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Opkomst EK-verkiezingen in Heemstede hoog

D66 en PVV ook hier
grote winnaars
Heemstede – Net als het landelijke beeld liet zien, viel ook
in Heemstede de PVV van Geert
Wilders op door uit het niets
13% van de stemmen binnen te
slepen. Andere feiten: Ten opzichte van de Europese verkiezingen in 2004 steeg D66 met
maar liefst 14%. Hiermee bezet
deze partij de tweede plaats in
aantallen stemmen in Heemstede. De VVD bleef nog net aan de
grootste partij, hoewel zij wel 2%
achterbleven bij de verkiezingen
van 2004.
Gevoelig verlies werd gelden
door de PvdA dat 6,5% minder stemmen kreeg. GroenLinks
maakte een lichte stijging door
met 0.6% te groeien.
Het percentage stemmen dat
werd uitgebracht op partijen die
in Heemstede voor de gemeenteraad niet meedoen bleef op
24% staan. Dat wil zeggen bijna
een kwart van de kiezers geen

stem heeft uitgebracht op de
traditionele landelijke grote partijen. De SP kwam op 4% van de
stemmen en de Christen Unie
op 1,5%. De partij voor de dieren deed het met bijna 4% net
iets minder dan in 2004. De totale opkomst in Heemstede was
bijna 51% en lag daarmee beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde van 37%.
Het is uiteraard lastig om het
resultaat van de Europese verkiezingen één op één te vertalen naar de gemeenteraad van
Heemstede. Bij de lokale verkiezingen is de betrokkenheid veel
groter en gaan er niet alleen
meer mensen stemmen maar
ook de keuze uit het aantal partijen in beduidend minder.
Wat zal iemand lokaal stemmen
die Europees op de SP heeft gestemd of op de partij Libertas.
Verwacht mag worden dat een
aantal van deze stemmers zal

Pauwen op de Voorwegschool

kiezen voor de lokale partij in
Heemstede en anderen weer
teruggaan naar de gevestigde
partijen.
Op basis van enig rekenwerk
en zonder daaraan enige harde
conclusie te verbinden zou de
gemeenteraad van Heemstede,
als dit lokale verkiezingen waren geweest, er als volgt hebben
uitgezien. VVD 5 zetels (is nu 6)
CDA 4 (is nu 4) PvdA 2,5 (is nu
4) D66 5 (is nu 1) GL 2,5 (is nu
3) lokalen 2 (is nu 3). Het zal er
om spannen of de PvdA, Groen
Links of de lokalen een volle zetel bemachtigen. Over negen
maanden kunnen wij wederom
naar de stembus en stemmen
voor een nieuwe gemeenteraad.
Er valt dus nog het een en ander
te doen voor de partijen om verliezen goed te maken of juist de
winst vast te houden. Op naar
maart 2010.
Eric van Westerloo

Heemstede – Onder bezielende leiding van kunstenaar Henk
Koelemeijer en stuwende kracht
juf Tineke Schoonewille is iets
heel moois ontstaan op de Voorwegschool. Het oudste schoolpand in Heemstede is natuurlijk al fraai, maar ontbeerde nog
een echt kleurig cachet. En dat
nu is zowel op de voorgevel van
het gebouw als achter op het
schoolplein zeker te vinden!
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Op de voorkant zijn twee pauwen
in kleur en fleur aangebracht. Op
het speelterrein is het nu verre van saai door onder meer een
prachtige zitbank op de binnenplaats. “Het mooie is dat de verfraaiingen in samenspraak met
alle kinderen zijn bedacht en gemaakt”, aldus Henk. De schilder,
bekend om zijn typische Cobrastijl, is blij met de resultaten.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

wandtegels Vanaf 5 euro
Vloertegels Vanaf 15 euro
natuursteen Vanaf 45 euro
Vanaf 45 euro
mozaïek
tot maximaal 30 euro per m2

tot maximaal 40 euro per m2

tot maximaal 75 euro per m2
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BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

tot maximaal 100 euro per m2

open: dinsdag t/m vrijdag: 9 - 17 uur | zaterdag tot 16 uur
kol tegels factory outlet
Verbindingsweg 36a, Bloemendaal
t: 023 527 36 29
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Keurslager Wim Kuijk
nu ook kaaskeur
Heemstede – Het verdwijnen
van Kaashuis Peter van der Weiden is toch harder aangekomen
bij de klanten dan verwacht
werd. Keurslager Wim Kuijk
werd van diverse kanten benaderd om kaas te gaan verkopen,
maar hij had zo zijn bedenkingen. Als je het doet, dan ook alleen maar goed. Hij oriënteerde
zich rond kaasstad Gouda en
kwam terecht in Stolwijk, enkele kilometers van Gouda verwijderd. Een stadje met een nog
rijkere kaascultuur dan grote
broer Gouda dat de naam heeft.
Het gras, de grond, de structuur
van de grond is er anders. Hij
ontdekte er de kaas van de Drie
Molens en was verkocht. Precies
de kaas die zich onderscheidt

Dier van de week:

Nicky

Popkoor Voice Collective
houdt Open Huis
Heemstede - Op donderdag
18 juni houdt het snelgroeiende pop & musicalkoor Voice
Collective een Open repetitie
in het ‘thuishonk’ De Pauwehof,
te Heemstede. Deze begint om
20.00 uur en vooral is het koor
op zoek naar mannenstemmen
en sopranen, niet ouder dan 40.
Voice Collective is de jongere
afdeling van het N.O.G. Muziektheater uit Haarlem. Sinds september jl. zingt dit enthousiaste

Informatie
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

van de vele aanbieders. Zijn filosofie is: ik verkoop prachtig
vlees en die kwaliteitsnaam die
ik opgebouwd heb, mag nooit
door welke kaas dan ook van
mijn brood gegeten worden, zo
luidt het spreekwoord.
De kazen zijn inderdaad anders,
zwaarder, wel 16 kilo, waar normaal 12 kilo voor staat. Haast
geen korst en door de dikte zijn
de kazen smeuïger, minder zout
en hebben meer smaak. Wim
Kuik ontpopt zich al als kaaskenner. Liefhebber is hij in elk
geval. Voel eens hoe zacht die
graskaas is. Zijn Boerenstolwijker hebben zijn klanten al als de
favoriet bestempeld en ze vonden de snijdbare Oldtimer met

koor iedere donderdagavond de
sterren van de hemel, onder de
bezielende leiding van Jeroen J.
Vermeulen, bekend dirigent van
diverse koren in Haarlem e.o.
Voice Collective is een gezellig
koor, met een leuk en swingend
vierstemmig repertoire. Met pop
en musicalnummers, van ABBA
tot de Sound of Music, en van
Queen tot de West Side Story.
Meer informatie via email: voicecollective@live.nl

van 1930

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

zijn zwarte korstje wat minder
zout en niet vet. Op die manier
wil Wim Kuijk wel kaas verkopen, een klein assortiment met
zes soorten, net even anders en
exclusief in de regio. Bij het ne-

men van de foto van de kaashoek in de keurslagerij spraken
Wim Kuijk en Peter van der Weiden tegelijk de internationale
smily: cheese. Proef maar!
Ton van den Brink

Regio - Ook al heeft Nicky eerder in de dier van de week rubriek gestaan, willen we haar
toch nog een keer onder de
aandacht brengen. Het wordt
voor Nicky namelijk de hoogste tijd om te verhuizen. Ze is in
oktober van vorig jaar hierheen
gebracht en tot nu toe is niemand nog voor deze dame gevallen. Ook al staat ze zo schattig op de foto, in het echt is ze
minder schattig. Nicky is totaal
geen gezinskat. Ze komt naar
je toe voor een aaitje, maar de
gezelligheid is snel over, want
dat kan je een haal verwachten. Nicky is eigenlijk een beetje
een arrogante kat, ze vind zichzelf te goed om de afdeling te
delen met andere katten en die
moeten het ook regelmatig ontgelden. Dat is ook de rede dat
Nicky nu echt een plekje voor
zichzelf nodig heeft. Omdat het
dus een pittige poes is met een
gebruiksaanwijzing, zoeken we
iemand die niet teveel van haar
verwacht. Waar ze lekker haar

gang kan gaan en waar ze naar
buiten kan. Nicky wordt dit jaar
9, dus nog 9 te gaan….. Wie kan
Nicky aan?
Kom kennismaken in het asiel
in Zandvoort, Keesomstraat 5.
Open van maandag tot en met
zaterdag tussen 11.00 en 16.00.
Tel 0235713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
Ook natuurlijk voor andere leuke dieren.
Corey en Spookie van de vorige weken hebben inmiddels een
huisje gevonden, maar Rakkertje nog niet……
Vrijwilligers gevraagd!
Het dierentehuis Kennemerland
is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die van aanpakken houden en niet bang
zijn om vies te worden. En natuurlijk van dieren houden!!
Interesse? Neem contact op met
Ariane:
Tel: 023-5713888.
(ma t/m za bereikbaar tussen
11.00 en 16.00 uur)

Vaderdagcadeau maken op
woensdagmiddagclub
Heemstede - Weet jij niet wat je
je vader kan geven? Ook vaders
zijn blij met een zelfgemaakt cadeau! Bij de woensdagmiddagclub op 17 juni gaan de kinderen een mooi vaderdagcadeau
maken. Wat het is, dat blijft nog
even geheim!
Kinderen die niet zo van knutselen houden kunnen meedoen
met een bord- of kringspel of
lekker buiten spelen.
De woensdagmiddagclub is elke woensdag van 13.30-15.15
uur bij Casca in het Honk, Mo-

lenwerfslaan 11, Heemstede. De
woensdagmiddagclub kost per
keer: 3,50 euro, een kaart voor
10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren
aanmelden.
Voor meer informatie: www.casca.nl.
Deze woensdagmiddag op 17
juni is een feestelijke afsluiting
voor de Zomervakantie.
Na de vakantie kunnen de kinderen weer elke woensdagmiddag knutselen, spelen of meedoen aan een spel in het Honk.

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Internet www.heemsteder.nl
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
EDITIE 5
oPlaag 17.575
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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‘De verwende prinses’
Heemstede - Op zondag 14 juni presenteert Lilaluna Verteltheater de voorstelling ‘De verwende prinses’.
Paula is een enorm verwende
prinses. Ze krijgt altijd haar zin.
Op een dag ontmoet ze prins Peter en ze wordt smoorverliefd op
hem. Maar of prins Peter ook

verliefd wordt op prinses Paula?
De voorstelling begint om 14.30
uur. Het Lilaluna Verteltheater vindt u aan de Ir. Lelylaan 10
(oude Nova-college) in Heemstede. Kaarten kosten 6,50 euro per kind en 7,50 euro per volwassene. Reserveren: info@lilaluna.nl of bel naar 023-5475892.

Nancy is verkoopstylist

kleurkleur helpt uw
woning mooier maken

De bandleden van de reggaeband Mafilika met hun tourleidster Lisanne Bervoets.

“De mensen hier
hebben altijd haast”
Heemstede - Zij mochten op de Hageveld4Malawidag natuurlijk niet ontbreken: Mafilika. Deze Afro-rock/reggae band
uit Malawi reist in het kader van de Festival Mundial weken
door Nederland. Op 4 juni luisterden ze de inzamelingsactie
van deze school op met hun ritmische muziek. Doel van deze manifestatie is 20.000 euro ophalen voor onderwijs in het
Afrikaanse land. Het motto: Eén school, één dag, één doel.
Sinds enkele jaren houdt College Hageveld zich bezig met
de bewustwording van de scheve verhoudingen in de wereld.
Eens in de drie jaar zamelen ze geld in voor een project van
de Stichting Edukans. Dit jaar is dat voor Malawi. Een van de
leerlingen, Sterre Swen, heeft in de voorjaarsvakantie een bezoek gebracht aan het land. Ze ontmoette er leeftijdsgenoten
en deed verslag op school van haar ervaringen.
De leerlingen van klas 1 t/m 4
werden uitgedaagd hun microkrediet van 5 euro- het startbedrag- te vervijfvoudigen met creatieve ideeën. Afgelopen donderdag viel er veel te beleven
op het Afrikaans getinte terrein
van Hageveld: workshops Djembé en Afrikaans trommelen, pony rijden, Afrikaanse hapjes en
drankjes en onbeperkt glijden
op diverse waterbanen. Je kon
een airbrush tatoeage laten zetten en je haar laten invlechten.
Uiteraard zat aan alles een overigens betaalbaar prijskaartje. Er
was een veiling bedacht van o.a.
kunst, een tennisclinic, een ballonvlucht, etentjes en een dansabonnement. De gelukkige
winnaar van de loterij wachtte
een spectaculaire vlucht in een
zweefvliegtuig.
De vijf jonge bandleden, Ernest,
Jimmy, Amos, Paul en Samuel
sloegen de bedrijvigheid vol verbazing gade. Zoals zoveel hen
verraste sinds ze in het vliegtuig
stapten. Vliegen ondergingen ze
met een mix van kicken en billen
knijpen. De cultuurshock moet

