www.concourshoofddorp.nl

Voorzitter Henk Prins (links) en 
bestuurslid Henk van der Weiden 
zijn al vele jaren aan het concours 
verbonden.



een manier om het na al die tijd 
te verwerken.’

De hulpverleners van de Hulplijn 
Vermiste Personen, die jaarlijks 
zo’n 300 vragen en ondersteu-
ningsverzoeken omtrent ver-
missing behandelen, herkennen 
duidelijk een algemener beeld in 
Jacqueline’s woorden. Hulpver-

leenster Karen Berger: ‘Hoewel 
iedere vermissing een op zich 
staand verhaal is en iedere ach-
terblijver eigen is in de manier 
waarop hij of zij de vermissing 
beleeft, herken ik toch ook een 
algemene lijn in wat Jacqueline 
zegt. Anders dan bij nabestaan-
den van overledenen horen we 
wel vaker dat achterblijvers van 
vermisten niet echt kunnen rou-
wen om de vermiste. De grote 
onduidelijkheid omtrent wat er 
met de vermiste gebeurd is, de 
vraag of hij of zij nog in leven  is 
of overleden, staat het rouwpro-
ces in de weg. En net als Jac-
queline ervaren veel achterblij-
vers geen plek te hebben om 
hun bij hun vermiste dierbare 
stil te staan.’
Om deze reden organiseert de 
Hulplijn, in samenwerking met 
de Vereniging Achterblijvers van 
Vermisten, jaarlijks op de eer-
ste vrijdag van juni de Nationa-
le Dag van de Vermisten. Deze 
dag biedt achterblijvers een vas-
te datum en een vaste plek heb-
ben om bij hun vermiste dierba-
ren stil te staan.. Het belangrijk-
ste onderdeel van deze dag is 
de gedenking van de vermisten 
door hun achterblijvers bij het 
monument  ‘Pauze-teke’ in het 
Moreelse Park te Utrecht. Jac-
queline: ‘Je bent daar als ach-
terblijvers van vermisten een 
dag onder elkaar en je deelt en 
herkent elkaars pijn rondom een 
verdwijning. Je zit er niet gezellig 
met elkaar aan de koffie, daar-
voor is vermissing een te bela-
den onderwerp. Bij een vermis-
sing loop je tegen een muur op, 
je kan niet verder, maar je moet. 
Dat maakt het zo moeilijk.’

land een nieuw bestaan had op-
gebouwd.

11 december 2006: de Hulp-
lijn Vermiste Personen

Op 11 december 2006, op de 
dag af 39 jaar na de vermissing 
van haar vader, neemt Jacque-
line contact op met de Hulplijn 
Vermiste Personen van het Ne-
derlandse Rode Kruis. Deze te-
lefonische hulplijn biedt ach-
terblijvers van vermisten prakti-
sche en emotionele ondersteu-
ning gedurende de vermissing.

Jacqueline: ‘Ik werd ouder en 
begon achterom te kijken. Ik 
vroeg me af of mijn vader, als 
oude man van 80, nog ergens 
op de wereld in leven zou zijn. 
Toen ik via een kennis hoor-
de dat haar moeder via het Ro-
de Kruis het contact met haar 
moeder had hervonden, besloot 
ik ook te bellen’.  
De Hulplijn ondersteunt Jac-
queline in tijden dat zij het ge-
voel heeft even diep in het duis-
ter te tasten rondom de ver-
missing van haar vader: ‘Ik heb 
geen tastbare plek waar ik mijn 
vader kan herinneren of geden-
ken, er bestaat geen graf, er is 
nooit ergens as verstrooid. Ik 
heb ook nooit een periode van 
rouw gekend, wel opeenvolgen-
de periodes van verbijstering, 
verdriet en woede. De Hulplijn 
biedt mij een ‘telefonische plek’ 
waar ik aandacht en begrip krijg 
voor mijn verhaal en waar naar 
me geluisterd wordt. Waar ik 
mijn gedachten over mijn va-
ders vermissing onder woorden 
kan brengen en ordenen. Het is 
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Hulplijn Vermiste Personen 
ondersteunt achterblijvers

85% Van deze vermisten per-
sonen is binnen 48 uur weer 
terecht. Ongeveer 700 tot 800 
mensen blijven langer dan drie 
weken vermist. Per jaar blijven 
10 tot 15 personen langer dan 
een jaar vermist. Al deze vermis-
ten samen laten een nog veel 
groter aantal vaders, moeders, 
dochters, zonen, broers, zussen, 
echtgenoten, partners en vrien-
den achter: De achterblijvers 
van vermisten. 

