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Avondvierdaagse
bloemrijk ingehaald

Heemstede - Waar vorig jaar
wegens de zware onweersbuien de intocht van de Avondvierdaagse moest worden afgebroken en veel kinderen
na luttele kilometers van het
wandelpad werden geplukt
om snel naar het veilige huis
te komen, kwamen vrijdagavond 730 wandelaars glun-

derend vanuit het Groenendaalse Bos naar de Vrijheidsdreef voor een snelle slok.
De kinderen werden er onthaald
met bloemen en even verder
stonden muziekkorpsen klaar
om de laatste kilometer naar
de Sportparklaan feestelijk af te
leggen. De tien kilometer werd

door 250 wandelaars afgelegd,
vijf kilometer was voor de andere deelnemers genoeg. Al met al
een prima conditietraining die je
wel nodig hebt om de volgende
veertien dagen met voetbal op
de buis al zittend vol te houden.
Vijf scholen deden mee aan de
4daagse met de kanjers van de
Ark, Beatrix, Valkenburg, Voorweg, Nicolaas Beets en Icarusschool.
Op de Sportparklaan konden de begeleiders van de kinderen de medailles ophalen
en de felicitaties van de vele
opa`s, oma`s en ouders in ontvangst nemen. Niet binnen de
veiligheid van het sportpark,
maar op de Sportparklaan zelf.
Niet zo veilig, zo bleek wat
later, toen automobilisten hun
geduld kennelijk niet meer konden bewaren en ondanks verkeersregelaars, toch de wegafzetting negeerden. Toch maar
volgend jaar weer kiezen voor
de veilige RCH tribune?
Ton van den Brink

Toekomstig Oranje?

Fax 023-5295407

Iets écht lekkers
voor vader?

 

ZATERDAG
OPEN

Elders in deze krant een verslag
van Ton van den Brink.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

4 gemarineerde

ZOMER
speklapjes S
LANK
+

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

Heemstede – Het was een
prachtige dag zondag voor het
organiseren van een buitenmarkt zoals de kunstmarkt in de
Jan van Goyenstraat. Als je het
nog niet was vanwege het warme zonnetje, werd je het wel bij
het aanschouwen van kleurige
kunstwerken zoals te zien op de
foto.



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

r5.

Verwonderen op
de kunstmarkt

www.krde.nl
Herenweg  a
Heemstede

50

Heemstede – Jonathan, Anouar, Matthijs, Victor en Ira
oefenen elke zaterdag op het voetbalveldje langs de
Vrijheidsdreef om in de toekomst de sterren van Oranje te
worden. (Foto ingestuurd door Remco Joon)

5

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
GRATIS figuuranalyse.

RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL
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Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten in beeld

advertenties en redactie:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
tel. 023-5285858
Fax 023-5295407
internet www.heemsteder.nl
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
aanleveren van advertentie
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Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst,
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand
gekomen door ijverig werk van de Vereniging Oud-Heemstede- Bennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven
om tot een gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door
de gemeente zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien
van een bruin informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord
door de ANWB. Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21 voorzien zijn van informatiebordjes.
De bewoners van de overige panden stelden geen prijs op
de informatiebordjes.

acquisitie:
Ingrid Nelis
tel. 023-5285858

Bibliotheek

Extra vergadering over
sportaccommodaties

Heemstede – De gemeente Heemstede last een extra commissievergadering in over de gemeentelijke sportaccommodaties. Aanbesteding van het beheer en de exploitatie van de accommodaties
staan op de agenda van deze vergadering die op maandag 16 juni
plaatsvindt. Vooraf aan de vergadering (aanvang 20.00 uur) kunnen
inwoners het woord voeren.

INGEZONDEN
PvdA-actie Binnenweg selectief
Heemstede - Reactie op de op 4 juni j.l. geplaatste ingezonden
tekst van Pvda-fractie Heemstede, over “Wonen bij Binnenweg..”
De opsomming in bedoelde tekst is onvolledig. Het lijkt mij dat
de Raadsleden van de andere fracties er verstandig aan doen een
volledige rapportage te vragen indien zij worden geconfronteerd
met de resultaten van de ‘raadpleging’.
Het is mij gebleken dat mijn reactie (die ik keurig met de door de
PvdA bezorgde rode kaart heb ingezonden) niet is opgenomen in
de opsomming.
Ik had er in mijn reactie op gewezen dat de parkeerproblemen
op en rond de Binnenweg nog verder zullen toenemen en dat gestreefd moet worden naar reductie van die problemen door eindelijk eens het Julianaplein te gebruiken als parkeerplein. Toelichting:
Die gedachte werd reeds geopperd tijdens de inspraakprocedure
rond 1975 (!). Een verdergaand voorstel werd gedaan rond het
jaar 2000 toen de Gemeente een visie wilde ontwikkelen (ondermeer voor dit gebied). Dat voorstel vond veel bijval en het hield
-globaal- in: te onderzoeken of het Julianaplein zou kunnen worden geschikt gemaakt voor het bouwen van een parkeergarage...
Men kan dus nu constateren dat mijn reactie niet werd opgenomen. Hoewel de kaart ‘in het ongerede’ zou kunnen zijn geraakt,
doet e.e.a. vooralsnog selectief aan.
L. van Loon, Schouwbroekerstraat 17, Heemstede

Foto-archief Heemsteder verhuist

Heemstede – Omdat het redactiekantoor van de Heemsteder sluit,
verhuist het foto-archief. Dit wordt opgeslagen op het hoofdkantoor
van de uitgeverij in Aalsmeer. Vanaf 16 juni is het kantoor aan de
Camplaan niet meer toegankelijk dus dat geldt ook voor het fotoarchief van de Heemsteder. Tot genoemde datum kunt u uw foto(‘s)
hier nog ophalen, daarna niet meer.
Informatie bij de redactie: 023-528 58 58.

De voormalige Dreefschool, nu bibliotheek, is vrijstaand gelegen
aan het Julianaplein en de Heemsteedse Dreef. De school is in 1930
gebouwd naar ontwerp van Cornelis van Gelder in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl. Van Gelder was zelfstandig
architect en verantwoordelijk voor het ontwerp van veel panden aan
de Heemsteedse Dreef en omgeving. Hij was tevens technisch opzichter bij de gemeente Heemstede in welke hoedanigheid hij de
Dreefschool ontwierp. In 1986 wijzigt de functie en wordt de school
verbouwd tot openbare bibliotheek. Belangrijke wijzigingen aan
de gevels vormen de aanbouw van een kwartronde entree aan de
noordgevel en de aanbouw van een niet fraai transformatiehuisje.
Het gebouw bezit een T-vormige plattegrond en bestaat uit twee
bouwlagen onder samengestelde, verspringende zadeldaken, gedekt met gesmoorde, geglazuurde Verbeterde Hollandse pannen.
Op het dakschild aan de zuidzijde zitten twee dakkapellen. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen met een opvallend, Noors verband. De voorgevel aan de Dreef heeft een verspringende rooilijn
waarbij het torenachtige bouwvolume het meest naar voren springt.
In de top zit aan vier zijden decoratief uurwerk. De rechter zijgevel,
noordzijde, heeft een entreepartij van recente datum die wordt geflankeerd door een natuurstenen sculptuur naar een ontwerp van
H.A. van den Eijnde.
Het sculptuur verbeeldt een kind dat met de ene hand een bal op
de schouder houdt en met de andere hand een boek draagt. Aan
de voeten zitten een uil en een vogel met het gemeentewapen van
Heemstede op de borst. Twee markante kastanjebomen, ‘schoolbomen’ staan aan de noordzijde op het voormalig schoolplein.
Ton van den Brink

van 1930

Redactiekantoor Heemstede gaat sluiten
Heemstede – Het redactiekantoor van de Heemsteder gaat
dicht. Alleen deze week is het kantoor aan de Camplaan
35 nog open, maar vanaf maandag 16 juni zal de deur definitief op slot gaan. De meerwaarde om het kantoor open
te houden verdwijnt nu bijna alle communicatie via digitale weg gaat. Of telefonisch. Uiteraard houdt de Heemsteder als krant niet op te bestaan! Telefoonnummers en
e-mailadressen blijven onveranderd.
Nuttig om te weten:
Het postadres wijzigt in Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
(hoofdkantoor de Heemsteder BV)
Kabalen kunnen per post naar bovengenoemd adres worden
gestuurd ovv ‘kabalen de Heemsteder’
Contactpersoon redactie / bladmanagement is Joke van der Zee,
telefoon: 06-50284402. Bgg: 0297-341900 (hoofdkantoor)
Contactpersoon advertenties is Ingrid Sierveld, telefoon: 0655183838. Bgg: 0255-533900 (kantoor IJmuiden) / verkoop@
heemsteder.nl
Aanleveren advertenties: aanlever@heemsteder.nl
Aanleveren kopij: redactie@heemsteder.nl
Website: www.heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Centrale administratie:
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 5
oplaag 17.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl
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“Maak van verkeer geen speeltuin”

Chauffeurs geven les over dode-hoek
van vrachtwagens en bussen
Heemstede – De truck van ruim zestien meter lang, bijna vier
meter hoog en twee-en-een-halve meter breed in hard geel
maakt wel indruk op kinderen als zij ernaast staan. Maandagochtend werden kinderen van de groepen 7 en 8 van de Crayenesterschool en later ook van de Valkenburg, Jacoba, Bosch
en Hovenschool duidelijk gemaakt welke gevaren er dreigen
bij een rijdende en stilstaande vrachtwagen of bus.
De CVF Chauffeurs Vereniging
Friesland heeft een lesprogramma speciaal voor kinderen gemaakt. De lessen worden gegeven door gepensioneerde, ervaren chauffeurs die op professionele wijze uitleg geven over de
doe hoek van een truck. De grote gele truck blijkt een leslokaal
te zijn waarin een hele klas een
verkeersles kan volgen die Peter Fabel, 40 jaar internationaal
vrachtwagenchauffeur
geeft
met zijn ervaren maatje Bouke
Hoogstra. Buiten de truck laat
Faber de kinderen zien of ze
door de chauffeur opgemerkt
kunnen worden als ze naast of
voor de bus staan. Een TV naast
de bus laat zien wat er vanaf de
bestuurdersstoel te zien is. Want
de chauffeur van de bus is even
vervangen door een camera. Ze
zien zelf hoe moeilijk dat is ondanks de vier spiegels. Hoe een

kind op zijn fietsje gewoon verdwijnt onder de wielkasten van
de truck.
George van de Zwan is bijna
niet meer te zien op het fietsje
als hij even mag poseren onder de wielkast. Welke gevaren
er zijn bij het net nog even oversteken van een spoorwegovergang, een zebra waar een truck
nadert. Vlak voor de bus nog

oversteken en de gevaren van
minirotondes. Tegen het verkeer
inrijden en zonder licht fietsen;
de kinderen zouden het moeten
weten omdat ze verkeerslessen
hebben gehad, maar de aanpak
van de ervaren chauffeurs slaat
wel aan bij de kinderen. Het
aanschouwelijk onderwijs doet
hier zijn werk. De praktijkvoorbeelden bewijzen dat het deelnemen aan het verkeer echt
iets anders is dan rennen in een
speeltuin.
Met een hi-five nemen de kinderen afscheid van Peter Fabel,
nog onder de indruk van de lessen.
Ton van den Brink

Bart Jonker schreef onderstaand gedicht naar aanleiding van de Stripdagen
in Haarlem, die afgelopen
weekend plaatsvonden.