sowieso mega zijn voor de muzikanten, die nog nooit de landsgrenzen hadden overschreden.
De groep logeert tijdens de tour
in het park de Beekse Bergen
in Hilvarenbeek. Jimmy: “Het
eten is heerlijk in Nederland,
veel aardappelen en vlees en de
mensen zijn erg aardig.” Tijdens
hun verblijf wordt de band bijgestaan door de 22-jarige hoogblonde Lisanne Bervoets. Deze geboren Heemsteedse studente muziekmanagement aan
de HKU neemt de taak op zich
van tourmanager. Lisanne Bervoets ontmoette de jongens tijdens haar stage in Tanzania en
Malawi.
Lisanne: “Het zijn leuke gasten,
die jongens van Mafilika (letterlijk ‘uit Afrika’) en ze gedragen
zich heel correct. De muziekinstrumenten moeten ze lenen,
want die hebben ze zelf niet. In
Malawi zijn ze ook schaars, dus
als iemand nog een ongebruikt
instrument ergens heeft liggen,
weet ik er wel een bestemming
voor.”
Mafilika is in 2007 opgericht en

trok een maand door Malawi om
jongeren bewust te maken van
HIV/AIDS, met muziek als wapen. De bandleden verwonderen
zich over het tempo van de Nederlanders. “Iedereen lijkt haast
te hebben om zo snel mogelijk
hun bestemming te bereiken.
Waar ze precies naar op weg
zijn, weten we niet, maar ze hebben geen tijd te verliezen.” Wat is
de boys nog meer opgevallen in
ons land? “Overal waar je kijkt
zijn huizen en alle huizen hebben
een keuken met een gasfornuis.
Ze hebben ons uitgelegd hoe die
werkt. En oh ja, we moesten erg
lachen om de honden hier. Die
zitten vast aan een lijntje en de
eigenaar houdt ze vast!”
Dan neemt Mafilika weer plaats
achter de instrumenten en doen
ze waarvoor ze gekomen zijn,
muziek maken.
Meer informatie over de optredens van Mafilika in Nederland:
www.festivalmundial.nl.
Mirjam Goossens

Heemstede – “Kopers knappen vaak surfend op huizensites al af op de foto’s”, zegt LNV
Verkoopstylist Nancy. “Door de
jaren heen wordt er nogal wat
verzameld door de bewoners.
Zij zien na verloop van tijd hun
eigen ‘rommel’ niet meer. Door
het teveel aan spullen lijkt een
huis kleiner. Ook de persoonlijke
smaak van de verkoper kan een
negatieve invloed hebben op kijkers. Een verkoopstylist is objectief en kijkt door de ogen van de
potentiële koper. Zelfs een kleine investering kan uiteindelijk
veel geld opleveren.”
kleurkleur is de nieuwe naam
voor verkoopstyling. Verkoopstyling levert meer op dan het verlagen van de vraagprijs. Een woning die met de juiste hulp en op
de juiste manier verkoopklaar is
gemaakt trekt een breed kooppubliek aan. Deze kijkers kunnen zichzelf al in het huis zien
wonen, met al hun eigen spullen. Het is bewezen dat verkoopstyling de verkoper uiteindelijk meer oplevert dan het verlagen van de vraagprijs. En wat
te weinig mensen zich realiseren: het bedrag dat de verkoper kwijt is aan het verkoopklaar
maken van zijn woning zal altijd
lager zijn dan de eerste prijsverlaging!
Steeds meer makelaars bieden
verkoopstyling aan. Nederland
bleef jarenlang wat achter op
het gebied van verkoopstyling.
De woningmarkt zat nu eenmaal
zo in elkaar dat woningen tòch
wel verkochten, er waren tenslotte kopers genoeg. Nu de tij-

den zijn veranderd maken we
in Nederland een inhaalslag op
het gebied van verkoopstyling.
Steeds meer makelaars werken actief samen met een verkoopstylist, of verkopers schakelen zelf een verkoopstylist in
om de woning optimaal klaar te
maken voor de verkoop.
kleurkleur helpt bij het opruimen, neutraliseren, meubels
plaatsen of verplaatsen, ruimte
creëren, kleur, verlichting en het
gebruik van de juiste accessoires, opslag, meubelverhuur, samenstellen van accessoirepakketten etc. Wilt u alleen kort advies, advies op papier, of daadwerkelijke hulp bij het schuiven
met meubels en opruimen… alles kan. kleurkleur is actief in de
regio Noord-Holland.
Voor meer informatie:
tel: 06-55544643,
e-mail: nancy@kleurkleur.nl,
website: www.kleurkleur.nl.

Oeps...
Heemstede – Ondergedompeld ligt een klein bootje in het
water naast de Vondelkade bij
de Zandvoortselaan. Daar zal
de eerstvolgende tijd niet mee
gevaren worden, denkt de redactie. Het lijkt wel een stilleven, wel een beetje triest.
Heeft u een vrolijker zomer/
waterfoto? Mail de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl
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Veteranendag 20 juni met
historische legervoertuigen
Heemstede – Vorig jaar juni onthulde oud Nieuw Guineaganger Nico Baan de gedenkplaat op de Heemsteedse begraafplaats. Een gedenkplaat,
waarop de namen staan van de
Heemsteedse jongens die gesneuveld zijn in het voormalig
Nederlands- Indië. Op zaterdag 20 juni om 14.00 uur, zullen
de veteranen weer bijeenkomen
op deze plek om de gevallenen
te herdenken. Aansluitend zal
de veteranenmiddag gehouden
worden op en voor het Raadhuis
waar de legervoertuigen van
Keep them Rolling tegen half
drie opgesteld worden. Voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog die gemaakt en gebruikt
zijn van 1939 tot en met 1945.
Voertuigen waar veteranen nog
veel herinneringen aan hebben en de historie levend houdt.
Om drie uur zullen B&W de veteranen ontvangen op het raadhuis waar burgemeester Marianne Heeremans een toespraak
zal houden en als gastspreker
Lt. Generaal b.d. T. Meijnes zal
spreken. Een slotwoord zal gehouden worden door de veteraan Blankenaar, waarna een
rijtoer door Heemstede van de

voertuigen van Keep them Rolling begint. Twee Heemsteedse veteranen vertellen waarom
die dag van de veteranen zo belangrijk is.
Bert Vrij
Als opticien was hij de meest
geschikte man om eerste richter
te zijn bij de artillerie. Voor hem
was het werken met hoeken en
graden dagelijks werk. Hij was
gelegerd in Indonesië op West

Java bij het regiment veldartillerie. Op aanvraag van de infanterie die versterking nodig had
de kannonnen in stelling brengen en schieten op de onzichtbare vijand. De commandant
vloog in een Piperclub en gaf
instructies over het inschieten.
Was de richting goed dan konden de overige drie kanonnen
hun werk doen. Hij heeft ruim
twee jaar gediend, hij heeft in
Duitsland nog een atoomopleiding gevolgd.
Van zijn kameraden zijn er twee
gesneuveld en die liggen nog op
Java, net als generaal Spoor. Terug in Nederland woog hij amper 50 kilo door een amoebendysenterie. Thuis heeft hij altijd
zijn mooie verhalen kwijt gekund, nu met het veteranencafé en vooral de veteranendagen,
komt hij weer mensen tegen,
waar hij zijn echte verhaal kwijt
kan. Dat Heemstede de veteranendag op 20 juni houdt, komt
hem helemaal mooi uit, want
hij kreeg van De Haag het vererende verzoek om op de landelijke veteranendag op 27 juni
in Den Haag het vaandel te dragen. Voor de krachtige tachtiger
een eervolle uitdaging.

Bestemmingsplannen blijven
de gemoederen beroeren
Heemstede - Misschien wel de
meest complexe wetgeving die
er binnen een gemeente aanwezig is behelst de bestemmingplannen. Veel onvrede binnen een gemeente is terug te
voeren op de wijze waarop deze plannen tot stand komen en
hoe daar vervolgens mee wordt
omgegaan.
In de commissie Ruimte was het
dit onderwerp dat aanleiding
gaf tot grote verwarring bij de
raadsleden. Er waren twee insprekers afgekomen op dit onderwerp. De heer Van Herwijnen had nergens op de site van
de gemeente de uitgangspunten
kunnen vinden. Wethouder Van
de Stadt wist te melden dat het
er wel stond, maar dat het wat
moeilijk te vinden was. Volgens
Van Herwijnen wijken de nu behandelde voorstellen af van de
eerdere plannen voor een ander
gebied in Heemstede. Op basis
van de Wet openbaarheid van
bestuur had hij tevergeefs een
beroep gedaan op de gemeente hem de stukken te overhandigen maar zonder resultaat, zodat hij nu naar de bestuursrechter stapt.
De heer Kruijer wees de raadsleden er op dat zij Heemstede
met deze plannen in rap tem-

po zullen volbouwen en iedere
vorm van privacy zal verdwijnen.
“Ik verwacht dat men Heemstede gaat volplempen met bouwsels en weg is de Heerlijkheid
Heemstede”, waren zijn woorden.
Gesteggel
Den Haag wil dat alle gemeenten per 2013 de plannen op orde hebben. De 40 bestaande
plannen in Heemstede worden
samengevoegd tot negen nieuwe plannen. Om te voorkomen
dat bewoners die nu mogelijkheden hebben te bouwen, na
herziening van de plannen iets
niet meer mogen, schade kunnen claimen bij de gemeente.
Daarmee is het hek van de dam
en staat de deur open voor forse
claims. De procedure moet dus
zorgvuldig zijn en moet enigszins aansluiten op datgene dat
nu ook al mogelijk is. Volgens de
wethouder is er een kleine beperking in het te bouwen volume, maar dit wordt door de insprekers juist geheel anders gezien.
Tuinen zijn niet langer tuinen
maar krijgen de bestemming
wonen. Als je echter gaat bouwen in de tuin dan mag daar
niet worden gewoond. Voor de
doorsnee burger en raadslid zijn

dit uitgangspunten die moeilijk
te bevatten zijn. Het kan zijn dat
mensen met bouwplannen dit
misschien beter onder het huidige regime kunnen doen dan
wachten tot latere jaren.
Om uit de wirwar van voorschriften te komen is enige deskundige hulp dan wel gewenst.
Volgens het college mag er nu al
redelijk veel en zullen de nieuwe plannen op sommige punten ruimer zijn op andere weer
meer minder ruim. Of dit alles
de goedkeuring uit Den Haag
zal krijgen is een tweede. Ook de
waterbeheerder Rijnland heeft
een stem. Uitgangspunt is dat er
geen conflict mag komen in relatie tot de waterhuishouding. Is
dat er wel dan mag een bouwplan niet doorgaan, ondanks dat
het in het bestemmingplan wel
mag. Moeten er monumentale bomen verdwijnen voor een
bouwplan dan kan dit wel eens
niet doorgaan, omdat de boom
moet blijven waar hij staat.
Verbijstering
In het plan dat gaat over het centrum van Heemstede ontstond
grote beroering.
Het college doet hierin een opsomming van mogelijk wijzigingen in het te ontwerpen plan.
Hierin staat ondermeer dat als

Ton Bootsma
Hij kreeg zijn vliegeropleiding
in Engeland en Amerika. In
1946-47 was er in Nederland
niets te vliegen. Via Australië
kwam hij in Indonesië waar hij
op Soerabaya in Oost Java gelegerd was. Hij vloog er met de
langeafstands jachtvliegtuigen
van het type Mustang. Als leider
van een squadron van 14 machines waren er altijd 12 actief.
Ze opereerden veel rond de eilanden om Bali waar veel infiltranten en smokkelaars zaten.
Vanuit de lucht niet spectaculair
als het om gevechtshandelingen
gaat, er was geen directe vijandelijke luchtmacht. Daar kan de
landmacht veel meer over vertellen.
Hij had eigenlijk nauwelijks be-

langstelling voor veteranendagen tot het veteranencafé
kwam en hij in de adviescommissie kwam. In dat café kwam
de gelegenheid om onder elkaar over die tijd te praten als
Heemstedenaren die ieder heel
verschillend hun diensttijd hadden doorgebracht. Hier klinkt
steeds door hoe belangrijk het
is te praten met gelijkgestemden. Voor hen geen heldenverhalen in de krant, die blijven onder elkaar. In Heemstede is bekend dat er ongeveer 170 veteranen zijn. Hiervan zijn er nog 70
die niet bekend zijn, zij kunnen
op de veteranendag op 20 juni
alle informatie krijgen bij veteranen en de heer Bert de Vos van
de gemeente.
Ton van den Brink

er een bouwaanvraag komt voor
het terrein achter Herenweg 78
zij zullen beslissen dit al dan niet
in het plan te betrekken.
In 2008 heeft de gemeente, ten
koste van veel geld, een procedure bij de Hoge Raad gewonnen waarbij het bouwplan op dit
perceel werd afgewezen. Nu een
jaar later wordt het college verweten de mogelijkheid open te
laten de eigenaar tegemoet te
willen komen.
De heer van Bronkhorst bracht
dit punt namens veel omwonenden naar voren. De raad was verbijsterd dat zij van dit alles geen
weet had. De wethouder stelde
zich op het standpunt dat als iets
niet door gaat en er geen enkele noodzaak is de raad te informeren en het college dat ook
niet doet. De behandelde plannen repten in het ene stuk van
een voorgenomen besluit en in
een ander werd het gepresenteerd als collegebesluit. Ook dit
gaf aanleiding tot verwarring.