Een vermissing van een dierba-
re grijpt diep in op het leven van 
de achterblijvers. Sinds 2001 
kunnen achterblijvers van ver-
misten voor informatie, advies 
en emotionele ondersteuning 
terecht bij de Hulplijn Vermiste 
Personen van het Nederlandse 
Rode Kruis.   

Jacqueline van den Berg is ach-
terblijfster binnen een langduri-
ge vermissing: 40 jaar geleden 
verdween haar vader. ‘Een duis-
tere onbeantwoorde vraag’ zo 
omschrijft Jacqueline van den 
Berg de verdwijning van haar 
vader Arie Cornelis van den 
Berg (25-04-1921).

11 december 1967:

‘Het was op maandagochtend 
11 december 1967 dat mijn va-
der zijn woning in Amsterdam 
Slotermeer verliet. Hij was toen 
46 jaar. Ik was 11 jaar oud en 
was die ochtend op school. Zo 
rond 09:00 uur had hij tegen 
mijn moeder gezegd dat hij ging 
telefoneren. Wij hadden in die 
tijd geen telefoon en telefoneer-
den in een telefooncel van de 
PTT, ergens bij ons in de buurt. 
Hij heeft zijn jas aangetrokken 
en de woning verlaten om nooit 
meer terug te keren. Zijn sleu-
tels, paspoort, fiets en andere 
persoonlijke bezittingen heeft 
hij thuis achtergelaten.’

Wachten bij de halte van 
tramlijn 13

Jacqueline over de periode 
daarna: ‘Als kind heb ik die tijd 
beleefd als omsloten door een 
mist. Wanneer mijn vader vroe-
ger van zijn werk kwam, haalde 
ik hem op bij de tramhalte aan 
het eind van de straat. Nog lang 
heb ik toen uitgekeken naar de 
halte van tramlijn 13, in de hoop 
dat hij eens zou uitstappen’.  
Naarmate de jaren voorbij gin-
gen leerde Jacqueline omgaan 
met het mysterie dat rond haar 
vaders spoorloze verdwijning 

bleef hangen en vond ze berus-
ting en vergeving voor haar va-
der. Tegelijkertijd bleven de on-
beantwoorde vragen hangen. 

Herfst 2004: Een afgescheur-
de kalender en een oude 
bruine reiskoffer

In de herfst van 2004 kwam Jac-
queline bij het ontruimen van 
haar ouderlijk huis, in haar moe-
ders kledingkast, de kalender 
van 1967 tegen. ‘Alle maanden 
tot en met november  waren af-
gescheurd. De decembermaand 
hing na al die jaren nog aan een 
koordje aan haar kast. Met een 
pen was een kruisje gezet door 
de 11e december. De foto van 
de kalender toont een berg-
top van de Matterhorn met op 
de voorgrond een grote vertak-
te boom aan een bergpad dat 
langs een afgrond kronkelt. Een 
van de hoofdvertakkingen is af-
gezaagd. Deze kalenderplaat 
verbeeld voor mij de vermissing 
van mijn vader.’
In haar ouderlijk huis vond Jac-
queline ook een oude karton-
nen reiskoffer met daarin haar 
vaders papieren herinneringen 
aan zijn jeugd: foto’s van zijn fa-

Jaarlijks komen er in Nederland 16.000 tot 20.000 meldin-
gen van vermissing binnen bij de politie. Dit betekent dat er 
per dag 32 tot 54 mensen vermist raken.

milie en van een Engelse vrien-
din, brieven, zelfgeschreven ge-
dichten. De brieven confron-
teerde Jaqueline met een on-
verwacht avontuurlijke kant van 
haar vader en met zijn fascina-
tie voor landen als Engeland en 
Nieuw Zeeland. Ook brachten 
ze Jacqueline op het idee dat 
hij misschien ergens in een ver 
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In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Spelregels buurtactiviteiten 
tijdens het EK voetbal 2008

Voor het versieren van de straat of buurt, of 

voor activiteiten zonder verkoop van alcohol, 

is het in de aanloop naar en tijdens het EK 

voetbal niet nodig om een vergunning aan 

te vragen. Om de belangen van andere be-

woners, gemeente, hulpdiensten en bedrij-

ven te beschermen, moeten de feestelijk-

heden wel voldoen aan een aantal voor-

waarden. Hieronder staan deze spelregels 

weergegeven.