Beeldverhaal
Wij,
de maatschappij

waar vervlakking
niet wordt uitgegumd
waar tekstballonen
met louter lucht
zijn gevuld
waar wolken
in loze gedachten
zijn gehuld
Wij,
de maatschappij
een stripverhaal
waarin wij allemaal
getekend ronddolen

VVD gokt met publieke middelen
De ingezonden brief van de VVD-fractie omtrent de RCH-subsidie
vraagt om een weerwoord. De VVD-fractie brak in de gemeenteraad een lans voor de voetbalclub RCH om 20.000 euro gemeenschapsgeld te steken in een idols-achtige competitie van de firma
Endemol om mee te dingen naar de hoofdprijs van 1 mln euro
restauratiegeld voor het RCH-clubhuis. De voltallige gemeenteraad (excl. de VVD) ging hierin niet mee. De fractie plengt nu krokodillentranen met de opmerking dat ‘RCH nu onzekere tijden tegemoet gaat’. Een publieksactie, want de fractie vergeet de argumenten te vertellen waarom de meederheid van de gemeenteraad
dit standpunt innam:
1. het college moest het intiatief van RCH uit de krant vernemen.
Het is niet gebruikelijk, dat de gemeente haar portemonnaie
trekt in reactie op een krantenartikel.
2. naar onze informatie was RCH al in zee gegaan met Endemol.
Achteraf deze kosten uit de gemeentekas halen is raar, zeker
naar andere sportverenigingen die ook om financiële middelen
verlegen zitten.
3. als RCH niet wint bij deze Endemol-verkiezing, zijn we 20.000
euro gemeenschapgeld kwijt en een tekening van een architect
rijker. Het is opmerkelijk dat juist een partij als de VVD zo omgaat met gemeenschapgeld.
Op zich is het een sympathiek voorstel, want het gaat om een
kostbaar gemeentelijk monument, dat behouden moet blijven
voor de Heemsteedse gemeenschap. Maar het ware beter geweest als RCH met de gemeente samen was opgetrokken. Dan
had de VVD-fractie ook niet deze rare sprong hoeven te maken.
PvdA-fractie Heemstede.

Mix-it Disco: Tropisch
Heemstede - Mix-it is dé dance-avond voor een mix van mensen
mét en mensen zonder verstandelijke beperking. Op zaterdag 21 juni
stijgen de temperaturen tot tropisch in de disco! De Princehof wordt
geheel in stijl versierd, de muziek wordt goed gemixed! Kom jij ook
gezellig wat drinken of lekker dansen? Iedereen is van harte welkom
van 19.30 tot 22.00 uur in de Princehof, Glipperweg 57, Heemstede.
De entree, inclusief twee frisdrankjes is 5,- euro. Vanaf dit seizoen is
er ook een strippenkaart bij de entree verkrijgbaar: een kaart met 9
strippen kost 40,00 euro en een kaart met 5 strippen 22,50 euro.

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 emailen naar
dichtstorten@yahoo.com.
Liefst niet te lang, omdat er
niet altijd genoeg ruimte is.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

INGEZONDEN
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Zomerse uitstapjes
De Rotaryclub Heemstede-Bennebroek
sponsort ook dit jaar weer een aantal
bustochtjes voor Bennebroekse senioren
die er niet meer zo gemakkelijk zelf op
uit gaan. Deelnemers worden thuis opgehaald tussen 12.30-13.00 uur en rond
18.00 uur bent u weer thuis. Bijdrage
van deelnemers 11,- euro incl. consumpties. U kunt zich aanmelden voor de volgende tochtjes:
woensdag 9 juli – Het landelijke NoordHollands Midden.
vrijdag 25 juli – Nieuwkoopse Plassen en
Kromme Meije.
maandag 4 augustus – Spaarndam en
Egmond Binnen

dinsdag 12 augustus – Hoorn en omgeving. Vanwege de afstand is hier de vertrektijd tussen 10.30-11.00 uur en wordt
er onderweg voor eigen rekening geluncht.
donderdag 11 september – Scheveningen
en Hoek van Holland.
In beweging
Voor de komende maanden heeft de
SWOB weer een ﬂink aantal wandelingen en ﬁetstochten op het programma
gezet. Als u graag wandelt, kunt u mee
met duinwandelingen, wandelingen rond
Bennebroek of Nordic Walking in de duinen.
Maakt u graag een ﬁetstocht dan kunt
u kiezen uit tochten van + 30 km in rustig tempo of een langere tocht (+ 50 km)
waarbij ﬂink wordt doorgeﬁetst. Deze
activiteiten worden door SWOB-vrijwilligers begeleid. Voor data verwijzen wij u
naar de persberichten die regelmatig in
de huis-aan-huis bladen staan. Natuurlijk willen medewerkers van de SWOB u
ook graag informatie geven.

Fietsen en
moskeebezoek

Bennebroek - Voor de sportieve fietsende senioren is er op
dinsdag 17 juni een leuke tocht
uitgezet van ongeveer 30 tot 35
km, die door het glooiend duingebied richting Langevelderslag
gaat. Gefietst wordt in een rustig tempo met een pauze onderweg. Vertrek vanaf de SWOB
aan de Bennebroekerlaan 3a
om 10.00 uur. Graag vooraf aanmelden, zodat de fietsvrijwilliger
weet hoe groot de groep wordt.
Alleen bij zeer slecht weer gaat
de fietstocht niet door.
Aansluitend op de lezing van 12
juni bij de SWOB over de islam
is er op donderdag 19 juni gelegenheid om een bezoek te brengen aan de Selimye moskee. Het
is een modern, eigentijdsogend
gebouw aan de rand van het
Reinaldapark, boordevol islamitische traditie en symboliek. Een
kijkje in de moskee, waar je anders niet zo snel naar binnengaat, is zeker de moeite aard.
Kosten 5,00 euro p.p.
Vooraf aanmelden én betalen bij
de SWOB aan de Bennebroekerlaan 3a. Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur. Tel.
584 53 00.
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Verwonderen op de
kunstmarkt Jan van Goyen
Heemstede – De echte Jan van
Goyen, landschap-en rivierschilder uit de Gouden Eeuw, zal ongetwijfeld lachend en glunderend de hedendaagse kunst op
‘zijn’ plein aan de Jan van Goyenstraat bekeken hebben. Wat
een veelzijdigheid van schilderkunst, waar van Goyen al bekend stond omdat hij in zijn tijd
het al niet te nauw nam met de
realiteit. Hedendaagse schilders
wijken ook graag af van de werkelijkheid. Dat is duidelijk te zien
bij de beelden van Femke Jorritsma die afwijken van het normale, maar fantasieën laat zien
van fantastische mensenbeelden met allemaal iets mediterraans, Oosters, Verweg.
Elk halfjaar als Rita van Enschot
bij tandarts van den Berge
langskomt voor controle, wisselt
ze de expositie in zijn wachtkamer, waar haar schilderijen van
het strandleven met zijn viskar,
mensen en zelfs paarden, de
mensen even laat glimlachen en
doen vergeten waarvoor ze komen. Veel te zien in Bosbeek,
Overbos en in de bibliotheek.
Annemarie Sybrandy is deskundig als het gaat om mozaïek. Zij
heeft in Schalkwijk een project
geleid om de verbondenheid in
de buurt te verhogen. Buurtbewoners hebben met de bus
een moskee en de Porceleinen
Flesch in Delft bezocht en hebben daarna honderd stoeptegels
gemaakt in mozaïek.
De hele buurt is trots op het
plein bij de Vomar in Schalkwijk.
Annemarie geeft les bij Casca.
Erika de Wit had een expositie
met haar bekende klaprozen bij
Le Grand Cru. Dat ze vernieuwend bezig is, wordt duidelijk
als je de nog steeds prachtige
klaprozen nu in zwart-wit ziet.
Haar hosta`s, ranonkels en boeketten geven je een heel andere
kijk op bloemen. Mevrouw Kolkman toonde keramiek in de heel
verrassende nieuwe kleur lime.
Pottenbakken anno 2008 in de
moderne groene appeltjeskleur.
Wijnhandel Le Grand Cru hield
een wijnproeverij met veertig
geselecteerde rosé wijnen.
Als je deze wijnsoort serieus wil
nemen, moet je bij kleine producenten gaan kijken en proeven,
is de ervaring van eigenaar Will
Beeren. Hij heeft rosé’s die zelfs
in de winter gedronken kunnen
worden. Die zich ontwikkelen,
waardoor ze geen eendagsvliegen zijn zoals zovele op smaak
en kleur gemaakte, snelle rosé’s. Een goede rosé beoordeel
je niet op kleur. Die proef je. Bij
Will Beeren van Le Grand Cru.
De Knutselmand en First Administratie & Advies, samen met
de winkeliersvereniging hebben
weer een prachtig kunstfeest
met een gaaf zonnetje verzorgd
waar ook Heemsteedse kunstenaars alle aandacht kregen.
Ton van den Brink
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Sport en spel-avonden in
Heemsteedse wijken

Heemstede - De jaarlijkse straatspeel-avonden van Casca komen er weer aan! Het is langer licht en dus mogen kinderen ’s
avonds wat langer buiten spelen. Casca speelt daar op in door
in maar liefst 9 wijken, verspreid over Heemstede, avonden vol
sport en spel te organiseren. Of je nu 4 of 18 jaar bent, er is voor
iedereen wel wat.
De jeugdwerkers en vrijwilligers nemen een auto vol sport- en
spelmateriaal mee: alle soorten ballen die je maar kunt bedenken, tennis- en badminton-rackets, jongleermateriaal, minidoeltjes, volleybalnet, jeu de boules, tafeltennisbatjes, skateboards,
frisbees. Maar de kinderen kunnen ook stelten lopen, hoepelen, elastieken, skippyballen, springtouwen, stoepkrijten en nog
veel meer.
De hele buurt kan meedoen. En dat allemaal helemaal gratis!
(Zorgt u wel zelf voor begeleiding voor uw kleine kinderen?)
Vrijdag 13 juni in de Wijk de Glip: bij de speeltuin Floradreef;
Maandag 16 juni in de Schilderswijk op het Jozef Israelplein:
Woensdag 18 juni in de Geleerdenwijkwijk op het plein achter
de Evenaar;
Vrijdag 20 juni in de Wijk Merlenhove bij de Roosje Voslaan/
Voetbalkooi;
Maandag 23 juni in de Indische Wijk bij de Laan van Insulinde;
Woensdag 25 juni in de Provinciewijk 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 worden. Omwonenden krijgen hierover vooraf bericht. De straatavonden zijn
van 18.30 tot 20.30 uur. Dus kom lekker spelen en doe mee!

?