te nemen. Er is ook voor de burgers nog ruimte om in te spreken. Dit zodra de plannen definitief worden voorgelegd aan de
raad”, vervolgde hij zijn beantwoording. Schoorvoetend gingen de partijen akkoord en gaven het college groen licht de
plannen nader uit te werken.
De wethouder heeft haast met
de plannen want in 2013 moet
alles klaar zijn en hij kan zich
geen vertraging veroorloven. De
kans dat vertraging leidt tot uitstel is aanwezig en dan gaat de
deur naar schadeclaims en de
rechter weer helemaal open.
Eric van Westerloo

Uitleg wethouder
Volgens Van de Stadt zijn het
in eerste instantie de wettelijke
voorschriften die hij moet volgen.
Ten tweede geeft de raad de opdracht aan hem om deze plannen voor te stellen.
Ten slotte moet een bestemmingplan toch al iedere 10 jaar
worden herzien. Er is volgens
hem nog niets aan de hand. “Dit
zijn voorstellen aan de raad en
de juiste invulling volgt later. Wij
maken nu alleen maar kenbaar
dat wij van plan zijn een besluit

MIX-It Disco

Heemstede - Mix-it is dé danceavond bij Casca in de Princehof, Glipperweg 57 in Heemstede. Niet alleen de muziek wordt
goed gemixed, ook het publiek
van deze avond is een mix tussen mensen mét en mensen
zonder verstandelijke beperking.
Kom jij op zaterdag 20 juni ook
lekker dansen of wat drinken en
praten met vrienden en vriendinnen? Iedereen is welkom van
19.30 tot 22.00 uur. De entree,
incl. twee frisdrankjes is 5,- euro. Er is ook een strippenkaart bij
de entree verkrijgbaar: een kaart
met 9 strippen kost dan 40,00
euro en een kaart met 5 strippen kost 22,50 euro. Meer informatie? Bel Casca: 023 - 548 38
28 of e-mail plexat@casca.nl of
www.casca.nl.
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Bobby
meets
Brahms!

Lezing door schrijfster
Saskia Noort
Heemstede - Op woensdagavond 17 juni vertelt Saskia Noort
in Bibliotheek Heemstede over haar nieuwste thriller De verbouwing. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot het
stellen van vragen en het kopen en laten signeren van boeken.
De avond duurt van 20.00 – 22.00 uur en de kosten zijn voor
leden 7,50 euro; niet-leden betalen 10,00 euro.

Heemstede – In het Pinksterweekend heeft het Teens on Tour
reisorkest een succesvolle tournee afgerond. Het projectorkest,
met veel jongeren uit de jeugdorkesten Camerata en het Bloemendaals Jeugdorkest, trad op
in Brugge en Londen. Dirigent
en initiatiefneemster Annelies
Smit uit Heemstede heeft met 70
jongeren op de meest vreemde
plekken opgetreden, o.a. muziek
van de Titanic op de ferry naar
Engeland, tussen picknickende mensen in Hyde Park, bij de
Big Ben en op Trafalgar Square
in hartje Londen.
Annelies Smit: “We geven formele concerten op diverse podia maar spelen tijdens de tour
ook op plaatsen waar het eigenlijk niet mag! Onder het mom
‘plug and play’, snel uitpakken
en spelen, leren de kinderen
ook op een andere manier muziek te maken! We hebben zelfs
opgetreden op de kade in Calais
in afwachting van de ferry naar
Dover. Daarbij hebben we met
diverse auto’s spontaan een toeterconcert gegeven! Erg leuk…
en weer iets anders! Het hoogtepunt was wel dat we tot twee
keer toe werden aangesproken
door een Bobby, een Engelse
politieman. We mochten eigenlijk niet optreden, maar ik gaf
mijn dirigeerstokje en ze namen
allebei maar al te graag de orkestleiding over!’’
Volgend jaar gaat de reis waarschijnlijk naar Barcelona en wellicht komt er dit jaar nog een
kerstreis.
Meer informatie op www.teensontour.nl

Kaarten zijn te koop in Bibliotheek Heemstede en in de Centrale Bibliotheek. Reserveren is
mogelijk via tel: 023-5115300.
Saskia Noort (1967) is schrijfster en columniste. Sinds begin
jaren negentig schrijft Saskia
Noort voor een groot aantal tijdschriften. Ze debuteerde in 2003
als auteur met de literaire thriller Terug naar de kust. Dit boek
en haar tweede thriller, De eetclub, werden genomineerd voor
de Gouden Strop, de prijs voor
het beste Nederlandstalige misdaadboek.
In mei 2006 verscheen Nieuwe buren, een adembenemend
spannende en provocerende thriller over seks en liefde,
en over de drang naar vrijheid
– maar ook over de allesoverheersende angst daarvoor. Eind
februari 2009 is haar nieuwe
thriller De verbouwing verschenen. Deze spannende grensverleggende thriller gaat over de
maakbaarheid van het hedendaagse leven en de bijkomende
druk om te presteren en er goed
uit te zien. Waar ligt de grens:
hoe ver ga jij?
De verbouwing van Saskia Noort,
een boek dat nog maar twaalf

Kijk voor meer informatie op
www.sbhaarlem.nl.
Kijk voor meer informatie over
Saskia Noort op: www.saskianoort.nl.

Luisterdagen in Heemstede

Wandelexcursie langs
Samen Eten:
herinneringen aan Linnaeus Ierland
Heemstede - Zondagochtend
14 juni van 9.00 tot 10.30 uur
gaat u samen met de gids van
Landschap Noord-Holland terug in de tijd. Want lang geleden woonde en werkte Carolus Linnaeus hier. Hij bracht er
duizenden plantensoorten samen en ontwikkelde het Latijnse namensysteem. Tijdens deze boeiende excursie komen
we ondermeer langs de restanten van zijn tuinen en het amfitheater. De deskundige gids
vertelt u graag alle leuke weetjes over dit gebied met haar bijzondere historie. Verzamelen bij
het parkeerterrein van speeltuin
Linnaeushof aan de Glipperweg
4c, Heemstede. Stevig schoeisel
wordt aangeraden. Aanmelden
is noodzakelijk en kan bij de InformatieWinkel van Landschap
Noord-Holland, tel. 088-006 44

weken uit is, is de best verkochte misdaadroman van het afgelopen jaar en staat nummer 1
op de lijst van 60 bestverkochte thrillers in het Dossier Juni –
Maand van het Spannende Boek
2009.
De boekenverkoop wordt deze
avond verzorgd door Boekhandel Blokker uit Heemstede.

55. De kosten bedragen 5,50
euro, Beschermers betalen 3,50
euro en kinderen tot 12 jaar 2,50
euro. Meer informatie op www.
landschapnoordholland.nl. Alle
buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl

Buste Carolus Linnaeus door
Johan Stuart.

Heemstede – Stichting
Welzijn Ouderen Heemstede organiseert dinsdag 30
juni weer een ‘Samen Eten’
activiteit. Ditmaal is de keuze
gevallen op Ierland.
Het menu is als volgt: Ierse
aardappelsoep, Ierse stoofschotel en het toetje is een
Guinesspudding. De maaltijd
wordt besloten met een kopje koffie of thee.
Op dinsdag 30 juni bent u
om 12.30 uur van harte welkom.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro verkrijgbaar bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de
Keylaan 24.
Telefoon 023-528 85 10.

Heemstede – Nog vandaag
en morgen (11 juni) organiseert Hans Anders in Heemstede de Luisterdagen. Tijdens
deze dagen kunnen geïnteresseerden de winkel binnenlopen voor een gratis en vrijblijvende hoortest, om te ontdekken hoe goed het gehoor
is. Deelnemers krijgen indien
gewenst tijdens de luisterdagen een hoortoestel een dag
op proef mee naar huis, om te
ervaren hoe het is om een toestel te dragen.
Hans Anders is gevestigd aan
de Binnenweg 117.
Met de Luisterdagen speelt
Hans Anders in op een duidelijke behoefte. Steeds meer
vijftigplussers lijden namelijk
in meer of mindere mate aan
gehoorverlies. Uit recent onderzoek door Bureau Trendbox (Hans Anders, 2008) is gebleken dat bijna 60% van de
vijftigplussers denkt dat men
altijd eerst naar een arts toe
moet voor een gehoortest en/
of een hoortoestel. Het idee

om de medische molen in te
gaan, belemmert veel mensen om actie te nemen bij gehoorverlies. Tegenwoordig kan
iedereen echter gratis en vrijblijvend een hoortest doen bij
hoorspecialisten zoals die van
Hans Anders. Aan de hand
van het resultaat geeft de audicien aan of het nodig is om
een KNO-arts of audioloog te
bezoeken.
Eigen bijdrage
Over de prijs van hoortoestellen bestaan misvattingen. Uit
hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat de prijs van een
hoortoestel als relatief hoog
wordt ervaren.
Ruim een kwart van de respondenten hoefde geen eigen bijdrage te betalen bij de
aanschaf van een hoortoestel.
Zij die daar wel mee geconfronteerd werden, betaalden
gemiddeld zo’n 750 euro eigen bijdrage. De hoortoestellen van hans Anders zijn (na
vergoeding) altijd gratis, ook
de kleine in-het-oor uitvoeringen.
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Naast bekende agenda nu ook andere schoolartikelen

Jill ‘My life is sweet’ te gast
bij JUUL in Heemstede!
Heemstede – Het is werkelijk een succesverhaal, dat van
Jill Schimhofer. Deze nu 17-jarige VWO-scholiere ontwierp zelf
een schoolagenda die enorm
succesvol werd. De agenda die
Jill wilde hebben moest het midden houden tussen een agenda en dagboek met veel ruimte voor eigen inbreng. Tussen de
tientallen soorten schoolagenda’s vond ze echter niet wat ze
precies zocht. Daarom ontwierp
ze er zelf één! Een bevriende
vormgever hielp Jill met het uitvoeren van wat ze precies voor
ogen had. Vervolgens vond haar
moeder een uitgeverij. Die zag
er onmiddellijk wat in en de rest
is geschiedenis. De agenda van
Jill in haar eigen stijl ‘My life is
sweet’ is een veelgevraagd artikel. Zelfs zo ‘hot’ dat nu ook andere schoolartikelen naar ontwerp van Jill zijn vervaardigd.
Tijd dus om de jongedame naar
Heemstede te halen, vinden ze
bij JUUL. Deze goedgesorteerde winkel aan de Julianalaan 3
heeft Jill daarom uitgenodigd op
woensdag 17 juni, van 14.00 tot
16.00 uur.
Duizenden fans
Iedereen is van harte welkom
om kennis te maken met Jill. Wat
voor meisje zit achter deze successtory? En wil je jouw eigen
‘My life is sweet’ agenda laten

signeren? Ook dat kan! Kom gerust, het is leuk om haar te ontmoeten.

Van Jill zijn inmiddels duizenden meisjes fan. De agenda ‘My
life is sweet’ was afgelopen jaar
dé grote winnaar en wordt enthousiast gebruikt op alle soorten scholen. Voor Jill een enorme stimulans om opnieuw een
agenda te maken. Die voor zover mogelijk nog leuker is! Ze
ontwerpt daarnaast ook nog
eens hele leuke schoolspullen
als mappen, schriften, pennentasjes en stickers. En allemaal
met die typische Jill tekeningen
in diverse tinten roze en paars.
Bijna een dagboek
Tekenen en tekstjes schrijven
is de grote hobby van de VWOscholiere. ‘Haar’ agenda is eigenlijk precies wat meiden van
Jills’ leeftijd willen: heel veel
leuke tips en informatie en nog
eens veel ruimte voor je foto’s
en aantekeningetjes. Een agenda met een persoonlijke ‘touch’
dus. Bijna een dagboek, zonder
agenda voelen meiden zich niet
compleet. In de ‘My life is sweet’
agenda kom je van alles tegen
over beauty, sporten, recepten,
mode, vriendjes, testjes als ‘wat
voor soort vriendin ben jij?’ en
nog veel meer. Altijd met humor,
positief maar wel met inhoud.