Spelregels versiering
Voor het versieren van de straat of buurt is 

geen vergunning nodig als aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:

- De versiering boven de straten moet op 

minimaal 4.2 meter hoogte hangen om 

de vrije doorgang van hulpdiensten en de 

vuilniswagen te kunnen garanderen;

- De versiering mag geen commercieel 

karak ter hebben;

- De versieringen mogen geen schade toe-

brengen aan gemeentelijke eigendommen 

zoals straatmeubilair, straten, wegen, 

straat verlichting, verkeers- en straatnaam-

borden en bomen;

- Aanwijzingen van politie, brandweer en 

gemeente moeten altijd worden opgevolgd.

Spelregels activiteiten
Ook voor activiteiten op straat, zoals geza-

menlijk op straat voetbal kijken, is geen 

vergunning nodig onder de volgende voor-

waarden:

- De verkoop van alcoholische drank is 

niet toegestaan;

- De straten en wegen mogen niet geblok-

keerd worden (i.v.m. toegankelijkheid 

hulpdiensten). De minimale breedte van 

de rijbaan moet 3.50 meter zijn zodat de 

hulpdiensten er zonder belemmeringen 

en vertraging door kunnen;

- Houd brandkranen vrij van obstakels;

- Geluidsoverlast moet zoveel mogelijk 

worden voorkomen;

- Het deel van de openbare ruimte dat wordt 

gebruikt moet na afl oop worden opgeruimd 

en schoon worden achtergelaten;

- Aanwijzingen van politie, brandweer en 

gemeente moeten altijd worden opge-

volgd.

- Wees voorzichtig met ‘gastoeters’. Deze 

bevatten soms een brandbaar gas. Dit gas 

kan een steekvlam veroorzaken wanneer 

er een vlam of gloeiend voorwerp wordt 

bijgehouden.

Het naleven van de bovenstaande spel-

regels zal ten goede komen aan de feest-

vreugde tijdens het WK in de gemeente 

Heemstede.

Brandveiligheid (party)tent
Wanneer wordt besloten de wedstrijden te 

volgen vanuit een (party)tent moet u reke-

ning houden met het mogelijke brandgevaar. 

Misschien zet u wel vaker een partytent op 

in de achtertuin of nabij de woning zonder 

stil te staan bij de brandveiligheid.

Om vervelende ongelukken te voorkomen, 

is het toch belangrijk enige maatregelen te 

treffen, zoals het paraat houden van een 

brandblusser. Bedenk ook hoe men bij een 

eventuele brand de tent zo snel mogelijk 

kan verlaten. Houd ook rekening met de ver-

siering als u brandbare materialen gebruikt, 

want deze kunnen ervoor zorgen dat een 

brand snel om zich heen grijpt. Voor aan-

vullende informatie over brandveiligheid 

kunt u contact opnemen met de brandweer 

Heemstede, telefoon (023) 548 27 77.

De gemeente Heemstede wenst u in ieder 

geval veel plezier tijdens het komende EK!

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Op zaterdag 7 juni a.s. begint het EK voetbal 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Ook 
Heemstede zal in de aanloop naar en tijdens dit EK oranje kleuren. Naast het versieren 
van de straat valt ook te verwachten dat er in de buurt verschillende activiteiten 
georga niseerd worden. Om de feestvreugde tijdens deze periode te bevorderen zal de 
gemeente soepel omgaan met de regels hieromtrent.

Sinds 1 mei 2008 zijn bij kinderboerderij 

’t Molentje weer wandelrouteboekjes ver-

krijgbaar over het wandelbos Groenendaal. 

In deze herziene uitgave zijn twee wandel-

routes opgenomen: een ‘rode route’ van 

onge veer 4,2 km en een ‘gele route’ van 

ongeveer 1,5 km. De boekjes zijn verkrijg-

baar bij de kinderboerderij voor € 1,50 

per stuk.

Het startpunt voor beide wandelingen is 

het voorplein van de kinderboerderij. De 

routes worden door middel van gekleurde 

paaltjes aangegeven. De rode route loopt 

door alle delen van het wandelbos en is 

bedoeld voor wandelaars zonder hond. 

Een gedeelte van deze route loopt door 

name lijk een voor honden verboden ge-

bied. Bij het wandelen van de gele route 

is het meenemen van honden wel toege-

staan. Diverse natuur- en cultuurhistorische 

aspecten van het wandelbos Groenendaal, 

die u tijdens uw wandeling(en) tegenkomt, 

worden in dit boekje beschreven.