Baklucht

Hijgend stond ik boven aan de
trap. Verwilderd keek ik om mij
heen, waarom was ik zo plotseling naar de eerste verdieping
gestoven? Zoals met alles in dit leven moest er toch een reden zijn voor die plotselinge vlaag van activiteit. ‘Even rustig nadenken ouwe’ overpeinsde ik. En ineens brak de geestelijke
mist open, ik had een lumineus onderwerp voor mijn column en
daarom was ik naar boven gerend. Maar wat was dat onderwerp
dan ook weer? Ik zou het echt niet meer weten. Naar beneden
gaan in de hoop dat onderwerp ergens weer op te pikken was
niet echt een reële mogelijkheid. Trappen afdalen behoort in
mijn huidige conditie niet tot één van mijn sterkste eigenschappen. Bovendien was er een gerede kans dat ik mij inmiddels beneden aangekomen wederom de vraag moest stellen ‘wat doe
ik hier nu weer?’ Ik heb nu bijna de gehele dag het gevoel dat ik
mee doe aan een quiz voor een doelgroep waar ik niet toe behoor en ook nog nooit toe heb behoord. Zaken als sleutels, brillen, rijbewijzen worden op de meest achterlijke plaatsen aangetroffen. Gelukkig is mijn huisgenootje waar ik al zo’n dikke
veertig jaar mee verkeer van dezelfde leeftijdsgroep en begint
nu identieke eigenschappen te vertonen. Discussies bij ons spelen zich zo’n beetje af op regering– of Tweede Kamer niveau.
We begrijpen elkaar niet, zijn opmerkingen totaal vergeten en
als gevolg daarvan ontstaan er misverstanden die tot op heden
niet hebben geleid tot een minikabinetscrisis. Maar het spant er
wel om. Onlangs waren wij het sleuteltje van de auto kwijt. Aangezien wij dat ding allebei gebruiken was er reden voor een heftige discussie. Wie heeft hem het laatste gebruikt was de vraag
die opheldering moest brengen. Maar de vraag stellen was eenvoudiger dan hem te beantwoorden. Dat wisten wij ook al niet
meer met als gevolg: een volgende woordenwisseling. Tot dat
mijn medechauffeuse een inval kreeg, daar heeft ze wel vaker
last van. “Kijk eens op de plek die wij hebben afgesproken”, was
haar waarschijnlijke oplossing voor dit probleem. En inderdaad,
in het laatje lag de contactsleutel roerloos onschuldig te zijn aan
de meningsverschillen. Maar het moet niet veel doller worden.
Wij komen elkaar per dag zo’n twintig keer tegen, zoekende
naar vermiste objecten. Ik heb nu om enig zicht in deze verwarring te brengen verantwoordelijkheden vastgesteld. De bovenverdieping is het werkterrein van mijn lotgenoot om dingen
zoek te laten raken en ik ben verantwoordelijk voor de begane
grond. Of het een oplossing gaat brengen weet ik niet, dat moet
de praktijk uitwijzen. Maar nu moet ik deze column versturen,
als ik tenminste nog weet waar naar toe.
Wim Bak.
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Julianaplein even
Plein Hemelse Vrede

Lilaluna bij peuters van ’t Meerlnest

Dronken
Heemsteedse

Heemstede - De politie hield
vrijdag 6 juni rond 19.30 uur een
60-jarige inwoonster van Heemstede aan. Ze reed onder invloed van alcohol. Bij haar werd
na ademanalyse een promillage
van 2,0 gemeten, vier keer de
wettelijk maximaal toegestane
waarde.

Trauma ingezet voor
zwaargewonde

Heemstede - Vrijdagmiddag is
de traumahelicopter in Heemstede geland. Trauma ambulance personeel verleende assistentie bij een ongeval op de
Glipperdreef. Daar raakte een
vrouw betrokken bij een botsing met een touringcar. In de
bus zaten kinderen die van een
schoolreisje terug kwamen. Niemand van hen raakte gewond.
Ze moesten echter lang in de
bus blijven zitten, waardoor enkelen het erg warm kregen.

Heemstede – Zoals elk jaar
gingen ook dit jaar de peuters van beide locaties van
Stichting Peuterspeelgroep
Heemstede (’t Meerlnest) op
schoolreisje.
De ochtend begon met een
spannende zoektocht naar
kabouters. In het Groenendaalse bos waren kaboutertjes
verstopt
met
een
daarbij behorende opdracht. Er
was een telkabouter, een
zingkabouter,
een
danskabouter en samen met de leidsters werd er natuurlijk luidkeels
‘op een grote paddenstoel’ gezongen en er werden kabouterdansjes gemaakt.

de mensen, omdat deze steeds
troep in zijn bos gooien. Na het
eten van een pannenkoek werden de peuters weer teruggebracht naar hun ouders die alle
verhalen in geuren en kleuren te
horen kregen.

Heemstede – Een tijdelijke
naamsverandering van het Julianaplein was al eerder aan de
orde, vertelde Commissaris van
de Koningin, Mr. Harry Borghouts woensdag 4 juni tijdens
de onthulling van een straatbord
op het plein. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd de naam
door de Duitsers vervangen door
de naam Schoolplein. Amnesty
Heemstede had de straatnaam
‘Plein voor de Hemelse Vrede’
voor één dag op een bord op
een Chinese bamboestaaf gezet uit solidariteit met de slachtoffers op 4 juni 1989, toen de
Chinese regering tanks inzette
om het plein te ontruimen. Honderden ongewapende burgers
kwamen om het leven, duizenden anderen werden gearresteerd. Nu nog zitten er volgens
schattingen tientallen mensen
gevangen vanwege hun betrokkenheid bij de pro-democratische beweging van 1989.
Moeders en enkele vaders van
de slachtoffers hebben een
groep opgericht, ‘de Moeders

Musical maken in
de zomervakantie

Tot slot werd het uitje afgesloten door een prachtig verhaal van Lilaluna. Verkleed als
een mooie bosnimf in een rode
mantel met bloemen en vogeltjes, vertelde zij een verhaal over
een mol, die wraak neemt op

Uitzinnige Oranjefans gezocht!

Heemstede – De voorspelling
van stomerij en wasserij Newasco kwam het dichtst bij de werkelijke uitslag (2-0), maar niemand kon ook maar in de verst
verte bedenken dat Oranje met
3 doelpunten van Wereldkampioen Italië zou winnen! Uitzinnig reageerden alle Oranjefans
in huiskamers, in café’s en in
kantines van sportverenigingen.
Daar moeten vàst foto’s van zijn

Fotopuzzeltocht
Volkstuinvereniging Groenendaal
Heemstede – Dit jaar viert Volkstuinenvereniging Groenendaal
haar 50-jarige bestaan. Deze bloeiende vereniging heeft in Heemstede vier tuincomplexen waar ruim 250 leden hun hobby uitoefenen. In verband met dit jubileum is er zaterdag 28 juni een fotopuzzeltocht uitgezet op het Manpadslaancomplex aan het Manpadslaan. Jong en oud zijn van 14.00 tot 16.00 uur welkom.

van het Plein’. Zij vragen om
een officieel onderzoek naar de
toedracht van het bloedbad. In
maart 2007 hebben de Moeders
een open brief gestuurd naar de
autoriteiten, waarin zij hun zorgen uiten over de persvrijheid.
Het is de Moeders verboden
om te rouwen op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Beijing. Amnesty International blijft hun roep om gerechtigheid steunen; vanuit het idee
van solidariteit is de 4 juni actie bedacht. Borghouts was blij
met de uitnodiging om het plein
voor een dag om te dopen en
verheugd over het standpunt
van Amnesty om de Olympische
Spelen in China de ruimte te geven. Amnesty heeft niets tegen
de Spelen, wel tegen de doodstraf, staat voor de bescherming
van mensen rechten en vrijheid van pers en internet. Bij vele mensen staat de foto van die
kleine Chinees die met een protestbord die grote tank tegenhoudt, nog vers op het netvlies.
Ton van den Brink

gemaakt. Heeft u, heb jij een
toepasselijke overwinningsfoto
gemaakt tijdens Nederland-Italië? Mail deze dan door naar de
Heemsteder (redactie@heemsteder.nl).

De leukste foto verdient een
mooi plaatsje in de krant. Zoals
onderstaande foto laat zien is er
met de versieringen in onder andere de Indische Buurt en het
Wilhelminaplein niks mis. Maar...
Nu willen we ook juichende fans
uit Heemstede zien!

Heemstede - Ben jij tussen de
9 en 14 jaar oud? Dan kun jij bij
Casca je zomervakantie goed beginnen met een geweldige Zomermusicalweek van 30 juni tot
en met 5 juli. Onder leiding van
Eva Roest en Hannah van Meurs,
beiden actrices en danseressen
uit bekende musicals, maken de
jongens en meisjes in 1 week tijd
een musical. Het wordt een show
bestaande uit scènes en liedjes uit bekende musicals. Eva en
Hannah weten daar natuurlijk alles van! Eva speelde al in Elisabeth, a Chorus Line, 3 Musketiers, de Kleine Zeemeermin, Oli
B Bommel en de Trullenhoedster.
Hannah heeft gespeeld in a Chorus Line, Aïda, Hair, Mama Mia,
the King and I en Miss Saigon.
Ze speelt op dit moment in Evita. Dertig kinderen in de leeftijd
van 9 t/m 14 jaar kunnen hieraan
meedoen. In een week vol dans,
zang en acteren werken de kinderen samen met de groep toe
naar hun eigen première. Van
maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli repeteren we van 11.00
tot 14.30 uur. Het is de bedoeling
dat de kinderen hun eigen lunch
meenemen. Voor drinken wordt
gezorgd. Op zaterdag 5 juli is
de generale repetitie van 10.00–
12.00 uur en daarna is in het Theater van Casca - de Luifel - de
première. Daarbij zijn natuurlijk
alle belangstellenden welkom!
Kosten voor deze musicalweek:
75,00 euro, inclusief al het materiaal. Aanmelden voor deze week:
548 38 28 of bij de receptie van
Casca - de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Inschrijven is mogelijk tot 20 juni.
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Zomerconcert Heemsteeds
Philharmonisch Orkest
Heemstede – In de Sint Bavo kerk aan de Herenweg vindt zondag 15 juni een Zomerconcert plaats. Dit wordt gegeven door
het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Het begint om 15.30
uur en de toegang bedraagt 15 euro (CJP en 65+ 12,50 euro).
Op het programma onder meer Richard Strauss, Jan Nepomuk Hummelen na de pauze Felix Mendelssohn.

In 1966 werd het Heemsteeds
Kamerorkest opgericht. Het
groeide in 40 jaar uit tot het
Heemsteeds
Philharmonisch
Orkest dat 6 tot 8 concerten per
jaar geeft. Zo werd in 2004 de 4e
van Mahler in de grote zaal van
het Concertgebouw in Amsterdam uitgevoerd. Andere hoogtepunten in de historie van het
orkest zijn de vier concertreizen naar Japan en optredens in
Duitsland en Engeland. In Bad
Pyrmont (D), zustergemeente van Heemstede is het HphO
vast gastorkest in de professionele concertserie.
Vele solisten werden door het
HphO begeleid. O.a. Theo Olof,
Herman Krebbers, Tibor de Machula, Erna Spoorenberg, Ken

Twee solisten: Sophie Hopman, hobo, en Hilde Verhoeven, blokfluit

Jonge musici ‘in concert’
Hakii, Jaap van Zweden en Janine Jansen.
Dick Verhoef dirigeert het orkest. Dick Verhoef studeerde
hoorn en directie aan het Rotterdams conservatorium. Hij
vervolgde zijn hoornstudie bij A.
Koster en G. Seifert in Duitsland.
Sinds 1989 is hij kernlid van het
Nederlands
Blazersensemble
en sinds 1991 ook hoornist bij