Mooie korting
Omdat de agenda’s van Jill vorig
jaar binnen no-time waren uitverkocht, springt JUUL natuurlijk slim in op de vraag. JUUL
heeft groots ingekocht. Naast de
artikelen zijn de nieuwe singlets
die ook door JILL zijn ontworpen te koop. Bovendien... kan er
deze woensdagmiddag geprofiteerd worden van een mooie
korting van 10% op het assortiment van My life is sweet naast
de andere back-to-school acties
van JUUL!
Wil je Jill zelf zien en kennismaken? Kom dan woensdag 17 juni naar JUUL.
Info: 023-5295440 en www.
juul3.nl

Swingen op feestweek Bennebroek
Bennebroek - Op zaterdag 13
juni organiseert Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek
(voorheen de SWOB) samen
met andere Bennebroekse ouderenorganisaties een gezellige
ochtend speciaal voor senioren.
Dankzij de grote belangstelling
in de afgelopen jaren vormt de
seniorenochtend een jaarlijks
terugkerend onderdeel tijdens
de festiviteiten. De organisatie
verheugt zich ook dit jaar weer
op uw komst!
Het Shantykoor VOC, onder leiding van dirigent Dirk van der
Eerden, brengt tijdens deze ochtend shanties ten gehore. Shanties zijn werkliederen, die in de
zeilvaart rond 1800 werden ge-

zongen om het hijsen van de
zeilen en ander zwaar werk gelijktijdig te verrichten. Het zal u
dan ook niet verwonderen dat
dit Vijhuizens Shantykoor naast
shanties ook andere liedjes over
de visserij zingt. Ieder jaar breidt
het koor haar repertoire uit met
nieuwe liederen en u zult naast
Nederlandse liederen ook Indonesisch, Italiaans en Engels repertoire tegenkomen. Voor meer
informatie over het Shantykoor
kunt u de website www.shantykoorvoc.nl bezoeken.
De feesttent is op zaterdag 13
juni vanaf 9.30 uur geopend
en het programma duurt van
10.00 - 12.00 uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie of

thee en in de pauze krijgt u nog
een gratis consumptie aangeboden. Wij hopen dat u samen
met uw vriend(inn)en van deze
gezellige ochtend komt genieten. Om de feestvreugde compleet te maken zijn er voor u
geen kosten verbonden aan deze ochtend. Sponsoring van Rotary Club Heemstede-Bennebroek en Stichting Bavo heeft
ook dit jaar de Seniorenochtend
weer mogelijk gemaakt.
Indien het voor u niet mogelijk is om zelf vervoer te regelen, dan kunt u contact opnemen met Welzijn Bloemendaal,
locatie Bennebroek T 584 53 00,
open op werkdagen van 09.0011.30 uur.

Grandioze postzegelveiling
Regio - Op vrijdag 12 juni organiseert Postzegelvereniging Philatelica Haarlem een grandioze postzegelveiling. U vindt hier insteek-albums,
verzamelingen, balen en zakken met postzegels.
Deze veiling wordt gehouden in het Dienstencentrum, Laan van Berlijn 1, Haarlem en de zaal

is open vanaf 19.30 uur. Dan kunt u de kavels
vooraf bekijken. Er is voor iedereen iets te vinden. Leuke en mooie kavels gaan onder de hamer van de veilingmeester. Tevens kunt u kennismaken met de gezelligheid van deze postzegelclub. Meer info: 023-5285869.

INGEZONDEN

Nog meer teleurstelling Vogelpark
Naar aanleiding van het artikel ‘wethouder boos over puinhopen nieuwe wijk’ in de Heemsteder 27 mei jl. Schrijft Bart
Wiersma de volgende reactie.
Ook de bewoners van de Zandvoortselaan 160 t/m 178, 182 en 186
t/m 190 zijn boos en teleurgesteld in de bouwer, V.O.F. Vogelpark
en de gemeente.
Op 14 oktober 2008 zijn de bewoners uitgenodigd door mevrouw
Huisman en de heer Nobel van V.O.F. Vogelpark voor een bijeenkomst over de te plaatsen grondkering met erfafscheiding aan de
achterzijde van de tuinen aan de Zandvoortselaan 160 t/m 190
schutting en de nieuw aan te leggen weg t.b.v. de woningen aan de
Schollevaarlaan. Bij deze informatiebijeenkomst is ons een doorsnede tekening gepresenteerd, om aan te geven hoe het hoogteverschil van 130 mm tussen de achtertuinen en de nieuw aan te
leggen weg opgevangen wordt.
Verder zijn er afspraken gemaakt over de hoogte van de schutting
van 1800 mm, en het aanleggen van een drainage systeem om wateroverlast naar de achtertuinen te voorkomen. Ook werd ons meegedeeld dat er 4 weken na de gehouden vergadering gestart zou
worden met het aanbrengen van de grondkering met schutting.
Omdat het hoogteverschil in de praktijk veel hoger (750 mm) bleek
te zijn dan de 130 mm die werd opgegeven tijdens de informatie
bijeenkomst, heb ik op 26 oktober 2008 V.O.F. Vogelpark en Rijnlands Keur aansprakelijk gesteld. Hier is tot op heden door beide
partijen niet op gereageerd.
Echter pas op 10 maart 2009 constateerden wij dat de bouw van
de grondkering was gestart. Helaas hebben wij moeten constateren dat de uitvoering totaal niet overeenkomt met de doorsnede tekening die ons is getoond op de vergadering van 14 oktober 2008.
Daar waar toen nog sprake was van een hoogte verschil va 130
mm is er op dit moment sprake van een hoogte verschil van 800
mm tussen de hoogte maaiveld Vogelpark en de hoogte van de bestaande achtertuinen van de Zandvoortselaan. Door de ophoging
van deze 800 mm is het ophogingzand tegen de erfafscheidingen
van de achtertuinen van de Zandvoortselaan aan gestort waardoor
er schade ontstaat aan onze schuttingen.
Wij hebben diversen brieven verstuurd aan V.O.F. Vogelpark (met
een kopie naar de gemeente Heemstede) met het verzoek om op
zeer korte termijn uitgenodigd te worden voor een nieuwe informatiebijeenkomst om de problemen rondom de grondkering te bespreken. Tot op heden hebbben wij nog geen uitnodiging ontvangen. Inmiddels hebben wij een jurist ingeschakeld om onze belangen te behartigen. Van de gemeente Heemstede hebben wij
slechts een ontvangstbevestiging ontvangen maar nog geen enkele schriftelijke reactie.
Bart Wiersma, Zandvoortselaan 178, Heemstede.

Leerlingen maken uitzending
over de Binnenweg
Heemstede - De leerlingen
van college Hageveld hebben
bij verschillende organisaties
een maatschappelijke stage gelopen. In totaal hebben
bij Branding RTV acht leerlingen kennis gemaakt met het
vak radio maken bij de lokale omroep. De leerlingen hebben allerlei werkzaamheden
uitgevoerd, van redactiewerk,
tot verslaggeving.
Eén van de opdrachten die
zij kregen was het maken
van een special over de Binnenweg en de werkzaamheden die op dit moment aan
de gang zijn om tot een renovatie te komen van deze winkelstraat.
De leerlingen hebben voor
deze uitzending alle werkzaamheden zelf uitgevoerd.

Het maken van de verslagen over historie en politiek,
de interviews, maar ook het
weer monteren tot een pasklare uitzending. Tegenwoordig kan dit met behulp van
digitale opname apparaten
en met behulp van de computer.
Deze special is gemaakt door
Douwe de Voogt en Aaron
Ang. De special wordt uitgezonden op maandag 15 juni
tussen 11.00-12.00 uur. Vrijdag 19 juni wordt de uitzending herhaald tussen 15.0016.00 uur.
Branding Radio valt te beluisteren via de kabel op 89.0
en via FM op 106.2, maar het
kan ook via de website www.
brandingrtv.nl en dan de button live luisteren aanklikken.
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Dag voor de oldtimers bij Merks

Campers en caravankeuring 27 juni
Heemstede – Zaterdag 27 juni
zijn oldtimers van harte welkom
bij Merks Profile Tyrecenter aan
de Nijverheidsweg in Heemstede. Een prachtig moment voor
bezitters van klassieke auto`s
om andere eigenaren van oldtimers te ontmoeten en van de
specialisten van Merks advies te
krijgen over de waarde van hun
auto en informatie over de aan-

schaf van banden. Een erkende taxateur zal uw oldtimer, of
youngtimer, op hun juiste waarde schatten. Een oltimer verzekeren vraagt een heel andere
verzekering benadrukt Ron Kluit
van Merks Autoschade en Profile Tyrecenter. Hiervoor zijn spe-

ciale classic car verzekeringen
waar de waarde kan worden bepaald door een erkend oldtimer
taxateur. Juist oldtimers moeten
regelmatig voor de verzekering
gekeurd worden en zaterdag 27
juni zorgt Merks voor een zeer
voordelige taxatie van 70 euro,
waar u normaal met 150 euro
begint. Met een oldtimer wordt
meestal niet veel gereden, wel

veel gekoesterd. Soms zijn het
hobbyprojecten van jaren. Oldtimers hebben ook banden nodig,
Merks kan ze leveren. Soms is
er moeilijk aan te komen want er
zijn tientallen merken met nog
veel meer type auto`s met verschillende maten. Er staat een

bandenstand van onder andere Vredestein met banden speciaal voor oldtimers. Kom met
uw oldtimer naar de Nijverheidsweg om bij Merks te zien
hoe speciaal hun werk is in de
autoschade, plaatwerkers kunnen toveren en beleef de taxatiedag. Voor het eerst kunt u nu
in Heemstede terecht voor een
waardebepaling van uw youngtimer tot 20 jaar oud en uw oldtimer van misschien al 60 jaar.
Campers en caravans
keuring
Caravans en campers hebben
een heel ander gebruik dan
auto`s. Ze “lijden” vaak onder
het stilstaan. Een visuele keuring
van een vakman geeft u een veilig gevoel om aan de vakantie te
beginnen. Een controlebeurt op
zaterdag 27 juni, waarbij verlichting, airco, gratis banden vullen
met stikstof, controle gasslang,
gasverdeler, stekkers, disselkast
doorsmeren en optische controle schokbrekers voor 12, 50 euro inclusief de vloeistoffen, exclusief de olie. Merk is een grote voorstander van het vullen
van banden met stikstof, omdat
u altijd dezelfde bandenspanning heeft onder sterk wisselende omstandigheden. Gerust op
vakantie met camper of caravan? Op 27 juni naar Merks aan
de Nijverheidsweg 24 in Heemstede.
Ton van den Brink

FM HealthClub
start met
hardloopgroep

Wandeling Landgoed Elswout
Heemstede - In de 17de eeuw
zijn langs de binnenduinrand in
de omgeving van Haarlem vele
landgoederen en buitenplaatsen
aangelegd. Vooral de adel en de
rijke kooplieden van Amsterdam
genoten hier van het buitenleven en de gezonde lucht. Eén
van de fraaiste buitenplaatsen is
Landgoed Elswout.
Het 85 ha. grote park is het best
bewaarde Engelse landschapspark van Nederland.
Het huidige huis is het vierde
in de geschiednis van Elswout.
Telkens als het huis veranderde kreeg ook de tuin een ander
aanzicht. In de loop der eeuwen
is het park vaak aangepast aan
de toen geldende mode in tuinarchitectuur.

De wandeling gaat langs het
huis, de koetshuizen en stalgebouwen, de oranjerie, de ijskelder en de diverse prieeltjes. Tijdens de anderhalf uur durende
rondleiding krijgt u de interessante verhalen over de geschiedenis van het huis en de bewoners te horen van gids Mieke Wilmink. De wandeling over
Landgoed Elswout is op woensdag 17 juni. Om 10.00 uur wordt
verzameld bij de eeuwenoude
toegangspoort van het landgoed
aan de Elswoutlaan in Overveen.
Kosten: 5,- euro. Reserveren is
noodzakelijk en kan bij de receptie van Casca de Luifel op
werkdagen van 9 – 12 uur, of telefonisch: 023- 548 38 28 kies 1.
Kijk ook eens op www.casca.nl.

Heemstede – Woensdag 10 juni start FM HealthClub met de
eerste loopgroep. Met een aantal enthousiaste leden gaan zij
naar het Groenendaalse Bos. De
loopgroep is een nieuwe service
van de club waarvan leden zonder extra kosten gebruik kunnen
maken. De groep bestaat uit beginnende lopers. Iedere woensdag komt de groep samen en
wordt er onder begeleiding van
Tim van den Akker getraind. De
deelnemers krijgen ook een trainingschema voor in de fitnessclub. Hierbij ligt de nadruk op
het ontwikkelen van kracht en
uithoudingsvermogen
omdat
daardoor de loopprestaties verbeteren. “Fitness heeft heel veel
voordelen voor een hardloper. Zo
zorgen sterke spieren voor een
betere bloedcirculatie en stevige gewrichten waardoor slijtage en blessures voorkomen kunnen worden”, aldus Tim van den
Akker.
FM HealthClub is van plan groepen samen te stellen op verschillende niveaus. Bij interesse kunt
u met de club contact opnemen.
FM HealthClub Kerklaan 113.
tel. 023 5478171.