Wandelroutes Groenendaal weer 
verkrijgbaar
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Eneco neemt 
meter standen op
Eneco gaat in de periode 3 juni tot en met 

4 juli 2008 de gas-, water- en elektrameters 

controleren in de straten met de postcodes:

- 2101 WB tot en met 2102 ZR  (omgeving 

Zandvaartkade en Offenbachlaan) en

- 2105 PK tot en met 2106 NC (omgeving 

Scholtenlaan en Leidsevaartweg)

De controleurs hebben een legitimatiebewijs 

met pasfoto bij zich van Eneco. Uiteraard kunt 

u de controleur vragen zich te legitimeren.

Evaluatie eerste takkenronde Heemstede
In april 2008 hebben de gemeente Heemstede 

en afvalbedrijf De Meerlanden als nieuwe 

service de ‘takkenronde’ geïntroduceerd. U 

kon, zonder een afspraak te maken, grof 

snoeihout/takken aanbieden.

Tijdens deze eerste takkenronde in 

Heemstede is ongeveer 13.000 kilo aan 

takken opgehaald. De ingezamelde hoe-

veelheid is minder dan verwacht. Uit on-

derzoek is gebleken dat er op jaarbasis 

meer grof snoeihout wordt aangeboden. 

Waarschijnlijk speelt de onbekendheid van 

deze nieuwe service nog een rol.

Over het algemeen is het snoeihout op de 

juiste manier aangeboden. Op een biels of 

een houten paal na, zijn geen andere 

zaken aangetroffen.

Het meeste snoeihout (3100 kilo) is inge-

zameld in de wijk tussen de Heemsteedse 

Dreef en Zuider Buiten Spaarne.

De volgende takkenronde in Heemstede 

vindt plaats in november. Kijk voor de exacte 

data in uw afvalkalender.

Laat uw camper, caravan of vouwwagen niet 
langer dan drie dagen geparkeerd staan
De zomervakantie staat weer 

voor de deur. Als u met de 

camper, caravan of vouw-

wagen op vakantie gaat, 

heeft u natuurlijk tijd no-

dig om deze in te pak-

ken. U kunt uw camper, 

caravan of vouwwagen 

hiervoor drie achtereen-

volgende dagen op dezelfde plek 

parkeren. Niet langer, want op grond van 

de Algemene plaatselijke verordening is 

het verboden om een camper, caravan of 

vouwwagen langer dan drie achtereenvol-

gende dagen te parkeren op 

een door burgemees ter 

en wethouders aan-

gewezen weg, waar 

dit buitensporig is 

met het oog op be-

schikbare parkeer-

ruimte of scha delijk is 

voor het uiterlijk aan-

zien van de gemeente. 

Burgemeester en wethou-

ders hebben alle wegen of weggedeelten 

in Heemstede aan gewezen waarop dit ver-

bod van toepassing is. De Gemeente lijke 

Opsporingsambtena ren (GOA’s) van het 

bureau Handhaving controleren regelmatig 

of wordt voldaan aan dit verbod en spreken 

eigenaren en/of rechthebbenden hierop 

aan. Voor informatie over het plaatsen van 

caravans of kampeer wagens op de open-

bare weg kan contact worden gezocht met 

bureau Handhaving, tel. (023) 548 56 30.

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u 

uitgebreide informatie over wonen, 

werken en recreëren in Heemstede. 

Bezoek www.heemstede.nl voor het 

digitale loket (producten en dien-

sten), uitgebreide politieke infor-

matie, de officiële mededelingen 

(bouwvergunningen e.d.) en infor-

matie over projecten in Heemstede.

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

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

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

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 

maandag 9 juni a.s. om 18.30 uur!! in het gemeentehuis. 

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Vrijstelling bestemmingsplan t.b.v. de realisatie van 22 woningen 

op het Van Lentterrein (B-stuk)

- Herinrichting Binnenweg (C-stuk) o.v.v. PvdA en Groenlinks

- Voorbereidingsbesluit Manpadslaangebied (A-stuk)

- Voorbereidingsbesluit delen westzijde Blekersvaartweg (A-stuk)

- Kadernota (A-stuk)

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

u hier informatie over het spreekrecht en uitleg over de indeling 

van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer weten? Neem 

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

raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering 

op dinsdag 10 juni a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent 

van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Kadernota 2008 (A-stuk)

- Jaarverslag/Jaarrekening Paswerk 2007 (A-stuk)

- Budgetsubsidie Casca 2008/2009 (A-stuk)