Feest in grand café Op de route
Heemstede - Vrijdagavond 6
juni trad Jos Zwart, zoals altijd op de eerste vrijdag van
de maand, op in grand café
Op de route, een mooie gelegenheid om eens polshoogte
te nemen.
Euro 2008
Het blijkt eenvoudig om op de
Zandvoorteslaan 127 het grand
café te lokaliseren: het is volledig in oranje gehuld en dus
helemaal klaar voor het inmiddels begonnen Europees voetbalkampioenschap. Op het Euro
2008 is royaal ingespeeld aangezien er maar liefst twee grote
schermen met beamers voor de
wedstrijden klaar staan.
Bij het binnentreden is het al
vrij vol en we zien Jos Zwart bezig met de voorbereidingen van
zijn optreden en achter de tap
zijn compagnon Werner van den
Berg. Samen begonnen zij het
grand café minder dan een jaar
geleden, waardoor zij binnen-

kort op 11 juli het 1–jarig jubileum kunnen vieren. Tijdens dit
jubileumfeest wordt het nieuwe goede doel bekendgemaakt
waaraan het café steun verleent.
Het afgelopen eerste jaar ging
de opbrengst naar de Stichting
tegen zinloos geweld.
1-jarig bestaan
Er hebben in dat jaar al een paar
fikse wijzigingen plaatsgevonden. Het biljart dat stond in de
tweede grote ruimte rechtsachter in de zaak is vervangen door
een grote pooltafel, en nog een
fantastische aanwinst: achter
het etablissement is recent een
aangenaam tuinterras geopend.
Daar is het prettig toeven en tegelijkertijd is er voor de verstokte rokers een oplossing gecreëerd als per 1 juli 2008 het rookverbod in de horeca van kracht
wordt. Het grand café is dusdanig ruim dat het geschikt is voor
grote groepen en daar is ook op
ingespeeld: op zaterdag kan het

het Noordhollands Philharmonisch Orkest, tegenwoordig Holland Symfonia geheten. Met het
Nederlands
Blazersensemble
maakte hij vele tournees naar
o.a. Colombia, Engeland, Italië,
Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland,
Rusland, Spanje, Thailand en de
Verenigde Staten. Dick Verhoef
is dirigent van verscheidene orkesten en ensembles.
Voor het orkest is het seizoen
2007-2008 een zeer bijzonder
en spannend seizoen geweest.
Voor het eerst sinds 41 jaar hebben de leden het zonder onze
oprichter en dirigent Iman Soeteman moeten doen. Er worden
dit seizoen drie dirigenten voorgesteld,
ieder met hun eigen programma. In de vorige concerten hebben luistereaars al kennis kunnen maken met Lukas Groen en
Jeppe Moulijn. Op zondag is het
de beurt aan Dick Verhoef.
afgehuurd worden voor groepen
van 60 – 120 personen. Naast de
vaste optredens van Jos Zwart
elke eerste vrijdag van de maand
om 22.00 uur (eerstvolgende
keer om 4 juli a.s.) worden de
vrijdagavonden vaak benut voor
activiteiten zoals live muziek en
bijvoorbeeld, zet het vast in de
agenda, op 10 oktober een mosselavond. Het grote succes van
vorig jaar moest natuurlijk een

Heemstede - Op zondag 15 juni om 15.00 uur geven 26 getalenteerde jonge musici een concert in de Pinksterkerk aan de
Camplaan in Heemstede. Er zijn
veel solo-optredens te horen en
zien, maar ook ensembles zijn
van de partij. Een variëteit aan
instrumenten wordt ten gehore
gebracht: de piano, fluit, viool,
de menselijke stem, cello, altsaxofoon, altviool, hobo, blokfluit, klarinet, en het orgel. Behalve de piano en het orgel nemen de musici hun eigen instru-

menten mee. De vleugel en het
kerkorgel van de Pinksterkerk
zullen worden gebruikt.
U hoeft voor het bijwonen van
dit concert geen entreegeld te
betalen! U mag er zo in! Na afloop wordt een schaalcollecte
gehouden. Op de schaal kunt u
uw waardering omzetten in een
bijdrage naar keuze. De nettoopbrengst is bestemd voor de
uitbreiding van het orgel van de
nabij gelegen Oude Kerk.
Jong talent voor een oud instrument dus!

Casca- Koor: van pop tot lekker jazzy
Heemstede - Iedereen loopt wel eens te zingen, met de radio
mee of zomaar in gedachten. Het Casca Koor is dan misschien iets
voor u. Een avondje per week lekker zingen werkt bevrijdend, u
hoeft er zeker geen koorervaring voor te hebben! Het repertoire is
heel breed: van Pop tot Gospel & Soul tot Jazzy. De arrangementen
zijn verrassend en swingend. Op donderdag 11 september start
het nieuwe seizoen weer en kunt u meezingen onder leiding van
de enthousiaste dirigent Peter Cammermans. Elke donderdag van
20.00 – 22.30 uur wordt in het EHBO-gebouw op het Kerkplein aan
de Herenweg gezongen. Aanmelden kan vanaf maandag 9 juni bij
Casca, Herenweg 96, Heemstede of tel. 023 – 548 38 28.

vervolg krijgen. We komen net te
laat voor een maaltijd aangezien
de keuken om 21.30 sluit, maar
voor de bierliefhebber die uw
recensent is blijft er genoeg te
genieten: er zijn meerdere uitstekende biersoorten van de tap
die gedurende het jaar variëren.
Het grand café serveert naast de
vaste snacks en maaltijden een
maandgerecht en elke maandag
de daghap.

Jos Zwart zingt het hoogste lied en zorgt voor gezellige stemming.

Kedeng kedeng!
Als dan om 22.00 uur in een
stampvol café het optreden begint zit de stemming er meteen
goed in. Jos Zwart zingt een
aaneenschakeling van klassiekers uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, we horen nummers voorbijkomen van Tom
Jones, Guus (kedeng kedeng)
Meeuwis, Spandau Ballet en discostampers als ‘relight my fire’.
Het wordt een gezellig feest van
herkenning waarin lekker meegezongen kan worden. Jos Zwart
verhuurt zijn diensten als zanger
ook voor optredens buiten Op de
route, check voor meer informatie www.joszwart.nl. Als we het
dan toch over websites hebben:
u kunt ook van het grand café
Op de route meer te weten komen via hun website www.opderoute.nl of gewoon bellen: 023 –
5478404. Vanaf de website is ook
een link naar hyves. Op de website vindt u terug dat het grand
café alle dagen is geopend,
doordeweeks vanaf 16.00 uur, in
het weekend vanaf 15.00 uur.
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Natasja Lammers over het Kandyschoolsproject in Sri Lanka

“Een rolletje papier en twee
scharen, meer was er niet”
Heemstede – Het is net feest geweest op de Ark. De Heemsteedse basisschool aan de van der Waalslaan vierde het 15jarig bestaan. Kleuterjuf Natasja Lammers heeft nog geen
kans gezien om het jubileumshirt uit te trekken. Waar een ander mens na een dag van festiviteiten met pakweg tweehonderd kinderen met een nat washandje gestrekt op de bank
ligt, gaat de kleuterjuf er nog maar eens goed voor zitten. Om
te vertellen over die andere passie in haar leven: het Kandyschools project in Sri Lanka. Kortgeleden teruggekeerd uit dat
land met achterlating van dozen met hulpgoederen, brengt ze
een koffer vol verhalen mee. Wie met Natasja Lammers te maken krijgt wordt automatisch aangestoken door haar enthousiasme en een blijkbaar onuitputtelijke dosis energie.
Er waren acht jaar geleden
twee goede redenen voor Natasja Lammers (43) om een
reis naar Sri Lanka te ondernemen. Ze had een dochter uit
een inmiddels verbroken relatie met een man uit Sri Lanka,
die ze in Engeland ontmoette.
Verder deed haar vader, eigenaar van een verpakkingsbedrijf, zaken met het land. In de
110 km van de hoofdstad Colombo gelegen stad Kandy bezocht ze onder meer een weeshuis en enkele scholen. Daar
waar op haar eigen school in
Heemstede het de kleuters aan
niets ontbreekt, werd ze getroffen door het enorme contrast. In
Sri Lanka worden scholen door
de overheid gefinancierd. Maar
kleuterscholen bestaan er officieel niet. Er stonden lokaaltjes
die veelal door monniken waren neergezet. Lesmateriaal was
echter niet voorhanden. Lammers: “Met twee scharen en wat
potloden had je het wel gehad.
Kleuters werden beziggehouden
met het oefenen van Sri Lankese letters en met het schrijven
van engelse woordjes. Maar wat
die woorden betekenen leerden ze niet, want de onderwijzeres sprak zelf geen Engels. Bovendien moeten kleuters eigenlijk spelen en speelgoed was er
niet.”
Respons overweldigend
De Heemsteedse lerares keerde
na die eerste reis nog vele ma-

len terug naar Kandy. Aanvankelijk met enkele tassen gedoneerd speelgoed. Maar een koffer mag slechts 20 kilogram wegen, dus werd er snel naar andere
transportmogelijkheden
gezocht. Haar vader liet speciale
dozen maken in België. Drie dozen werden tien dozen en vervolgens een halve container.
Toen Sri Lanka op tweede kerstdag 2004 getroffen werd door de
tsunami, kwam de hulpverlening
in een stroomversnelling. “De
tsunami heeft veel publiciteit
gekregen en ook ik heb enkele
oproepen gedaan in de Heemsteder. Kandy ligt weliswaar niet
aan de kust, maar aangezien alle hulp naar de kustgebieden
ging, werd het toch al arme binnenland dubbel getroffen.” De
respons was overweldigend.
Half Heemstede bracht tassenvol kleding, keukengerei, handdoeken etc. naar de lerares en
haar ouders.
Nu drieënhalf jaar na de ramp is
het een stuk lastiger geworden
om hulp te krijgen. Lammers:
“De mensen zijn een beetje
goede doelenmoe. En nóg een
vervelend gevolg van de tsunami: de corruptie heeft gigantische proporties aangenomen.
Eerst kon ik de goederen zonder
al te veel problemen invoeren,
nu vragen ze idiote bedragen
voor het inklaren. Iedereen wil
een graantje meepikken van
het grote geld dat de acties
hebben opgebracht. En weer

Afslanken met garantie!

Nu 9 gratis Anti-Cellulite
behandelingen
Heemstede - Nog snel even flink wat kilo’s en centimeters kwijt? Met LaRiva slankt U af op de plaatsten waar U
dit wilt! Totaal of plaatselijk. Vooraf centimeters gegarandeerd en nu 9x OzonZuurstofbehandelingen gratis!
Met LaRiva is fit en slank zijn een bereikbaar ideaal voor jong en
oud. Met de methode van LaRiva is het mogelijk om op een geheel natuurlijke wijze af te slanken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse Thermo Fysische Methode. Bij
deze therapie gaat het om een combinatie van conditie, beweging en voeding. Deze methode wordt al ruim 30 jaar toegepast en is internationaal een groot succes Daarom kan er vooraf een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat
het werkt

Kleuterjuf Natasja Lammers vertelt over haar passie: het Kandyschools project in Sri Lanka.
zijn het de armste mensen die er
onder lijden.”
Handjevol lego
Natasja Lammers gaat onvermoeid door met het Kandyschools project. Geld en speelgoed zijn het meest nodig. Voordeel van haar project is dat ze
een betrouwbare groep vrijwilligers in Sri Lanka heeft die de
goederen ter plaatse opvangt
en ze persoonlijk van de haven
naar de scholen en weeshuizen
brengt. Met geld worden veel
voorzieningen voor de 7 tehuizen en 2 scholen gerealiseerd,
zoals toiletten. “De spullen worden in Sri Lanka gekocht. Dat
is goedkoper en goed voor de
economie van het land. Mensen
hebben soms nog een handjevol
lego of nopper op zolder liggen.
Ook dat is waardevol, want vele
kleine beetjes bij elkaar worden
vanzelf een flinke hoeveelheid.”
De volgende reis van Natasja
Lammers naar Sri Lanka staat al
gepland. Wie weet met veel donaties van inwoners van Heemstede. Informatie: www.kandyschools.nl. Rekening nummer:
566570718 t.n.v. N.A.M. Lammers te Heemstede
Mirjam Goossens

De methode bestaat uit een
actief en een passief deel. Het
actieve deel bestaat uit de
doelgerichte bewegingstherapie gericht op totaal afslanken
of op specifieke probleemzones. De bewegingstherapie wordt liggen uitgevoerd in
een wamtecabine. De warmte zorgt ervoor dat de spieren ontspannen en er met een
relatief lichte inspanning toch effectief aan het figuur gewerkt
wordt. Omdat liggend bewegen minder belastend is kunnen ook
mensen met reumatische-, rug-en/of gewrichtsklachten volgens
deze methode bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het lichaam van de OzonZuurstoftherapie. De Ozon stimuleert de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert zichtbaar, cellulite wordt minder en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk voedingsadvies om op natuurlijke
wijze af te slanken, maar ook om slank te blijven. Er wordt naar
een combinatie gezocht van gezond en lekker, afgestemd op uw
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden u wensen besproken,
uw mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak: LaRiva,
Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat 27 te
Heemstede. Tel: 023-5474419 ma. t/m do. 9-20.30 vrij. 9-16 , actie geldig tot en met 30 juni, alleen geldig bij het volgen van de
advieskuur .