Twaalfde speelplaats geopend
aan Rijnlaan/Amstellaan
Heemstede - Na de vaststelling
van de speelvisie die tot stand
gekomen is in samenspraak met
de bewoners van de wijken waar
speelplaatsen gerenoveerd of
opgewaardeerd zijn, kon wethouder Sjaak Struijf woensdagmiddag de twaalfde speelplaats
openen.
Verscholen achter de huizen
van de Rijn – en Amstellaan ligt
een grote open plek ,tot nu toe
een plek die overwoekerd was
met hogere en lagere struiken
waardoor er weinig sociale controle mogelijk was. De afdeling
Groenvoorziening van de gemeente heeft de mooie bomen
als essen, populier en linden laten staan, ook wat beplanting laten staan en speeltoestellen geplaatst. Een mooi en ingrijpende
verandering waarvoor de buurt
was uitgenodigd om de speel-

plaats officieel in gebruik te nemen. Wethouder Sjaak Struif
ging tijdens de opening de sportieve strijd aan met buurtkinderen. Wie de meeste punten haalt
bij het basketballen, het gooien
van de bal in de plastic trechter
met genummerde uitgangen, die
mag de bal houden. Bij het eind
van het spel gingen alle kinderen met een bal aan de haal.
Jong en oud, iedereen maakte
het mee en voor iedereen had de
gemeente koffie, thee, limonade
meegenomen en deelde Saskia
van Dijk van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte van de
gemeente, snoep uit. Algemene
mening van de buurtbewoners
die de opening bijwoonden was,
dat het een mooie open ruimte
is geworden met aan alle kanten
goed zicht.
Ton van den Brink

Open repetitieavond ‘Encore’

Heemstede - Donderdag 18 juni is er om 19.30 uur een open
repetitieavond van Encore. Encore is een gemengd koor dat
bestaat uit 25 enthousiaste
mannen en vrouwen en repeteert in Heemstede. Op de donderdagavonden wordt er onder
de bezielende leiding van de dirigent hard gewerkt aan klassieke werken en popsongs. Daarbij wordt plezier beslist niet uit
het oog verloren. Encore streeft
naar mooie muziek en verzorgt

een paar keer per jaar optredens
in de Haarlemse regio.
Mannen en vrouwen die graag
willen zingen worden uitgenodigd deze open repetitie bij te
wonen. Het koor heeft namelijk dringend mannen en vrouwenstemmen nodig. U bent van
harte welkom in de zaal van de
Haemstede-Barger Mavo aan de
Koediefslaan 73.
Meer informatie: ap.de.vries@
hccnet.nl. of tel. 023-5616059.
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AH Bennebroek nu ook
op zondag open!
Bennebroek – Eind vorig jaar
vroegen Carlo en Ingrid Zwetsloot, bij de toen nog zelfstandige gemeente Bennebroek, een
vergunning aan om op zondagmiddag open te zijn. Per 15.000
inwoners mag een gemeente die
vergunning verlenen, maar daar
zou de gemeente nooit meer aan
toe komen. Nog voor de fusie
met Bloemendaal een feit was,
kregen zij de vergunning. Niet
dat ze direct op zondag open
zouden gaan maar je kan de vergunning maar beter op zak hebben. Die vergunning was wel belangrijk.

king met grossiers en leveranciers, heel vroeger als kruidenier, later als supermarkt. De eigen ondernemer geeft wel een
speciaal karakter aan de zaak,
met een grote betrokkenheid
van de medewerkers. Vriendelijk, behulpzaam zijn, het is hier
gewoon. Ook de verhouding met
veel klanten is in het dorp toch

anders, net als de verhoudingen
met scholen, sportverenigingen
en zoals het sponsoren van de
feestweek die weer aankomt.
Vanaf nu dus zeven dagen in de
week AH in Bennebroek, waarvan op zondag van 16.00 tot
20.00 uur. Altijd welkom!
Ton van den Brink

Levendig Kinheim houdt
13 juni Open Huis
Regio - Serviceflat Kinheim
in Haarlem houdt op zaterdag 13 juni van 11.00 tot 15.00
uur Open Huis. Er is volop gelegenheid voor belangstellenden om vrije appartementen
te bezichtigen, zowel tweeals
driekamerappartementen. Enthousiaste Kinheimbewoners verzorgen de rondleidingen, waarbij ook de gezamenlijke en algemene ruimten aan bod komen. In de
recreatiezaal wacht het bestuur de bezoekers op om bij
een kopje koffie of thee alle mogelijke vragen te beantwoorden.

Al 40 klanten voor de deur!
Zondag 17 mei waren ze voor de
eerste keer open en vol verbazing
keken ze om 16.00 uur naar grote groep mensen die al voor de
deur stond! Dat hadden ze niet
verwacht. Albert Heijn Zwetsloot
is de enige AH-supermarkt in de
directe omgeving die op zondag
open mag zijn. Speciaal voor de
zondag hebben ze een teamleider voor de kassa’s en de winkel
zodat de Zwetslootjes de meeste zondagen toch even van hun
rust kunnen genieten. De familie Zwetsloot zit al 73 jaar in het
vak. Kai, de zoon van Carlo en
Ingrid is de vierde generatie. Hij
volgt een opleiding voor de detailhandel en loopt nu twee dagen in de week stage in de supermarkt, zaterdags staat hij in
de slijterij.

Sinds het laatste Open Huis
zijn er voor toekomstige bewoners enkele interessante
ontwikkelingen. Van de leeggekomen appartementen kan
een aantal ook (tijdelijk) worden gehuurd. Dit kan een
uitkomst zijn als het verkopen van de eigen woning wat
meer tijd vraagt. Tot voor kort

Grote betrokkenheid
De AH-supermarkt is nu 23 jaar
een zogenaamde franchisewinkel van AH, daarvoor waren er
allerlei vormen van samenwer-

Prof. Dr. H.P. van Geijn
koninklijk onderscheiden
Heemstede – Burgemeester
Marianne Heeremans heeft afgelopen vrijdag 5 juni een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan prof. dr. H.P. van Geijn
uit Heemstede. De uitreiking
vond plaats tijdens een symposium ter gelegenheid van zijn
emeritaat in de aula van de VU
aan de Boelelaan in Amsterdam. Op grond van zijn verdiensten heeft het Hare Majesteit de
Koningin behaagd de heer Van
Geijn te benoemen tot Officier in
de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van Geijn (3 mei 1945)
heeft zich gedurende zijn hele
loopbaan ingezet op het gebied
van de gynaecologie/obstetrie.
In 1980 promoveerde hij en sinds
mei van dat jaar is hij als gynaecoloog verbonden aan de afdeling Verloskunde en Gynaecologie in het VU medisch centrum.
Dankzij zijn bijzondere aandacht

voor de 3e lijnszorg verloskunde
is het VU medisch centrum uitgegroeid tot een toonaangevend
instituut op dit terrein.
Prof.dr. van Geijn vervulde tevens academische posities aan
de Faculteit Geneeskunde van
de Vrije Universiteit. Na functies
als docent en hoofddocent werd
hij in 1988 hoogleraar obstetrische perinatologie en de afgelopen 17 jaar is hij hoogleraar verloskunde en gynaecologie.
Hij was en is verder redactioneel
betrokken bij veel internationale tijdschriften én hij vervulde
en vervult vele nationale en internationale functies in projecten, verenigingen, werkgroepen,
commissies en besturen.
De verdiensten van de heer Van
Geijn zijn onder te verdelen in
drie hoofdactiviteiten: patiëntenzorg, onderwijs & opleidingen en
onderzoek.

Als arts onderscheidt de heer
Van Geijn zich onder meer door
zijn inlevingsvermogen en houding en communicatie naar patiënten en hun relaties.
Op het gebied van onderwijs
& opleiding heeft hij zich op
veel verschillende vlakken ingezet. Van Geijn geeft onderwijs aan gynaecologen, intensivisten, arts-assistenten in opleiding, medisch studenten en verpleegkundigen. Dit doet hij met
een groot enthousiasme en gedrevenheid. De laagdrempeligheid die hij voor verpleegkundigen ten toon spreidde bood hen
de gelegenheid een optimaal
leer-rendement te verkrijgen.
Internationaal zet de heer Van
Geijn zich in voor het geven van
onderwijs aan medisch specialisten in Azië om zo de kwaliteit
van de gezondheidszorg in deze
regio op een hoger peil te brengen. Hij deed dit onder andere tussen 1996 en 2008 in Vietnam en Laos. De cursus voor gynaecologen en verloskundigen
in Vietnam en Laos duurt een

week en bestaat uit 10 modules.
De heer Van Geijn zag het belang in van goed (academisch)
onderwijs in deze ontwikkelingslanden voor een betere gezondheidszorg en een lagere sterfte onder moeders en kinderen,
lang voordat zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank dit onderkenden. Vanuit de VU organiseerde hij samen met de universiteit van Freiburg in Duitsland en vier andere
Europese universiteiten een van
de eerste academische samenwerkingsprojecten tussen Europa, Vietnam en Laos. Hij ontwikkelde ook lesmateriaal.
Ook op het gebied van onderzoek heeft hij zijn sporen verdiend, onder andere ten aanzien
van preventie.
Prof.dr. van Geijn kan worden
gekwalificeerd als ‘iemand die
zich geruime tijd ten bate van de
samenleving heeft ingespannen’
en als persoon die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben’.

mochten er geen huisdieren
in de Kinheim gehouden worden. Nadat eerst het hebben
van een kat werd toegestaan,
mogen nu ook hondjes meegenomen worden.
In het afgelopen jaar is naast
al bestaande activiteiten zoals o.a. bridge, jeu de boules en tafeltennis gestart met
een Mahjong club. Deze telt
ondertussen een flink aantal
spelers.
Met betrekking tot het wooncomfort verdient de inpandige
renovatie van één van de liften
in de hal vermelding. De lift is
een stuk groter en representatiever geworden.
Meer informatie over de serviceflat en het actuele aanbod
van appartementen is te vinden op de website www.serviceflat-kinheim.nl
Serviceflat Kinheim is gevestigd aan de Zandvoorter
Allee 40 te Haarlem, net over
de grens met Heemstede.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post
kan ook: de Heemsteder,
Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Inzendingen
van foto´s kunnen niet
worden geplaatst.
Boom aan het water
Boom aan het water
met je kruin naar de zon
wortels in de aarde
naar de wind gebogen stam
verstilling suist door
wiegelende blaren
bloei en versterving bij
wisseling der seizoenen
opgekomen uit de bron
van levend water
Mente Mare
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Heerlijke Ben van Bakelbroden

Plus breidt broodassortiment uit
Heemstede - De komende weken staan bij PLUS helemaal
in het teken van de Brood-afdeling. Want naast een algehele verbetering van het broodschap ligt er vanaf maandag
een nieuwe ambachtelijke broodsoort op de plank: Ben van
Bakel. Broden en broodjes, gebakken volgens een speciale
receptuur, vers gesneden in de winkel, voorzien van een knapperige korst en lekker mals van smaak. Ter kennismaking
ontvangt ieder klant die in week 25 een waardebon inlevert
een halfje Ben van Bakel gratis!
De waardebonnen zitten in een
foldertje dat klanten van PLUS
op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni ontvangen. Daarmee kunnen
zij zich ervan overtuigen dat de
Ben van Bakel-broden beschik-

ken over de volle, authentieke
smaak van vroeger. Met de verbetering en uitbreiding van het
broodassortiment onderstreept
PLUS weer eens zij haar vers-afdelingen continue aanscherpt.

U kunt bij uw PLUS Supermarkt
terecht voor voorgesneden broden tot luxe Korenlanders broden! De robuuste Korenlandersbroden worden in de winkel afgebakken, zodat u deze vers
mee kunt nemen. En bij PLUS
bent u verzekerd van vers brood
tot sluitingstijd. Want de Korenlanders broden worden de hele
dag vers gebakken.
PLUS. Wat een verschil.
Plus Heemstede vindt u natuurlijk in de Jan van Goyenstraat
21-23.

Voor onderwijs en schoon water in Rio de Janeiro

KOL tegels heeft eerste
‘groene fabriek’ in huis

Heemstede - Iedereen is van harte welkom zaterdag 13 juni tussen 15 en 20 uur op de Voorwegschool voor een Zinderend Braziliaans Zomerfeest. Op vertoon van dit artikel ontvangt u bovendien een gratis caipirinha (Braziliaanse cocktail) of een ander drankje. Het feest is onderdeel van een
grote fonds-wervende actie ten bate van een onderwijs- en
schoon waterproject van de Braziliaanse NGO IBISS in Rio de
Janeiro. Toegang is gratis.