- Beleidsnota WMO/lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (A-stuk)

- Vaststellen Monumentenverordening Heemstede 2008 (A-stuk)

- Intrekken Verordening Stimuleringsleningen Gemeentelijke Monu-

menten (A-stuk)

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

u hier informatie over het spreekrecht en uitleg over de indeling 

van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer weten? Neem 

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

raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 

woensdag 11 juni a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent 

van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Kadernota 2008 (A-stuk)

- Jaarrekening 2007 HDK/Begroting 2009 VRK (A-stuk)

- Formatie griffie (A-stuk)

- Vervanging fi nancieel systeem (C-stuk) o.v.v. VVD

- Jaarverslag 2007 commissie voor bezwaarschriften (C-stuk) o.v.v. GL

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

u hier informatie over het spreekrecht en uitleg over de indeling 

van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer weten? Neem 

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

raadsgriffier@heemstede.nl.

Agenda’s

Gemeentegids 
online?

www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester en 
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

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

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

Aanvragen bouwvergunning
2007.319  het uitbreiden van een woonhuis en  - Paulus Potterlaan 1

bouwen berging

2008.123 het uitbreiden van een woonhuis - Jacques Perklaan 3

2008.124  het uitbreiden van een woonhuis, - J.C. van Oostzanenlaan 10

herstel fundering en wijzigen voorgevel

2008.125  het uitbreiden en renoveren van  - Burgemeester van Lennepweg 40

een woonhuis

2008.126 het uitbreiden van een woonhuis - Spaarnzichtlaan 26

2008.127 het renoveren van een woonhuis - Gelderlandlaan 2

2008.128 het renoveren van 2 woonhuizen - Gelderlandlaan 16-18

2008.129 het renoveren van woonhuizen - Gelderlandlaan 4 t/m 14

Aanvraag sloopvergunning
2008.915 het verwijderen van asbest - Javalaan 12

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 29 mei 2008)
2008.050 het plaatsen van een erfafscheiding - Beatrixplantsoen 26

2008.060 het plaatsen van een erfafscheiding - Van der Horstlaan 1

2008.100  het vergroten van een dakkapel op het  - Melchior Treublaan 11

achterdakvlak, veranderen kozijnen, 

inpandige verbouwing en plaatsen 

gashaard met schoorsteen

2008.103 het uitbreiden van een woonhuis - Eerelmanstraat 7

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 29 mei 2008)
2008.005 het uitbreiden van een woonhuis - Lanckhorstlaan 20

2008.029  het uitbreiden van een woonhuis op de - Johannes Verhulstlaan 18

begane grond en op de 1e verdieping

2008.105  het uitbreiden van een woonhuis,  - Strawinskylaan 50

wijzigen voorgevel en achtergevel

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

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

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.119 het plaatsen van een hekwerk - Bronsteeweg 10

Het verzoek ligt vanaf 05-06-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. U kunt hierover 

uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het vrijstel-

lingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, 

telefoon (023) 548 57 52.

Bouwplannen
Op 28 mei 2008 heeft de burgemeester 

beslo ten, op grond van artikel 2.1.4.1. van 

de Algemene plaatselijke verordening, een 

vergunning te verlenen aan de Crayenester-

basisschool voor het houden van een eind-

feest op woensdag 4 juni a.s. op en rondom 

het schoolplein aan de Crayenestersingel.

In verband met het bovenstaande is, over-

eenkomstig artikel 17 van de Wegenver-

keerswet juncto artikel 34 van het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het 

wegver keer, toestemming gegeven de 

Crayenester singel tussen de Adriaan Pauw-

laan en de Lanckhorstlaan (aan de zijde 

van de Crayenesterbasisschool) voor alle 

verkeer af te sluiten van 14.00 tot 19.30 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 

opnemen met de afdeling Algemene & Juri-

dische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl

Extra vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een extra openbare vergadering op maandag 16 juni 

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

Op de agenda:

- Beheer sportpark/sportaccommodaties (A-stuk)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over het spreek-

recht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer weten? Neem 

contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Extra vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een extra openbare vergadering op maandag 16 juni a.s. van 

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

Op de agenda:

- Vrijstelling bestemmingsplan t.b.v. realisatie woningbouw Johan Wagenaarlaan 74 (B-stuk)

- Informatie mogelijkheid éénrichtingverkeer Burgemeester Van Lennepweg, zuidelijk deel 

(overige punten)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over het spreek-

recht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer weten? Neem 

contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vervolg agenda’s