Theatergroep De Drama’s brengt
theateralternatief op voetbalavond
Heemstede - Improvisatietheater is hot in Nederland:
tv-programma’s als De Lama’s en De Vloer Op zijn ongekend populair bij het grote
publiek. En dat is ook merkbaar in de theaters. Gezien
de grote belangstelling voor
op improvisatie gebaseerde
theatervoorstellingen heeft
theatergroep De Drama’s
een improvisatievorm ontwikkeld die op vrijdag 13 juni a.s. te zien is in Theater De

Luifel in Heemstede. Onder
de naam ImproFiësta wordt
het publiek anderhalf uur
lang getrakteerd op verrassende, kostelijke maar soms
ook ontroerende scènes, gebaseerd op suggesties uit het
publiek. De show begint om
20.15 uur.
Voor de gelegenheid krijgt de
voorstelling de ondertitel ‘Het
alternatief’ mee. Leon de Laat,
een van de acteurs, legt uit:

“Vrijdag de 13e is weliswaar een
EK-avond, maar er zijn voldoende mensen die best naar het
theater zouden willen. Vandaar
dat wij die avond gewoon in De
Luifel staan.”
De Laat vergelijkt de avond
graag met een emotionele achtbaan: “Het ene moment lach je
je suf om bekende scènes met
van theatersport bekende formats als ‘de doventolk’ en ‘het
moordspel’, een paar minuten

later word je geraakt door een
scène over – zeg – een pijnlijke echtscheiding.” De Laat benadrukt dat dit slechts enkele
voorbeelden van mogelijke scènes zijn: “Alles die avond is geïmproviseerd. Niets staat dus
nog vast. Ja, behalve de begin-

tijd dan: dat is kwart over acht.
Dus komt dat, komt dat zien!”
Kaarten voor de voorstelling ImproFiësta van De Drama’s à € 7,kunnen worden gereserveerd
via tel 06 – 488 00 649. Meer informatie is te vinden op de site
www.dedramas.nl.
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Andermaal hulp van
brandweer weghalen bijenvolk
Heemstede – Onlangs werd de
hulp van de brandweer ingeschakeld bij het ‘verhuizen’ van
een bijenvolk uit een tuin naar
een veiliger oord. Afgelopen
zondag assisteerde de brandweer andermaal toen een imker
een groot aantal bijen uit een
boom bij de P.C. Hooftkade wilde weghalen. Een en ander vond
zondagavond jl plaats, rond de

Natuurlijk nieuws

Iepenzwammen
Heemstede – In de zijtuin van
de heer en mevrouw Bos aan
de Ir. Lelylaan in Heemstede is
een jaar of wat geleden een iep
gekapt omdat hij bij een viertal
buren het zonlicht wegnam. De
stronk vertoonde lange tijd nauwelijks leven meer. Dat bleef beperkt tot enkele jonge scheuten die na een poosje afstierven.

klok van acht uur. De bewoner
die de bijen rond de boom in
zijn tuin zag vliegen heeft de imker gebeld. Deze kon niet goed
bij het volkje komen. De brandweer loste dit probleem handig
om door met de hoogwerker te
komen. De bijen zijn in een speciale container naar een veilige
plek gebracht.
Foto: E. Wittenberg.

Zwanengeluk

Heemstede - ‘Jong zwanengeluk in de Blekersvaart’.
(foto: Corrien Visser)

Onlangs verschenen er echter
tot hun verbazing enkele zwammen op de stronk. Er kwamen er
steeds meer en ze werden almaar groter. Ze waren prachtig
van kleur en tekening. De heer
des huizes pakte zijn camera en
maakte een serie bijzondere foto’s. Een ervan siert nu deze pagina. En nu maar afwachten of
de zwammen volgend jaar terugkomen...

Kunst in
opengestelde tuinen
Bennebroek

Vogelexcursie op Landgoed Leyduin
trum De Kakelye van Leyduin
aan de Manpadslaan 2 langs de
Leidsevaart ten zuiden van station Heemstede/Aerdenhout (op
de grens van Heemstede en Vogelenzang). Aanmelden is noodzakelijk en kan bij de InformatieWinkel van Landschap NoordHolland, tel. 0251-362 762. De
kosten bedragen 3,50 euro,
Beschermers van Landschap
Noord-Holland betalen 2,50 euro en kinderen tot 12 jaar 1,50
euro. Meer informatie op www.
landschapnoordholland.nl. Alle
buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl

ding tijdens en na de zwangerschap. Deze themabijeenkomst
vindt vier keer per jaar plaats in
Beverwijk en Haarlem en wordt
geleid door een diëtist van de
thuiszorg. Deelnemers krijgen
nuttige, leuke en handige informatie en tips over gewicht en
voeding, kwaaltjes, de ‘do’s en
dont’s’ tijdens de zwangerschap,
etc. De eerste bijeenkomsten

Open dag
brandweer 2008
vruchten met daarachter een
veranda met schilderijen. Elders geschilderde panelen die
alle seizoenen doorstaan in een
strakke symmetrische tuin.
Een tuin met waterobjecten
van keramiek; tuinen met beelden van natuursteen en van keramiek; een atelier met etsen.
Er is veel te zien en misschien
wel aan te schaffen, zowel een
kunstwerk als een plantje.

Grauwe vliegenvanger.

Nieuwe cursus Servicepaspoort:
Zwangerschap & voeding
Regio - Als u zwanger bent
zorgt u goed voor uzelf. U bezoekt regelmatig de verloskundige, en u bereidt zich optimaal
voor op de bevalling. Het Servicepaspoort (onderdeel van de
thuiszorgorganisaties Zorgbalans en ViVa! Zorggroep) biedt
zwangere vrouwen diverse cursussen. Nieuw daarbij is de themabijeenkomst Gezonde voe-

Naast de rijke, gevarieerde tuinflora zijn er kunstwerken te zien.
Het totaal geeft een verrassend
beeld. Een moerbei, zwaar van

De tuinen zijn opengesteld van
11.00 – 16.00 uur. De toegang is
gratis. De informatiefolder is af
te halen op Hondsdraf 1 in Bennebroek. Hierop staan de locaties aangegeven en gegevens
per tuin.

Foto Ger Tik/LNH.

Heemstede - Op zondag 22 juni van 10.00 tot 11.30 uur organiseert Landschap Noord-Holland
een vogelexcursie op de Landgoederen Leyduin, Oud Woestduin en Vinkenduin. Vogels zoals pimpelmees, koolmees en
staartmees zijn klaar met broeden. Ze zwerven met hun jongen
door het bos. Door het blad aan
de bomen hoort men ze meer
dan dat men ze ziet. De gids is
vogelspecialist en weet veel van
het gedrag en het geluid van de
vogels die hier vertoeven. Hij
gaat speciaal op zoek naar de
grauwe vliegenvanger.
Dit vogeltje is nog maar enkele
weken in Nederland gearriveerd
vanuit het warme Afrika. Zijn
gedrag is het bekijken waard.
Hij zit rechtop op een uitkijkpost en schiet de lucht in achter passerende insecten aan. En
na zijn vlucht gaat hij weer terug naar zijn uitkijkpost. Zien is
nooit meer vergeten. Zijn liedje
is eenvoudig en valt bijna niet
op tussen alle roepjes van andere vogels.
Verzamelen op het parkeerterrein bij Natuurinformatiecen-

Bennebroek – Zondag 15 juni organiseert Groei & Bloei
afdeling Bennebroek haar
jaarlijkse Open Tuinendag.
Op deze dag doen ook kunstenaar-tuineigenaars mee.

vinden plaats op 24 juni aanstaande in Beverwijk en op 25
juni in Heemstede van 19.30
tot 21.00 uur. Aan de bijeenkomst zijn kosten verbonden;
leden van het Servicepaspoort
krijgen korting. Voor meer informatie en aanmelding kunt u
op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met het
Servicepaspoort, telefoon 023
– 8 918 440. Voor informatie
over het aanbod van het Servicepaspoort zie www.servicepaspoort.nl.

Heemstede – Zaterdag 14 juni
vindt van 11.00 tot 16.00 uur een
Open Dag plaats bij de Brandweer van Heemstede/Bennebroek in en bij de kazerne aan
de Nijverheidsweg 42 te Heemstede. Voor iedereen wat wils,
van klein tot groot.
De korpsen zijn nog op zoek
naar nieuwe vrijwilligers of
jeugdleden voor de jeugdbrandweer. In september start weer
een cursus voor brandwachten. Om 13.00 uur en om 15.00
uur wordt in de kazerne informatie gegeven aan belangstellenden die willen weten wat het
vrijwilliger zijn eigenlijk allemaal
inhoudt. Meer informatie? 0235482777 of kijk op de website:
www.brandweerheemstede.nl,
www.brandweerbennebroek.nl
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Sponsorcontract voor
jonge tafeltennisster (10)

Wandelclub
Heemstede - Samen wandelen: gezellig én goed voor de
conditie! Iedere 2 weken organiseert Lenn Sanders voor
Casca een wandeling met
aandacht voor de natuur en
cultuur. Dinsdag 17 juni gaat u
over met het fietspontje vanaf het Cruquiusmuseum en
wandelen we over de Zuid
Schalkwijkerweg. Langs weilandjes en oude boerderijen,
ook hier is van alles te zien en
te ontdekken. We verzamelen om 10.30 uur bij het theehuis op de Cruquiusdijk naast
het museum. Vergeet u niet
een lunchpakketje mee te nemen? Aanmelden graag uiterlijk maandag 16 juni bij Casca:
tel. 023 – 548 38 28.
Deelname per keer is 2,- euro.

Heemstede - Speciaal op uitnodiging van een grote tafeltennissponsor (kleding en materiaal) waren alle jongste talentvolle tafeltennissers en -sters uitgenodigd in Eindhoven om een
toernooi te spelen. De firma Vroco sport organiseert dit evenement jaarlijks samen met tafeltennismerk Andro. Met de bedoeling de talentvolle jeugd met materiaal te ondersteunen.