Regio – KOL tegels in Haarlem heeft met Caesar Ceramiche de eerste ‘groene fabriek’
in huis. Het Italiaanse fabrikaat
heeft, na in 1998 als grootste
producent van keramische tegels te zijn benoemd, als eerste van de wereld een Eco-label toegewezen gekregen en is
nu ISO 14001 gecertificeerd.*

Braziliaanse zomer op Voorwegschool

Kunst en vrede
Inspirerend die middag is het
verhaal dat de Braziliaanse Mayra Avellar Neves zal vertellen. In
2008 ontving zij de Internationale Kindervredesprijs uit handen
van Desmond Tutu. Deze prijs is
een intiatief van KidsRights in
samenwerking met de winnaars
van de Nobel Vredeprijs. Mayra
woont in een sloppenwijk in Rio
de Janeiro en strijdt sinds haar
elfde tegen het geweld en de
onveiligheid in haar omgeving.
Ze organiseerde verschillende
protestmarsen en maakte een
documentaire over het leven in
de favela.
Ook indrukwekkend is de muurschildering die de schoolkinderen zullen maken, samen met
kunstenaars Haas & Hahn (Jeroen Koolhaas en Dre Urhahn),
bekend van Favela Painting. Het
kunstwerk zal een permanente verbinding vormen tussen de
kinderen in Heemstede en die in
de sloppenwijk Terra Encantada
(“Droomland”). Het kunstwerk
zal worden onthuld door Mayra,
samen met Commissaris van de
Koningin van Noord-Holland en
burgemeester Heeremans van
Heemstede.
Zinderend Braziliaans
Er zullen ook demonstraties en
workshops worden gegeven
van Braziliaanse dans, Capoeira, percussie en pannavoetbal.

Onderwijsproject in Rio
De educatieve speelplaats maakt
deel uit van het onderwijsprogramma Preparar van grootste
Braziliaanse ontwikkelingsorga-

Dankzij dit Eco-label kan de
consument er zeker van zijn
dat de producten die zij bij KOL
tegels kopen, werkelijk ‘groene’
en dus milieuvriendelijke producten zijn. “Gelukkig is bij de
productie van de tegels tevens
rekening gehouden met de esthetiek en de functionaliteit”,
aldus Dick Kol, directeur van
KOL tegels. “Op deze manier
koopt de consument duurzaam
en milieuvriendelijk met een
moderne uitstraling, waardoor

* ISO 14001 is een internationaal
geaccepteerde norm die aangeeft
waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen.

Leuke dingen doen in de
Indische Wijk
En er is een optreden van de uit
Rio de Janeiro overgevlogen ‘favela-funk’ dansgroep Bonde dos
Carentes die ook tijdens Festival
Mundial zal optreden.
Prachtige foto’s van de fotografen Fred Icke, Chris en Jurriaan
Hoefsmid zullen worden geëxposeerd en te koop aangeboden, en er zullen kunstwerken
van Nederlandse en Braziliaanse kunstenaars onder de hamer
gaan van Veilinghuis Bubb Kuyper. Natuurlijk wordt er gezorgd
de inwendige mens (wel even
reserveren via www.voorwegschool.nl). De opbrengst van de

Smakelijke visgerechten
Heemstede - Vis is een veelzijdige, natuurlijke en ook nog een
heel gezonde lekkernij die geschikt is voor de warme maaltijd, maar ook als tussendoortje.
Nederlandse vis of uit een exo-

actie wordt verdubbeld door de
NCDO.

de producten passen in de moderne levensstijl van nu.”
Caesar Ceramiche bevestigd
met de ‘groene’ tegels haar leiderschap en respect met betrekking tot het milieu. KOL tegels wil de consument laten
zien dat het combineren van
deze industriële ontwikkelingen, de verbetering van kwaliteit én de ecologie prima passen in ieder interieur.
Kom naar KOL tegels… en ontdek wat ú voor het milieu kunt
betekenen.
KOL tegels, Stephensonstraat
31, Haarlem.
Tel. 023 510 10 00.
www.koltegels.nl

tisch land, er is wel een recept
voor elke soort vis. In de cursus
Visgerechten leert u van Casca
kok Erna van Garderen de voor
handen zijnde vissoorten of zeevruchten op een smakelijke ma-

nisatie IBISS en levert een belangrijke bijdrage aan de sociaal
maatschappelijke ontwikkeling
van kinderen tussen 4 en 14 jaar
in deze sloppenwijk. Preparar
bereidt de kinderen en jongeren
voor op en begeleidt hun schooldeelname zodat ze (op hun leeftijdsniveau) kunnen deelnemen
aan openbaar onderwijs. Omdat
er onder de speelplaats een groot
waterreservoir ligt, zal IBISS er
ook een watertoren bouwen, die
enerzijds circa 800 families in de
wijk van schoon (drink)water zal
voorzien, en anderzijds dienst zal
doen als ´klimmuur´.
nier te bereiden en aantrekkelijk
te presenteren. De cursus Visgerechten van 2 lessen start op
woensdag 24 juni van 19.30 tot
22.30 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kosten: 52,50 euro. Opgeven op
werkdagen van 9-12 uur: 023548 38 28 of via www.casca.nl.

Heemstede - ‘Kijk in de Wijk’
met allerlei activiteiten in de Indische wijk duurt nog de gehele maand juni. Maar niet alleen
bewoners van de Indische wijk
zijn uitgenodigd voor de activiteiten, ook voormalige bewoners
en belangstellenden van buiten de wijk zijn van harte welkom. Er is een speciale brochure over alle activiteiten van ‘Kijk
in de Wijk’, die huis aan huis zal
worden bezorgd in de Indische
Wijk. Heeft u deze niet ontvangen dan kunt u hem ophalen
bij één van de volgende Cascalocaties: het Honk, Molenwerfslaan 11 of de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. In de brochure
staat het programma van de activiteiten en leuke feitjes over de
Indische Wijk.
In gebouw Irene, in het internet-vrijdagmiddagcafé is op zaterdag 13 juni om 19.00 uur de
prijsuitreiking van de fotowedstrijd ‘Jij in je Wijk’. Na de prijsuitreiking wordt een promotiefilm gedraaid over de Gemeente

Heemstede en in samenwerking
met Videocine speelt daarna de
nieuwste familiefilm. Voor 1 euro
ben je binnen en krijg je ook nog
een gratis drankje. Het is niet
noodzakelijk, maar wel gewenst
om te reserveren. Dit kan bij de
receptie van Casca de Luifel, herenweg 96, Heemstede op werkdagen van 9 tot 12 uur, of telefonisch: 023-548 38 28 – 1.
Straatspeeldagen
Elk jaar komt Casca met allerlei sport en spelmateriaal in verschillende wijken. In de periode van ‘Kijk in de Wijk’ is Casca op maandagavond 15 juni van 18.30 tot 20.30 uur op
de Slotlaan. Er zijn ballen, rackets, hoepels, springstokken,
stoepkrijt, frisbees... en nog veel
meer. Iedereen kan gratis meedoen! (Zorgt u wel zelf voor begeleiding voor uw kleine kinderen?) Een gedeelte van de straat
zal worden afgesloten voor de
straatspeelavond, omwonenden
krijgen hiervan tijdig bericht.
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Nieuwbouw hoek Rijnlaan-Herenweg
gewenst maar verkeer niet
Heemstede - Het jaren geleden
afgebrande pand op de hoek
van de Rijnlaan en de Herenweg
zal worden herbouwd. Er komt
een bedrijvenverzamelgebouw
en een luxe woning.
De buurtbewoners togen maandag 8 juni naar het raadhuis om
hun mening over het plan te geven. De meeste bewoners zijn
blij dat het lelijke gat op de hoek
nu eindelijk wordt aangepakt.
Minder te spreken zijn zij over
de afwikkeling van het verkeer
en verwachten problemen met
het parkeren.
Liefst zeven insprekers wil-

den het woord voeren, met als
grootste gemene deler dat zij
zich zorgen maken over de uitrit
van het gebouw aan de kant van
de Rijnlaan. De uitrit zo dicht op
de hoek plaatsen is vragen om
gevaarlijke situaties. Zij stellen
voor de uitrit aan de kant van de
Herenweg te situeren, temeer
daar de meeste bezoekers van
het nieuwe bedrijf vanaf de Herenweg zullen komen en ook via
deze weg weer willen vertrekken. Het gemeentebestuur vindt
dat dit juist erg gevaarlijk zou
zijn op deze drukke doorgaande weg.
Misschien kwam Heeremans

(CDA) wel met de beste oplossing, door voor te stellen om te
overwegen een stoplicht bij de
uitrit te plaatsen, net als op de
Dreef bij Sint Jacob in de Hout.

Vriendelijker kunnen
wij het niet maken
Boer Milatz die zijn bedrijf direct naast het nieuw te bouwen
pand heeft voorzag problemen
met de wetgeving, waarin staat
dat woningen 100 meter vanaf een boerderij moeten liggen.
In dit geval bedraagt de afstand
maar 10 meter. Volgens Wethouder Van de Stadt is dit geen

probleem, omdat er eerder al
een pand binnen deze 100 meter stond en de situatie blijft dus
zoals het was.
Raadslid Ates (HBB) was hier
toch niet zo gerust op en voorzag in de toekomst mogelijk een
spanningsveld tussen de te bouwen woning en de boerderij.
De heer Milatz was ook niet gelukkig met de ramen aan de
noordzijde van het nieuwe pand,
waardoor hij zijn privacy verliest.
Hij vroeg zich ook af waarom
er nu een hek van twee meter
hoog om het terrein moest komen. Nergens voor nodig vond
hij, een mooi muurtje zou wat

hem betreft kunnen volstaan.
Grote zorgen maakte hij zich
verder over het heien voor de
fundering waardoor zijn 270 jaar
oude boerderij wel een schade
kon oplopen. De studie daar toe
van de firma Tjaden trok hij in
twijfel. Hij had geen enkel vertrouwen in dit bedrijf.
Algehele teneur van de insprekers en raadsleden was dat de
schriftelijke beantwoording van
de opmerking van de omwonenden ‘klinisch’ was afgehandeld zonder enig gevoel voor
de emotie van de omwonenden.
Volgens Van de Stadt kon alleen
maar in technische zin worden
geantwoord omdat er zorgvuldig
moest worden geformuleerd en
een verwijzing naar de wet weinig ruimte laat om dit vriendelijker te verwoorden.
Wat komt er in het
nieuwe pand?
Alle partijen in de raad wilde van
de wethouder weten wat er dan
wel in het nieuwe pand aan bedrijvigheid zou komen. Hoe zit
het met het geluid, de milieueisen en de mogelijkheid het pand
te verbouwen tot appartementen. Volgens het college is dit allemaal niet aan de orde en mag
er slechts gebruik gemaakt worden door bedrijven uit categorie
1 en 2. Dat is een lichte vorm van
bedrijvigheid. Het bouwen van
appartementen zou niet passen
in het bestemmingsplan, omdat
dit stukje grond is bestemd voor
bedrijven en niet voor wonen.
Onder druk van de raad zal het
plan opnieuw worden ingediend
en zal er door de wethouder
eerst gekeken worden naar een
andere oplossing voor de uitrit.
D66 bleef tegen het plan want
de partij vond het stuk veel te
vaag. Binnenkort zal er door het
college een tweede poging worden gedaan de raad aan haar
zijde te krijgen.
Eric van Westerloo

Maak kans op volle ‘Vaderdag’
winkelwagen bij Albert Heijn
Heemstede – Albert Heijn Heemstede heeft
weer een aantrekkelijke actie waarbij een volle
winkelwagen ter waarde van 150 euro te winnen
is. Ditmaal met het thema ‘Vaderdag’. De kar is
gevuld met gemaksproducten, verzorgingsproducten en andere accessoires voor de moderne
man. Zaterdag 20 juni, na sluitingstijd, wordt de
volle AH-winkelwagen verloot, zodat de winnaar
op zondag een extra leuke Vaderdag heeft!
Hoe gaat de actie in zijn werk? Bij aankoop van
minimaal 6 flessen (1 doos) La Tulipe wit/en of
rosé van het huis Chateau de la Garde van Ilja Gort kunt u kans maken op de Vaderdag winkelwagen. De wijnen mogen gemengd gekocht
worden.
Genoemde wijnen zijn in de aanbieding! De prij-

zen zijn als volgt: La Tulipe Bordeaux Rosé is
in de aanbieding van 35,94 euro per doos voor
26,94 euro per doos. La Tulipe Bordeaux Sauvignon is in de aanbieding van 29,94 euro per doos
voor 21,54 euro per doos.
La Tulipe Bordeaux Rosé wordt door de kenners
beoordeeld als de lekkerste rosé ter wereld. Ilja
Gort gebruikt alleen de eerste ‘jus’, het jongste en
meest frisse en zuivere sap uit rijpe merlotdruiven. La Tulipe Bordeaux Sauvignon is bekroond
door Hubrecht Duiker en Harold Hamersma met
een ster. De wijn is pittig en sappig. Ilja Gort is
een Nederlandse wijnboer in Frankrijk. Hij produceert lekkere, bijzondere en prijswinnende
wijnen in de heuvels rond de Bordeaux.
Albert Heijn vindt u aan de Blekersvaartweg 57
in Heemstede.