HBC Tennis organiseert weer
Jeugdclubkampioenschappen
Heemstede – Dit jaar worden
er ook weer Jeugdclubkampioenschappen bij HBC Tennis gehouden. Ze zijn al begonnen en
duren t/m zondag 15 juni. Iedere
middag zijn er wedstrijden. Tussen de ca. 60 junioren (meisjes
en jongens) zullen wedstrijden in
het enkelspel, het dubbelspel en
in de mix spelen, ieder in zijn eigen leeftijdcategorie. Ook e jongste jeugd kan aan de bak met
mini- en misintenties. Meer dan
75 kinderen hebben zich ingeschreven voor dit toernooi op de
woensdag middagen. De meeste
kinderen spelen hier hun eerste

tenniswedstrijden.
Het is al jaren traditie dat HBC
zich niet alleen met tennis bezighoudt. De jeugdcommissie organiseerde op zaterdag 7 juni weer
een supergezellige ‘magic bingoavond’ met een loterij voor alle
jeugdleden. Deze avond werd
afgesloten met het tennisspel
‘Around the Table’. Het is dit jaar
voor het eerst dat er werd gestreden om een beker voor de
mini en de midi spelers/sters zodat ook de allerkleinste een kans
hadden op de grote HBC beker. Net als vorig jaar zorgt Rijwielspecialist Hart van de Zand-

Opening Heemsteder Brug in Bad Pyrmont
Heemstede - Afgelopen weekend heeft een delegatie van donateurs van de HKIV, samen met
burgemeester Marianne Heeremans, gemeentesecretaris Willem van den Berg en wethouder Christa Kuiper een bezoek
gebracht aan Bad Pyrmont. De
HKIV is de stichting die de stedenbanden onderhoudt, in opdracht van de gemeente, met
het Duitse Bad Pyrmont en Royal Leamington Spa in Engeland.
Dit bezoek stond in het teken
van de officiële opening van de
Heemsteder Brücke en de 150e
geboortedag van Koningin Emma. Op zaterdagmorgen is het

naambord onder grote belangstelling onthuld door burgemeester Heeremans en burgemeester Röder van Bad Pyrmont.
Verder stonden er twee tentoonstellingen op het programma
over koningin Emma. De eerste was in het slot Arolsen, waar
Emma is geboren en de tweede in het slot van Bad Pyrmont
zelf, waar Willem III het aanzoek
kwam doen. De ontvangst in de
zusterstad was heel erg hartelijk. Op vrijdagavond was het
officiële diner waarin nogmaals
in de toespraken benadrukt
werd hoe belangrijk stedenbanden kunnen en moeten zijn in

Balletstudio Jolein: Dansparade 2008
Heemstede – Balletstudio Jolein
presenteert dit jaar een swingend
spektakel! Dit seizoen wordt de
Dansparade 2008 gedanst. Die
gaat plaatsvinden op zaterdag 14
en zondag 15 juni. Een voorstelling met verschillende dansen en
stijlen die gedanst worden door
leerlingen vanaf 6 jaar. Een greep
uit het programma; met vertaling
van de bekende musical Hamelen. In het gevarieerde program-

ma hebben we dit jaar allerlei
verschillende dansen en muziekstijlen; van Klassieke dans tot
Breakdance.
Het is spannend maar iedereen
heeft er erg veel zin in.
Balletstudio Jolein geeft dit jaar
vier voorstellingen in theater de
Philharmonie te Haarlem. De
voorstellingen zijn op zaterdag
14 en zondag 15 juni, waarbij elke leerling 1 of 2 keer meedanst.

voorselaan voor de sponsoring
van het toernooi. De jeugdcommissie is hier heel blij mee en zij
kan zo voor alle finalisten weer
voor glimmende bekers zorgen
en prijzen kopen voor de bingo.
Familie Hart, namens de jeugd
bedankt! Wie de Clubkampioenen 2008 worden, wordt beslist
op zondag 15 juni. De finaledag
waarop zowel de finales van de
jeugd (enkel, dubbel en mix) als
de enkelspel finales van de senioren worden gespeeld. Ieder
is welkom de verrichtingen van
de deelnemers te volgen op het
sportpark van HBC.
het Europa van nu. Tijdens het
weekend zijn er ook weer diverse uitwisselingen tussen verenigingen van de twee steden
voorbereid. In het weekend van
5 t/m 7 september wordt er een
tentoonstelling van kunstwerken geopend, gemaakt door
kunstenaars uit Heemstede, Bad
Pyrmont, Anzio (It) en Bad Freienwalde. Deze tentoonstelling
wordt in Heemstede verwacht in
februari 2009. Mocht u informatie willen over het lidmaatschap
van de HKIV en heeft u interesse voor een uitwisseling met
uw vereniging of vakgroep, dan
kunt u contact opnemen met Els
Teske, Romeinlaan 5, 2105 SN
Heemstede, 023 5284729.
Alle voorstellingen zijn inmiddels helemaal uitverkocht! Ook
de peuters en kleuters bij Jolein
hebben hun eigen eindpresentatie tijdens de les. In vertrouwde
omgeving kunnen ze hun kusten
laten zien. Ook zij hebben hard
geoefend. Straks komen ouders,
broers en zussen, opa’s en oma’s
en vrienden en vriendinnen allemaal kijken! Deze eindpresentatie zal plaats vinden in de week
van maandag 16 juni t/m zaterdag 21 juni. Het wordt een leuke

Simone Broersen en Sander van
den Oever waren van H.B.C. uitgenodigd voor dit evenement.
Sander kon helaas niet, maar
Simone wil elk moment van de
dag wel tafeltennissen. Ze zette haar beste beetje weer voor
en werd met prachtig en geconcentreerd tafeltennis keurig 2e
achter de nr. 2 van Nederland.
Een goede prestatie. De belangrijke mensen van de dag lieten
dan ook geen twijfels bestaan
en beloonde de enorme vooruitgang die Simone dit jaar geboekt heeft met een prachtige
beker maar ook met een 2 jarig sponsorcontract. Als je zoveel traint als Simone dan moet
je zeer regelmatig je materiaal
vervangen, heb je veel kleding
nodig en dan kunnen de kosten
wel wat oplopen. Kleding, batjes
e.d. komen nu van de sponsor.
Simone moet als tegen prestatie

tijdens de landelijke toernooien
in deze kleding spelen.
Tien jaar oud en dan al gesponsord! H.B.C. en haar ouders zijn
zeer trots op deze tafeltennisdiamant.
Ron Olijdam

Knappe prestatie HPC
bij Speedo Finales
Heemstede - Afgelopen weekend zijn, onder leiding van de
coaches Niels Derksen en Denise van der Linden, door de minioren van HPC goede resultaten
gehaald bij de jaarlijkse speedofinales in Zaandam. Maar liefst 11
zwemmers wisten zich te kwalificeren voor deze wedstrijd door
eerder in dit seizoen gezwommen tijden. Het succes was on-

gekend! Er werden maar liefst 15
medailles gewonnen. David van
Groen (1 keer goud, 2 keer zilver
en 2 keer brons), Tim Walstock (2
keer zilver en 2 keer brons), Nikita
Vos (2 keer zilver) en Chantal Beijer en Anouk van Dam ( allebei 1
keer zilver en 1 keer brons). Daarnaast werden flink wat persoonlijke records gezwommen door
Sylle Hoogeveen (3), Carmen

en swingende afsluiting. Iedereen die komend seizoen wil komen dansen, eens een proefles
wil komen doen of gewoon eens
wil komen kijken is van harte
welkom in de open lesweek van
maandag 23 juni t/m zaterdag 28
juni. Het rooster is volgend seizoen 2007-2008 en te vinden op
de website. Wilt u meer informatie over de balletstudio of een folder aanvragen dan kunt u bellen
met: 020-6179443 of kijken op
www.balletstudiojolein.nl

Meijer (2), Martijn Braspenning
(2), Daan Kaars Sijpesteijn (1) en
Veerle Claassen(1). Gwyn Bird zat
met zijn 100 meter vrije slag net
boven zijn PR. Het seizoen is bijna
afgelopen, maar er zijn nog HPCers die op een aantal afstanden
onder de limiet van het NK minioren hebben gezwommen. Afhankelijk of hun tijden tot de beste 24
van Nederland horen, worden ze
wel of niet uitgenodigd. Erg spannend dus. Zie ook bijgaande foto van deze helden (Carmen ontbreekt op de foto).
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Informatiestand
voor blinden en
slechtzienden

‘Bezorg je rijk’

Regio - In Zorgcentrum Schalkweide, Stichting Sint Jacob
werd afgelopen week een grote
stapel folders afgeleverd met de
boodschap ‘Word bezorger! Bezorg je rijk’. Op zich geen punt,
ware het niet dat ouderen in de
leeftijd van 80 tot 103 de folders
ontvangen. Schalkweide betreurt de actie: “Jammer van al
dat papier en bovendien verbazend dat de bezorger niet even
doordenkt. Of is er een zodanig chronisch tekort aan bezorgers?”
Na twee mislukte pogingen om
contact te krijgen met TMG dis-

tributie bedrijf kiest Schalkweide
voor een ludieke actie. “Als onze
cliënt dan toch bezorger moet
worden dan willen wij hier wel
voorwaardenscheppend in zijn.
In de rolstoelfiets (want onze
cliënten zijn vaak niet zo mobiel
meer als ze zouden willen) bestuurd door een vrijwilliger, tassen gevuld met kranten wil mevrouw Ris wel een poging doen
deze taak serieus op te pakken.
Ze krijgt het er helemaal warm
van. Het valt ook niet mee om
als 85-jarige een wijk te moeten runnen. Voordeel; je verdient
goed, je krijgt leuke attenties en
je krijgt een gratis krant.”

Oldtimermeeting aan de
Leidsevaart

Regio - Op zondag 7 september vindt de Connexxion oldtimermeeting / creatiefbeurs plaats aan de Leidsevaart 396 te Haarlem. Deze is van 10.00 tot 16.00 uur.
Een ieder die in het bezit is van een voertuig ouder dan 25 jaar
(auto, motor, brommer, fiets, tractor, vrachtwagen, bus, enz.) in
nieuwstaat of als restauratieobject is van harte welkom op deze
dag! Deelname, bezoek en tal van activiteiten voor jong en oud
zijn gratis. Deelnemers kunnen zich aanmelden t/m 23 augustus
bij Hans Pel: 020 -4970203 of e-mail jl.pel@quicknet.nl
Iedere inschrijver ontvangt een tas met inhoud en een lunchpakket per deelnemend voertuig. Voor de creatiefbeurs, stands
en omlijsting kunt u contact opnemen met Hans v.d. Beek023 5241870 of e-mail hcp.beek@hccnet.nl
Bovendien koppelt sponsor Ringfoto Haarlem een fotowedstrijd
aan de meeting. Maak een leuke, te gekke of originele foto van
een oud voertuig en stuur deze voor 23 augustus op naar Ringfoto Zijlweg 66 2013 DK te Haarlem of e-mail winkel@ringfotohaarlem.nl
1e prijs is een digitale camera
2e prijs uw foto op linnen 40x60
3e prijs uw foto op linnen 30x45
De bekendmaking geschiedt op 7 september.

Fotowedstrijd
met als thema
schaduw
Regio - ‘De schaduwzijde
van het leven’: woorden die
je niet gelijk een positief gevoel geven. Terwijl schaduw toch zo aangenaam kan
zijn. Een koe in de wei zoekt
schaduw als de zon te fel
wordt, net als een kind dat in
de tuin speelt en snel onder
een boom of parasol kruipt
als het te warm wordt.

Foto: Linda Verkaaik.

Bezorgen per rolstoelfiets?

Schaduw geeft kleur aan het leven. Contrast. Verkoeling. een plekje in de schaduw is ons heel wat waard. Liefst van een oude linde,
een koninklijke kastanje of een andere mooie boom. Bomen bieden
niet alleen verkoeling aan hen die in hun schaduw staan, ze kunnen ook helpen tegen de toenemende klimaatverandering. Toen Al
Gore gevraagd werd wat, gewone mensen kunnen doen tegen de
klimaatverandering gaf hij de belangrijke en praktische tip: plant
een boom!
De fotowedstrijd Leven in de schaduw is een initiatief van de campagne Bomen voor Koeien. Streven is om nog dit jaar het 100.000e
boompje te kunnen planten. Meedoen aan deze eindsprint? Voor elke 10,- euro die u bijdraagt, ontvangt u een certificaat en wordt een
boompje of struikje in of langs een weiland geplant.
Voor meer informatie: www.bomenvoorkoeien.nl
Fotowedstrijd
Iedereen kan deelnemen aan de fotowedstrijd Leven in de schaduw.
De eerste prijs is een prachtige Olympus SP-560 digitale spiegelreflexcamera. Van de mooiste foto’s wordt een boek gemaakt.
Stuur uw inzendingen voor 1 oktober 2008 per post naar Bomen
voor Koeien, Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen; of per
e-mail naar info@bomenvoorkoeien.nl. Inzendingen worden niet
geretourneerd. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

Heemstede - De Nederlandse
Vereniging van Blinden en Slechtzienden heeft in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp een informatie-stand. Op donderdag 12 juni
is tussen 9.00 en 12.30 uur een
lid van de vereniging aanwezig
om iedereen die meer wil weten
over hoe om te gaan met een visuele handicap en informatie wil
over praktische hulpmiddelen zoals de luisterbibliotheek en computergebruik te woord te staan.
Tevens is er op die dag spreekuur van Low Vision en is er informatie te verkrijgen over lotgenotencontact, sport en contactbijeenkomsten. De informatiestand
staat op de polikliniek oogheelkunde (volgnr 40) van het Spaarne Zieken-huis te Hoofddorp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort: (023)
890 83 60.
Het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort is een samenwerkingsverband tussen diverse zorginstellingen in de regio’s Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland.
U kunt er terecht voor gerichte
achtergrondinformatie over gezondheid, ziekte en het totale
zorgaanbod. Meer info vindt u op
www.spaarnepoort.info

Libellen te zien
op tentoonstelling
Regio - In het Thijsse’s Hof in
Bloemendaal heeft de KNNVLibellenwerkgroep Zuid-Kennemerland een unieke libellententoonstelling ingericht. Deze
is op zondag 15 juni te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur aan
de Mollaan 4 in Bloemendaal
(achter het pannenkoekenhuis).
De toegang is gratis.

Kruidvriendelijk duinconcert
Verpleegkundige gevraagd voor
reis met gehandicapten
Regio - Stichting Recreatie Gehandicapten (SRG) is op zoek
naar een verpleegkundige voor
de reis naar De Rijp. De reis is
van 5 t/m 12 juli. Voor deze reis
hebben zich 14 lichamelijk gehandicapten en 8 medewerkers
aangemeld. Voor het slagen van
deze reis is grote behoefte aan
een verpleegkundige. Zij wordt

eindverantwoordelijke voor de
medische handelingen binnen
de groep. Verder gaat zij mee
met de groep op excursies. De
groep logeert in een aangepast
hotel.
Aanmelden/informatie:
srg-ciereizen@hotmail.com
Meer informatie:
www.srg-vakanties.nl

Regio - Op dinsdagavond 17
juni kunt u tussen de lommerrijke bomen van het natuurgebied Duin&Kruidberg
genieten van een sfeervol
schermerconcert. Kamerkoor
Doulce Memoire, o.l.v. Felix
van den Hombergh, zal in het
‘verborgen’ amfitheatertje aldaar een zomeravondconcert
verzorgen. Het luchtige programma bestaat uit werken
van ondermeer Byrd, Weelkes, Rutter, Schütz, Escudero,
Tormis en Verdi.

men van eigen consumpties is
toegestaan. Om lekker te kunnen zitten is het aan te raden uw
eigen kussentje of plaid mee te
nemen.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: verzamelen bij de
parkeerplaats
van
ingang
Duin&Kruidberg (tegenover de
hoeve Duin&Kruidberg). O.l.v.
een boswachter gaan we te voet
naar het amfitheater.
Toegang: 10 euro voor aanvang,
8 euro in voorverkoop via www.
doulcememoire.nl
Bij regenachtig weer zal het conHet concert wordt georgani- cert een week worden uitgesteld.
seerd in samenwerking met Na- Bij twijfel: kijk op www.doulcetuurmonumenten. Het meene- memoire.nl
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Vernoeming
brug in Bad
Pyrmont naar
Heemstede
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Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeids-

In de periode van vrijdag 6 t/m zondag 8 juni
heeft een delegatie van het college van B&W
samen met donateurs van de Heemsteedse
Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV)
een bezoek gebracht aan de zustergemeente
Bad Pyrmont in Duitsland. Namens het
college waren burgemeester Marianne
Heeremans, wethouder Christa Kuiper en
gemeentesecretaris Willem van den Berg
aanwezig. De gemeenteraad van Bad
Pyrmont heeft een brug vernoemd naar
Heemstede. Zaterdag 7 juni vond de
onthulling van de ‘Heemsteder Brücke’
plaats door de burgemeester van Bad
Pyrmont, mevrouw Elke Christina Röder
en de burgemeester van Heemstede.

voorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij
het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Gemeente Heemstede en De Meerlanden gaan meerjarig contract aan

Akkoord inzameling huishoudelijk afval
en schoonhouden openbare ruimte
Op woensdag 4 juni hebben de gemeente Heemstede en afvalbedrijf De Meerlanden
een nieuw contract getekend over de inzameling van huishoudelijk afval in Heemstede
voor de periode 2008 t/m 2012. In de Trouwzaal van het raadhuis te Heemstede tekenden
Arno Schumacher, directeur sector Ruimte en Ger de Jong, directeur De Meerlanden,
de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO).
In het nieuwe contract is uitgebreid aandacht voor het gewenste serviceniveau. Dit
moet worden bereikt door goede afspraken
over voorlichting, telefonische bereikbaarheid en de uitvoering van het werk.
Wethouder Sjaak Struijf benadrukte het
belang van dit contract: ’Het ophalen van
huisvuil wordt door onze inwoners als iets
vanzelfsprekends gezien. Met dit contract
is voor de komende vijf jaar de inzameling
weer prima geregeld. En Heemstede wordt
nog schoner’.

Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Voor het schoonhouden van de openbare
ruimte gaat De Meerlanden nauw samenwerken met Paswerk. Hierdoor worden de
werkzaamheden van Paswerk in de gemeente
Heemstede verder uitgebreid. ‘De combinatie die we hier hebben neergezet tussen
Heemstede, Paswerk en De Meerlanden is
een win-winsituatie voor alle partijen en de
burgers’, concludeerde Ger de Jong.
In de praktijk wordt al volgens de nieuwe
afspraken gewerkt. De invoering van de takkenronde in april en in november is een voorbeeld van een aanpassing ten opzichte van
het vorige contract. Het nieuwe contract heeft
geen gevolgen voor de hoogte van de afvalstoffenheffing. De tarieven, zoals die zijn vastgelegd in de begroting, blijven ongewijzigd.

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

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Spelregels buurt- • Verordening
activiteiten tijdens
Wet inburgering
EK voetbal 2008
Heemstede 2008
• Open dag Brandweer • Bouwplannen

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Gevaar of schade
op straat?
Meld dit bij de
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over
serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één
tot twee dagen vergen. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op
straten, wegen, straatverlichting, straatmeubilair (banken en speeltoestellen),
verkeers- en straatnaamborden, openbare groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023)
548 57 62 of vul het formulier in op de
homepage van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook
een brief schrijven aan:
Gemeente Heemstede,
t.a.v. Serviceteams,
Antwoordnummer 8,
2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).

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

Spelregels buurtactiviteiten
tijdens het EK voetbal 2008
Op zaterdag 7 juni is het EK voetbal 2008 in Oostenrijk en Zwitserland begonnen.
Ook delen van Heemstede kleuren tijdens dit EK oranje. Naast het versieren van de
straat valt ook te verwachten dat er in de buurt verschillende activiteiten worden georganiseerd. Om de feestvreugde tijdens deze periode te bevorderen zal de gemeente
soepel omgaan met de regels hieromtrent.
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
bewoners, gemeente, hulpdiensten en bedrijven te beschermen, moeten de feestelijkheden wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Hieronder staan deze spelregels
weergegeven.

- Aanwijzingen van politie, brandweer en
gemeente moeten altijd worden opgevolgd.

Spelregels versiering

Spelregels activiteiten

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
karakter hebben;
- De versieringen mogen geen schade toebrengen aan gemeentelijke eigendommen
zoals straatmeubilair, straten, wegen, straatverlichting, verkeers- en straatnaamborden
en bomen;

Ook voor activiteiten op straat, zoals gezamenlijk op straat voetbal kijken, is geen
vergunning nodig onder de volgende voorwaarden:
- De verkoop van alcoholische drank is
niet toegestaan;
- De straten en wegen mogen niet geblokkeerd 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;

Door de versmalling van de rijbaan en het
trottoir en de aanleg van de fietspaden kunnen
de huidige bomen in de trottoirs niet blijven
staan. Deze bomen worden vervangen
door nieuwe bomen die tussen het fietspad
en de rijbaan komen te staan. De bomen in

de middenberm blijven vrijwel allemaal
staan. Alleen de boom in de middenberm
die recht voor de uitrit van Hagenduin staat
zal sneuvelen om een volwaardige aansluiting van Hagenduin op de Glipperweg te
kunnen realiseren.
Tijdens de herinrichting zal de rijbaan voorzien worden van nieuw asfalt en zal ook het
riool worden vervangen. De herinrichting staat
gepland in de komende winterperiode.

Inloopavond en inspraak
Voordat het college van B&W een besluit
neemt over het herinrichtingsplan willen wij
u graag de gelegenheid geven uw mening
kenbaar te maken. Hiervoor wordt op
woensdag 18 juni a.s. een inloopavond in
de burgerzaal van het raadhuis georganiseerd. Tussen 19.30 tot 21.00 uur kunt u
het plan bekijken, hierbij uitleg krijgen en
kunt u reageren. Bij een inloopavond is het
is niet noodzakelijk dat u vanaf het begin

Het naleven van de bovenstaande spelregels
zal ten goede komen aan de feestvreugde
tijdens het EK in de gemeente Heemstede.

Brandveiligheid (party)tent

Voorstel herinrichting Glipperweg
De gemeente wil komend najaar starten
met de herinrichting van de Glipperweg
tussen de Kemphaanlaan en Bennebroek.
Op dit moment is een voorlopig ontwerp
van deze herinrichting gereed. In het voorlopig ontwerp van het herinrichtingsplan
wordt het volgende voorgesteld:
- Een vrijliggend fietspad aan beide zijden
van de weg (1.8 meter breed).
- De rijbaan versmallen tot 3.5 meter.
- Het voetpad 1.5 meter breed.
- Aanleggen van een berm tussen de fietspaden en de rijbaan van 1.0 tot 1.5 meter.
- De huidige middenberm van de Glipperweg behouden.

- Het deel van de openbare ruimte dat wordt
gebruikt moet na afloop worden opgeruimd en schoon worden achtergelaten;
- Aanwijzingen van politie, brandweer en
gemeente moeten altijd worden opgevolgd.
- 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.