Tennissen wanneer
je wilt bij T-Line
Regio – “Vrijheid, blijheid!”, lacht Fred Janssens als hij
bij T-line in Cruquius van de baan stapt. Zijn zoon en
dochter slaan met z’n tweeën het uur tennis nog even vol,
terwijl Fred en zijn vrouw alvast een kop koffie bestellen. “We gaan gemiddeld zo één keer in de week met het
hele gezin een uur tennissen. Hier kun je spelen wanneer je zelf wil. Die vrijheid bevalt ons goed, want opgroeiende kinderen hebben het al net zo druk als hun
ouders.”
Bij T-line kan iedereen een baan huren zonder dat je lid
moet zijn van een tennisvereniging. En met het weer hoef
je geen rekening te houden; in de hal spelen regen, wind
of felle zon geen rol. Er zijn ook tennissers die op hun
vaste avond een baan huren. Zo ben je altijd verzekerd
van een baan én van andere spelers die gelijk met jou
de baan huren.
Wie het tennissen bij T-line eens wil proberen kan voor
informatie terecht op de website www.t-line.nl, of telefonisch reserveren (023-5282018).

Gratis ‘huid echo’

Demonstratie Imedeen bij
parfumerie/drogisterij Bart
Heemstede – Wie wil het niet,
een mooie stralende huid die
soepel aanvoelt en dat het hele jaar door. Met het smeren van
bodylotions en serums alleen
kom je er niet. Deze werken uitsluitend op de bovenste laag van
uw huid, de epidermis genaamd.
Om de gehele huid goed te verzorgen is het verstandig ook de
dieperliggende huidlagen (de
dermis) te voeden. Vooral in de
zomer heeft de huid dit nodig
aangezien ze dan veel blootgesteld wordt aan huidbeschadigingen zoals UVA- en UVB-stralen.
Parfumerie/drogisterij Bart op
de Zandvoortselaan in Heemstede heeft voor deze problemen een product in het assortiment, Imedeen genaamd. Het
beschermt niet alleen de huid
tegen schadelijke invloeden van

buitenaf, het vermindert ook fijne lijntjes en rimpels.
Demonstratie
Bent u benieuwd naar de conditie en kwaliteit van uw eigen
huid? Daar heeft parfumerie/
drogisterij Bart ook een oplossing voor. Op vrijdag 12 juni, van
10.00 tot 16.30 uur, staat de deur
open om een echo te maken van
uw huid. Een demonstratrice van
Imedeen zal u die dag middels
deze echo meer kunnen vertellen over uw huid en de verzorging daarvan. Deze echo is pijnloos en geheel gratis. Tevens
stelt deze dame een introductieaanbod ter beschikking indien
u met het gebruik van Imedeen
wilt starten.
Kom dus voor een kijkje onder
de huid naar Parfumerie/drogisterij Bart, Zandvoortselaan 173.
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Nieuwe opnameapparatuur te huur

Stage Music Shop is muziek
maken voor iedereen

Rijke collectie kunst in
Jan van Goyenstraat
Heemstede – Impressionistische schilderijen zoals Gauguin
die in de 21ste eeuw geschilderd zou kunnen hebben. Nieuwe pottenbakkerskunst uit de
Raku oven. Ontdekt de kunst nu
de techniek of zijn het de kunstenaars die de techniek ontdekken? De edelsmid, de metaalbewerker, de beeldhouwer,
de pottenbakker en de kunstschilder, allen gebruiken nieuwe
technieken die duidelijk worden
als je gaat praten met de kunstenaars die meedoen aan een
kunstmarkt. Zondagmiddag op
de Jan van Goyenstraat kon de
Heemstedenaar een ontmoeting hebben met kunstenaar en
het verhaal van zijn kunst horen.
De waarde van die ontmoetingen mag iedereen voor zichzelf
bepalen. Maar de verhalen maken de waarde van de kunst wel
duidelijk. Wat bedoelt de schilder met de “horrorbomen”? Hoe

komt die goudkleur op dat aardewerk? Wat willen die gestileerde clowns? Wat maakt die
ketting nu zo bijzonder? Rijke
ontmoetingen op een met zorg
samengestelde kunstmarkt met
collecties van kunstenaars die
voor de tiende keer hun kunsten
toonden aan het publiek.

Le Grand Cru met kunst
en rosé
Na de renovatie van Le Grand
Cru aan de Jan van Goyenstraat maakte Willem Meuwese een prachtig schilderij dat
nog steeds onderwerp is van
veel gesprekken bij wijnproeverijen. Is het toch een abstract
beeld van de bourgognestreek?
Zijn vrouw Marianne schildert
met dezelfde kleuren, veel oranje, rood en aardkleuren, zij roept
met haar totaal andere voorstellingen toch dezelfde spanning
en vragen op. Zijn het land-

schappen? Waar? Wanneer?
Een ding is zeker. De kunst van
de Meuwesen past bij Le Grand
Cru. Om gelijk afgeleid te worden door een rijke collectie rosé wijnen die geproefd mogen
worden. Rosé wijn met een verhaal van Denis Jamain die met
de wijnstokken die zijn grootvader in 1935 vertrouwd raakte
met de wijncultuur, maar tot de
jaren tachtig er een ander beroep naast moest hebben omdat er aan wijnen weinig te verdienen was. Na een carrière in
de elektronica legde hij zich helemaal toe op het produceren
van wijn. Terug naar de natuur,
maar wel met de perfectie van
de techniek . Zijn filosofie is: het
overgrote deel van de wijn ontstaat in de natuur en wordt niet
door de technische ingreep van
de mens gevormd. Opmerkelijke rosé`s uit de rijke collectie
van Le Grand cru zijn de Reuilly Pinot Gris, perfect bij de Aziatische keuken of wit vlees. Les
Collines Rose, Domaine OllierTaillefer, Faugères, gemaakt van
jonge aanplant Grenache, Syrah
en Mourvedre, heerlijk met tapas of als begeleider van grillades. Van de Monastrell-druiven
schonken Els en Will Beeren van
Le grand Cru een MMMMM
Rosado uit Spanje, gefermenteerd op Frans eiken, in een zeer
beperkte oplage geproduceerd
met een krachtige aroma van
kruiden en vanille. Zomaar enkele rijke rosé`s die betaalbaar
zijn om van te genieten op de
mooie zomeravonden die ongetwijfeld komen en ieder dat onbetaalbare genieten geven, waar
geen crisis vat op krijgt!
Ton van den Brink

Aalsmeer - Nieuwe opnameapparatuur heeft muziekwinkel Stage Music Service voor
de verhuur ingekocht en deze gloednieuwe mengtafel-recorder biedt bands en koren de
mogelijkheid om live opnames
te maken tijdens een optreden.
Eigenaar Leen Mulder: “Geweldig systeem. Met deze zaalmixer
van het merk Fostex regel je
de balans qua instrumenten en
zang in de zaal en tegelijkertijd
worden met de recorder opnames gemaakt. Echt, een mooier
live-beeld kan je niet presenteren.” Met diverse bands is al gesproken over deze mogelijkheid
om live-opnames te maken en
tot nu toe zijn alle reacties positief. Ook enkele koren hebben zich al aangemeld om deze apparatuur te huren. “Tuurlijk,
bands en koren, kan allemaal.
De mengtafel-recorder heeft 16
kanalen en heeft nog twee extra sporen voor stereo mix”, legt
Mulder enthousiast uit. Dat het
om best dure en gecompliceerde apparatuur gaat, lijkt duidelijk. Mulder beaamt: “Het is een
investering, maar ik denk dat het
de moeite waard is en weet bijna zeker dat huurders zich melden. Het is overigens niet de bedoeling dat bands in deze zelf

de muziekwinkel in Aalsmeer
en omgeving. Voor zowel beginners als gevorderden is een uitgebreid gitaar-assortiment aanwezig, van klassiek en western
tot elektrisch, voor zelfs de allerkleinste muzikanten. Natuurlijk behoren keyboards tot het
assortiment, evenals violen van
groot tot klein, mandolines, basgitaren, blokfluiten en banjo’s.
De Stage Music Shop heeft verder een indrukkende hoeveelheid mondharmonica’s en heeft,
“natuurlijk” volgens Mulder, alle benodigde muzikale benodigdheden als versterkers, snaren (sets en los), lessenaars,
statieven, voetenbankjes, effectpedalen, gitaarbanden en rekken vol kabels. Tot slot is de percussie markthoek het snuffelen
waard, staat een grote flightcase in de winkel met drumstokken, is er een stelling met
drumvellen, liggen bakken met
rieten te wachten op blazers
en heeft de muziekwinkel in de
Schoolstraat planken vol met
muziek(les)boeken.

gaan experimenteren. We leveren er een ervaren geluidsman
bij. En dan nog blijven de kosten
voor de live-opnames acceptabel. Voor zo’n 200 euro heeft een
band een live-presentatie op
schijf ter promotie of verkoop.”
Naast dit nieuwe verhuur-onderdeel is Stage Music Service
al dertig jaar het adres voor verhuur van geluidsapparatuur
voor festivals, sets voor feesten
en vergaderingen en omvat het
verhuurpakket ook effectapparatuur, lichtsets, spiegelbollen
en rookmachines.

wenst, zit goed. Eigenaar en muzikant Leen Mulder is afgestudeerd HTS’er, heeft jaren langs
de weg gezeten met geluidsapparatuur en bouwde de hiervoor
benodigde flightcases zelf. Stage Music Service is kortweg ‘gewoon’ muziek maken voor iedereen. Leen Mulder tot slot: “Ik
hoop nog vele jaren m’n toko te
kunnen runnen, want volgens
mij heb ik de leukste baan van
de wereld. Ik maak muziek en zit
in de muziek. Fantastisch toch?!”
Stage Music Service is te vinden
in de Schoolstraat 7, in het centrum van Aalsmeer. Voor meer
informatie: Tel. 0297-328044 of
mail naar info@stagemusic.nl.
Nieuwsgierig? Www.stagemusic.nl geeft al een overzichtelijke kennismaking.

Voor beginners en
gevorderden
En de Stage Music Shop is
ook alweer vijfentwintig jaar de
grootste en meest gevarieer-

“Leukste baan”
Ook nog in de winkel: Flightcase-materiaal, losse speakers,
pluggen en wie bij zelfbouw enige technische ondersteuning
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Tafeltennisjeugd HBC heeft
het moeilijk in Panningen
Heemstede – In het Limburgse
Panningen streden jonge tafeltennissers om de meest felbegeerde prijzen van het jaar: De
Nationale Meerkampen. Voor
H.B.C. namen Simone Broersen
(pupillen meisjes), Ashkan Issazadeh en Raymon en Maurice de Winter (welpen jongens)
deel. Overigens waren geen van
de H.B.C. leden kanshebbers
voor het podium. De oudste Simone (12)was 7e geplaatst. De
onderlinge verschillen zijn echt
zeer gering. Dat bleek wel op de
eerste dag. Toen kreeg ze de nr.
1 t/m 6 als tegenstandster. Ze
wist maar 1 partij te winnen. Deze wedstrijd was heel speciaal
want Simone won met 3-1 zeer

overtuigend van de uiteindelijke
Winnares Nikki Eerland. Het was
haar enige verliespartij van het
hele toernooi.

Tegen de rest van de top speelde ze prima partijen. Ze verloor
2x met 3-2 (games) 2x met 3-1
en 1x met 3-0. De 2e dag was
voor haar eigenlijk belangrijker, hier waren de tegenstanders van een iets lager niveau.
Dat het niet eenvoudig zou worden bleek al meteen tijdens de
1e wedstrijd. Tegen een verdedigend ingestelde speelster verloor ze ongelukkig met 3-1. De
2e en 4e wedstrijd won ze wel,
maar de 3e en 5e niet. Met 3
overwinningen werd ze enigs-

Alle 12 deelnemers op een rij. Met als 1e links Ashkan, 3e Raymon en
4e Maurice.

zins teleurstellend 10e van de
12. Maar Simone is pas 1e jaars
pupil en zal er volgend jaar weer
staan.
De 3 welpen (10 jaar) hadden
het moeilijk de 1e dag. Raymon
won de onderlinge wedstrijden
van Ashkan en zijn broer Maurice. Ashkan won vervolgens van
Maurice. Bij deze overwinningen bleef het op zaterdag.
De 2e dag was het Raymon die
geen wedstrijd wist te winnen.
Hij werd met 2 overwinningen
uiteindelijk 11e. Zijn broer Maurice won wel 1 partij. Hij moest
hier wel ouderwets hard voor
knokken. Toch werd hij 12e.
Overigens een verwacht resultaat. Rayon en Maurice staan
immers 17e en 19e op de nationale ranglijst.
De derde man Ashkan daar en
tegen staat 10e op de ranglijst.
Hij speelde een uitstekende 2e
dag met 2 overwinningen. Enkel en alleen tegen de uiteindelijke nr. 1 moest hij een 3-0 nederlaag incasseren. Tegen alle andere tegenstanders won hij
games en had hij kans op winst.
Daarom was de 9e plek achteraf
nog net iets teleurstellend.
De coaches Arno Henzen, Sander Kuijt en Ron Olijdam hebben
dit weekend van veel toptafeltennis kunnen genieten, waarbij hun pupillen helaas een bijrol speelden.
Ron Olijdam

Swingen met dj’s in Swingsteesjun
Regio – Op een bijzondere locatie, namelijk in de wachtkamer Tweede Klas op Station
Haarlem, vinden aanstaand
weekend weer top-avonden
plaats! Swingsteesjun organiseert zowel vrijdag- als zaterdagavond leuke feesten met te
gekke dj’s en een relaxte sfeer.
Ooit gestart als eerste rookvrije horeca/dansgelegenheid
is Swingsteesjun nog steeds
de place to be voor Haarlem
en omstreken! Het blijft heel
apart om uit te gaan op
een treinstation natuurlijk.