Wanneer wordt besloten de wedstrijden te
volgen vanuit een (party)tent moet u rekening 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 versiering als u brandbare materialen gebruikt,
want deze kunnen ervoor zorgen dat een
brand snel om zich heen grijpt. Voor aanvullende 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 EK!

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u

van de inloopavond aanwezig bent.
U kunt ook schriftelijk reageren op de plannen. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen
aan: Gemeente Heemstede, t.a.v. afdeling
Civiele Techniek en Bouwkunde, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Om uw mening te kunnen betrekken bij de
definitieve besluitvorming, moeten wij uw
reactie voor 31 juli 2008 ontvangen.

uitgebreide informatie over wonen,

Meer informatie

matie over projecten in Heemstede.

Een digitale versie van de tekening van het
complete herinrichtingsplan is te downloaden vanaf www.heemstede.nl. De tekening
is in een groot formaat in te zien tijdens de
inloopavond en gedurende kantooruren in
het raadhuis.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Sjoerd Vente van de afdeling Civiele
Techniek en Bouwkunde, bereikbaar via
telefoonnummer (023) 548 57 87.

werken en recreëren in Heemstede.
Bezoek www.heemstede.nl voor het
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen
(bouwvergunningen e.d.) en infor-

Gratis het laatste
nieuws over
Heemstede per
e-mail?
www.heemstede.nl

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E VA N D E G E M E E N T E H E E M S T E D E - 11 J U N I 2 0 0 8

Open dag Brandweer 14 juni

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Kastanjelaan 28 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster (verzonden 6 juni 2008).
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juni zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet
opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Verordening Wet inburgering Heemstede 2008
De gemeenteraad heeft op 29 mei 2008 de
verordening Wet inburgering Heemstede
2008 vastgesteld. De verordening dient ter
uitvoering van de Wet inburgering (WI) en
bevat een verbreding van de doelgroep inburgeraars die een inburgeringsvoorziening

kunnen krijgen van de gemeente. De verordening ligt ter inzage bij de griffie van de
gemeente Heemstede en treedt in werking op
1 juni 2008. Per die datum vervalt de verordening Wet inburgering Heemstede 2007 vastgesteld bij raadsbesluit 29 maart 2007, nr. 4.

Voertuig Wasserij Annalaan

Foto: Jan Krol
Zaterdag 14 juni vindt van 11.00 tot 16.00 uur een open dag plaats bij de Brandweer
van Heemstede/Bennebroek in en bij de kazerne aan de Nijverheidsweg 42 te Heemstede.
Voor iedereen wat wils, van klein tot groot. Zoals elk jaar laten de brandweermensen
graag weer zien wat het werk van de hulpverleners inhoudt. Werk variërend van brandbestrijding tot technische hulpverlening, maar ook preventiezaken.
Geregeld gaat de vlam in de pan om te
laten zien hoe u deze vooral niet moet
blussen en wat de gevolgen zijn als u dat
verkeerd doet. U krijgt de gelegenheid zelf
eens een klein blusmiddel uit te proberen.
Daarnaast wordt het gevaar van ontplofbare
gasflesjes getoond. Preventiemedewerkers
staan voor u klaar om u te laten zien welke
kleine blusmiddelen voor u handig zijn in
huis en leggen zij het nut uit van bijvoorbeeld rookmelders, vluchtplannen en blusdekens. Ook de jeugdbrandweerleden laten
zien wat zij kunnen. Onder leiding van de
jeugdbrandweer kunnen jeugdigen met echt
werkende brandslangen spuiten en zelfs
een certificaat verdienen. Ook mogen ze
onder begeleiding van een brandweerman
of vrouw een echt brandje blussen.

Demonstratie
Twee maal, om 12.00 en om 15.15 uur wordt
een ongeval met beknelling nagebootst waar
de brandweer een technische hulpverlening
op uitoefent. Hiervoor wordt een auto geprepareerd op het voorplein met daarin een
slachtoffer en laten de hulpverleners zien
hoe dit moet worden aangepakt. Daarbij
wordt de hulpverlening stap voor stap uitgelegd aan de toeschouwers.

Materiaal
Alles wat de brandweer u met deze oefeningen wil laten zien, is wat de brandweer
van Heemstede en Bennebroek allemaal
zelf kan zonder assistentie van buitenaf. In
principe zijn alle materialen in eigen huis.
Uiteraard hangt elke inzet weer af van de
brand of ongeval. Bij grotere inzetten krijgt
de brandweer assistentie vanuit de regio.
Sinds vorig jaar is het oude redvoertuig,
een autoladder, vervangen door een moderne hoogwerker. Ook deze zal tijdens de
open dag te zien zijn.

Word brandwacht!
Uiteraard kunt u informatie krijgen over de
korpsen van Heemstede en Bennebroek.
De brandweer is nog op zoek naar nieuwe
vrijwilligers of jeugdleden voor onze jeugdbrandweer. In september start weer een
cursus voor brandwachten. Om 13.00 en
om 15.00 uur wordt in de kazerne informatie
gegeven aan belangstellenden die willen
weten wat het vrijwilliger zijn eigenlijk allemaal inhoudt. Zien we u ook op 14 juni?

Meer informatie?
Bel (023) 548 27 77 of kijk op de website:
www.brandweerheemstede.nl,
www.brandweerbennebroek.nl

Verhuizing doorgeven?
www.heemstede.nl

Door bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede is op de Wasserij Annalaan ter
hoogte van nummer 77 op de hoek met de
Godfried Bomanslaan, een personenauto
aangetroffen die onverzekerd en niet gekeurd
op de openbare weg staat. Het betreft een
blauwe Fiat Uno Selecta met kenteken
XF-43-XN. Het is niet toegestaan om een
auto onverzekerd en zonder geldige APK
op de openbare weg te laten staan.
Aangezien ook reeds geruime tijd niet met
de auto wordt gereden en de auto er verwaarloosd uitziet, is er reden om aan te
nemen dat de auto eveneens defect is.
Op grond van artikel 5.1.4 van de Algemene
plaatselijke verordening is het verboden een

voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat
van onderhoud en tevens in kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te
plaatsen of te hebben.
De eigenaar van deze personenauto krijgt
tot 26 juni 2008 de tijd om de auto te verwijderen. Is op de genoemde datum de auto
niet van de weg verwijderd, dan zal het college van burgemeester en wethouders de
personenauto door middel van bestuursdwang laten verwijderen. De auto wordt dan
voor een periode van 13 weken opgeslagen.
Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar het voertuig binnen deze periode weer
terug krijgen. Voor vragen, kunt u contact
opnemen met bureau Handhaving, tel.
(023) 548 56 32.

Agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 19 juni 2008
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen de verleende bouwvergunning en vrijstelling woningen ‘Vogelpark’
- openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, telefoonnummer (023) 548 56 07.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden
en begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket Begraafplaats. De dienstverlening aan
nabestaanden is verbeterd doordat de informatie te verkrijgen is via één loket. Als extra
service is een overzichtelijke brochure uitgebracht over de algemene begraafplaats.
De brochure is gratis te verkrijgen bij het
Serviceloket op de begraafplaats, bij het

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te
downloaden vanaf www.heemstede.nl.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant
van hoofdingang) is geopend op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023)
528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot
12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.083
2008.130
2008.131
2008.132
2008.133
2008.134
2008.136
2008.137

2008.138
2008.139
2008.140
2008.141
2008.142

het uitbreiden van een woonhuis
het renoveren van woonhuizen
+ uitbreiden woonhuizen
het renoveren van een woonhuis
+ uitbreiden woonhuis
het renoveren van woonhuizen
+ uitbreiden woonhuizen
het renoveren van een woonhuis
het renoveren van een woonhuis
het renoveren van woonhuizen
+ optrekken achtergevel
het renoveren van woonhuizen

het renoveren van een woonhuis
het renoveren van een woonhuis
het renoveren van woonhuizen
het stuken van de zijgevel van
het woonhuis
het plaatsen van een erfafscheiding

- Jacob van Ruisdaellaan 9
- Utrechtlaan 7 t/m 15, 21 t/m 29

2008.099
- Gelderlandlaan 1
2007.356
- Gelderlandlaan 5, 9, 13

Bezwaarmogelijkheid tegen vrijstelling vigerende
bestemmingsplannen voor het Vogelpark door verlening
bovengenoemde bouwvergunningen

- Utrechtlaan 3, 4, 5, 6, 30,
31, 32, 33
Zeelandlaan 3, 5, 29, 31
- Brabantlaan 1
- Brabantlaan 7
- Brabantlaan 5, 11
- Laan van Bloemenhove 2

Bij besluit van 10 oktober 2006 hebben wij vrijstelling verleend, als bedoelt in artikel 19,
tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, van de bestemmingsplannen:
- Herziening XLIII en XLIX van het Uitbreidingsplan,
- Herziening L deel uitmakende van de algemene herziening van het Uitbreidingsplan,
- Herziening La van het Uitbreidingsplan,
- Aanvullende bebouwings- en gebruiksvoorschriften Heemstede,
voor het uitvoeren van het stedenbouwkundig plan conform de aanvraag om vrijstelling
ingekomen op 17 juli 2006.

- Heemsteedse Dreef 58

Aanvraag sloopvergunning
het gedeeltelijk slopen van de schoorsteen en saneren 3 rookgaskanalen

het plaatsen van een dakkapel op het
- Reigerlaan 2
voor-, achter- en zijdakvlak
bouwen appartementencomplex met par- - Pelikaanlaan
keergarage langs de spoorzone Vogelpark (kadastraal bekend B 5773)

- Gelderlandlaan 17
- Brabantlaan 17
- Gelderlandlaan 19 t/m 27

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

2008.916

Verleende bouwvergunningen (verzonden 6 juni 2008) op
basis van eerder verleende vrijstelling van de vigerende
bestemmingsplannen voor Vogelpark

- Lucas van Leijdenlaan 15

Tegen bovengenoemd besluit tot vrijstelling van het bestemmingsplan konden belanghebbenden in beroep bij de rechtbank Haarlem binnen zes weken na verzending van de
vrijstelling (17 oktober 2006), voor zover de vrijstelling betrekking heeft op de inrichting
van het plangebied en geen bouwvergunning noodzakelijk is.
Echter, tegen het vrijstellingsbesluit voor zover dat betrekking heeft op de bouwwerken,
waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken na verzending
van de bouwvergunning voor deze bouwwerken.

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 6 juni 2008)
2008.062
2008.115

het wijzigen van de kap van het
woonhuis, helling en bedekking
het splitsen van een woon/winkelpand

- Breitnerweg 10
- Wilhelminaplein 19

Verleende sloopvergunning (verzonden 6 juni 2008)
2008.914

het verwijderen van asbest

- Tapuitenplein 15

Bestemmingsplan
Verzoek vrijstelling
2007.319

uitbreiden woonhuis en bouwen berging

- Paulus Potterlaan 1

Het verzoek ligt vanaf 12-06-2008 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 vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Bovenstaande komt erop neer dat belanghebbenden binnen zes weken na verzending van de
bouwvergunningen voor het bouwen van een appartementencomplex met parkeergarage
langs de spoorzone Vogelpark en voor het plaatsen van een dakkapel op het voor-, achteren zijdakvlak (6 juni 2008) bezwaar kunnen maken tegen zowel de bouwvergunningen
als de vrijstelling voorzover die betrekking heeft op de bouwwerken die nu vergund zijn.

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 burgemeester 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 burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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).