Vrijdag 12 juni draait dj
Danolio de lekkerste platen.
Heb je zin om van dit feestje te genieten, dan ben je van
harte welkom vanaf 20.00 uur.
Je kunt swingen tot vroeg in
de ochtend (1.00 uur). Entree
is zeven euro als je voor 21.00
uur binnen bent; daarna betaal je negen euro.
Zaterdag presenteert Swingsteesjun ‘Dance Classics’
met dj Jeffrey. Ditmaal in de
wachtkamer Derde Klas, ook
van 20.00 uur tot 1.00 uur.

Toegangsprijzen ook zeven
euro voor 21.00 uur en daarna negen euro.
Swingsteesjun
draait
de
maand juni nog de leukste
feesten op het station, om
daarna ‘te verkassen’ naar
de hippe ‘Club Maritime’ in
Zandvoort. In de zomer kun je
blijven genieten van de meest
swingende feesten van Kennemerland, maar dan ‘on the
beach’.
Meer info: www.swingsteesjun.nl

Meerdaagse Workshop Touch for Health
Heemstede - Touch for Health
is een combinatie van Westerse en Oosterse behandelmethoden. Door de spieren te testen
kan Touch for Health een onbalans in je lichaamshouding, voeding, emoties en energiebanen
zichtbaar maken. Je kunt leren
wat te doen tegen stress en hoe
je het zelfgenezende vermogen
van je lichaam activeert.
Hierdoor komt energie vrij, die

weer kan stromen en voel je je
fit en gezond.Touch for Health is
geschikt voor iedereen, volwassenen, kinderen of ouderen, en
is overal direct toepasbaar.
In de cursus I, II en III heeft docente Karin Blok-Olsen 14 meridianen, voortesten, versterkingstechnieken,
eenvoudige pijncontrole en het testen
van voeding en voedselovergevoeligheid behandeld. In de-

ze meerdaagse workshop Touch
for Health IV worden de puntjes
op de “i” gezet bij het spiertesten. U krijgt aanvullende technieken en theoriën, zoals bilaterale spierzwakte, luo-punten, een nieuwe techniek te gebruiken bij de vijf-elementenbalans, houdingsanalyse, voeding testen via C1, neurolymfatische release, theorie van acupressuur/acupunctuurpunten,

Aantrekkelijke acties bij
Hair & Beauty Lounge

Heemstede – In de maand
juni biedt de Hair & Beauty Lounge Heemstede mooie
acties om helemaal blij van te
worden. Jezelf verwennen met
een of meer behandelingen
in ‘de lounge’ is echt een cadeautje voor jezelf.

sage, ook de nek en schouders
evenals armen en handen worden gemasseerd. En natuurlijk
komt u lekker bij onder het genot van een glas verse jus. Gewoonlijk zijn de kosten van deze behandeling 127 euro, maar
in de maand juni dus 79 euro.

Massage is genieten...
De Well being massage of
Deep tissue massage is genieten van top tot teen! Het toppunt van relaxen staat centraal
in deze uitgebreide Oosterse
massage. Door de ritmische
bewegingen en een combinatie van maar liefst 9 verschillende wereldberoemde massagetechnieken...
Deze volledige massage van
60 minuten inclusief voet- en
hoofdhuidmassage en daarna bijkomen onder het genot
van een glas verse jus, kost nu
geen 70 maar 49 euro.

Verzorgde handen en
voeten
Meer aanbiedingen... Voor
‘beautiful hands and happy
feet’ heeft de Hair & Beauty
Lounge ook een heerlijke aanbieding in petto. Zeker tijdens
het zomerweer is het toch
prettig om uw handen en voeten verzorgd te tonen. Geboden wordt een luxe verwenarrangement. Manicure en nagels lakken (30 minuten) en
een uitgebreide pedicure (45
minuten) inclusief nagels lakken, worden gecompleteerd
door een ontspannen nek-,
schouder- en hoofdhuidmassage. Voor deze luxe behandeling betaalt u geen 89 euro,
maar 59 euro!

Voor het gelaat...
Dan de Anti-ageing lifting facial boost. Dit is een heerlijke
superieure behandeling waarbij lichaam en geest tot rust
komen, terwijl de verouderde
en gerimpelde huid eens flink
onder handen wordt genomen. Deze liftende boost doet
uw huid opnieuw ontwaken
en stralen. Een absolute aanrader voor een aanzienlijk resultaat... Een Anti-Ageing gezichtsbehandeling (naar keuze) duurt 75 minuten. Bestaat
uit een hoofdhuidmassage,
een gezicht- en decolletémas-

spierinhibitietechniek en nog
veel meer!
Vereiste vooropleiding: Touch for
Health I, II en III.
De workshop Touch for Health
van 3 dagen is op woensdag 24
juni van 13.00 tot 17.00 uur, op
donderdag 25 juni van 10.00 tot
17.00 uur en op vrijdag 26 juni
van 10.00 tot 17.00 uur. bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.
Opgeven kan op werkdagen van
9-12 uur: 023-548 38 28 keuze 1
of via www.casca.nl.

50% Korting Redken
In de kapsalon geldt ook een
aantrekkelijke actie. Eentje
waarbij maar liefst 50% korting wordt gegeven op epileren en verven van wenkbrauwen en wimpers, bij een kleurbehandeling in de luxe Redken
5th Avenue kapsalon.
Meer weten? Kijk op: www.
hblheemstede.nl of bel: 0235474435. Blekersvaartweg 14A.
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Sporthackers voor jongeren

Boksclinic vrijdag 26 juni
Heemstede - De gemeente Zandvoort, het Wim Gertenbach College en Sportservice
Heemstede-Zandvoort hebben
via het project Sporthackers jongeren meer aan het sporten en
bewegen gekregen. Met medewerking van diverse Zandvoortse verenigingen maakten de
jongeren kennis met de sporten
voetbal, hockey, poppin (streetdance) en zelfverdediging. In de
laatste weken van het schooljaar

staan softbal en boksen nog op
het programma.
Op vrijdag 26 juni geeft Krista
Flemming een boksclinic. Flemming behaalde zelf verschillende bokstitels, waaronder de
Dutch Title WFCA -57.15, de
European Title WMC -57 en de
World Title WFCA -57.15. Boksen
is totaalsport waar alles bij komt
kijken: conditie, mentaliteit, concentratie, weerbaarheid, strategie, timing, souplesse & respect.
Er wordt niet alleen gewerkt aan
gevechtstechniek, maar ook aan
het opbouwen van weerbaarheid, conditie en reactievermogen. Inschrijven voor deze clinic
kan bij Guus van Dee van het
Wim Gertenbachcollege.
De boksclinic is de laatste van
de zes Sporthackers clinics van
het huidige schooljaar. Maar niet
getreurd: ook volgend schooljaar
zullen er weer vele Sporthackers
clinics georganiseerd worden
voor de leerlingen van het Wim
Gertenbach College!

Workshop Naar de kern van jezelf
Heemstede - Stel u eens voor
dat uw grootste probleem een
positieve kant heeft, waardoor u
leert, ontwikkelt en verandert. In
de workshop Naar de kern van
jezelf gaat u op reis naar uw innerlijke bron. U leert op voorzichtige wijze de goede kant
van obstakels op uw weg ontdekken. De manier om te bereiken wat u wilt en een natuurlijke en blijvende verandering tot
stand te brengen. U gaat op weg
door de beperkingen heen om
straks op een blijvende, positie-

ve manier in het leven te staan.
Er wordt onder leiding van docenten Nico en Nanda van Gelder gewerkt in groepjes van
twee.
De workshop Naar de kern van
jezelf van 2 dagen is op vrijdag
26 juni en zaterdag 27 juni van
9.00 tot 17.00 uur. bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Opgeven kan telefonisch, op
werkdagen van 9-12 uur: 023548 38 28 keuze 1 of via www.
casca.nl.

Open Dag
Tennisvereniging Merlenhove
Heemstede - Tennis Vereniging
Merlenhove organiseert zaterdag 13 juni een Open Dag voor
aspirant leden. Belangstellenden zijn uitgenodigd om te komen kennismaken met de vereniging en de sfeer te proeven
op het mooie tennispark midden
in het Groenendaalse Bos.
De Open Dag vindt plaats vanaf
14.00 tot 17.00 uur.
Heeft u geen goed racket? Geen
probleem! De tennisshop op het

park is geopend en u kunt tennisrackets uitproberen en eventueel een nieuw racket en/of bespanning aanschaffen. Er zullen
ook leenrackets aanwezig zijn.
Voor kinderopvang wordt gezorgd zodat de aspirant leden
onbekommerd een partijtje kunt
tennissen. Het liefst aanmelden
voor deze Open Dag via het inschrijfformulier op de website
www.merlenhove.nl, Meer info
via: 06-51879008 (Paul Barten).

Meisjes F10 Alliance kampioen!
Heemstede - Na een seizoen goed te hebben samengespeeld zijn de meisjes F10 van hockeyclub
Alliance kampioen geworden.
Isa, Britt, Eva, Meike, Xavie, Anna, Yuki en Keke
hebben vanwege hun enthousiasme, inzet en samenspel veel wedstrijden gewonnen.
Het was een leerzaam jaar waarin ze begonnen

met wedstrijdjes 3 tegen 3 en later op een kwart
veld, 6 tegen 6 gingen spelen. Deze slimme meiden konden zich prima aanpassen aan deze verandering.
Zaterdag 6 juni zijn de meiden, samen met hun
geweldige coaches Rob en Marcel bij het clubhuis gehuldigd!

GSV demonstratie turnen
van kinderen voor ouders
Heemstede - Als de kinderen
bij het bokspringen met een rotvaart van de minitrampoline omhoog over de rug van de geit
springen, weet trainster Monique precies hoe hoog of laag ze
haar rug moet houden. Ze kent
haar pappenheimers. Ongelooflijk hoe hoog die meisjes van
enkel turven kunnen springen
met hulp van de kleine trampoline. Spannend was het om op de
balk te blijven met al die ogen
van papa`s, mama`s, oma`s en
opa`s als spelden in je rug. Maar
ook weer leuk als het lukt en ook
dat gebeurt. Lekker leuk was de
demonstratie op de tumbling
mat van 12 meter lang. Een opgeblazen mat waarop je lekker
kan springen, salto`s maken flikflakken, overslaan en hoogspringen. Lukt altijd! Op de brug staat
gelukkig de brugwachter om je
op te vangen als er iets fout gaat.
Is ook moeilijk met die ongelijke leggers die zo ver van elkaar
staan. We zijn pas zes of bijna

twaalf hoor! Er zit veelbelovend
spul tussen, zegt Jos Holdrop, de
trainer. De meisjes trainen twee
keer per week en zitten eigenlijk
in de voorselectie naar de echte
selectie voor de verdere carrière
in het turnen waar ieder meisje

van droomt. Voor informatie over
turnen en nog veel meer gymnastiek, jeugdballet, pilates, volleybal, tafeltennis, nordic walking, bridge en klaverjas, kijk op
www.gsv-heemstede.nl
Ton van den Brink

Leerlingen ‘Regenboog’ naar Linnaeushof
Bennebroek - Op vrijdag 12 juni gaat het Rode Kruis Haarlem
en Omstreken met alle leerlingen
van de Mytylschool ‘De Regenboog’ een dagje naar Linnaeushof in Bennebroek. De kinderen
worden begeleid door 68 personen bestaande uit schoolbege-

leiders, vrijwilligers van de Lions
Club Haarlem en vrijwilligers
van het Haarlemse Rode Kruis.
De kinderen worden van huis uit
rechtstreeks naar Linnaeushof
gebracht, waar zij worden opgevangen door de begeleiders.
Ook de rolstoelbus van het Ro-

de Kruis is ingezet voor het vervoer van de benodigde materialen en extra rolstoelen.
De kosten voor dagtocht worden betaald uit de bijdragen van
leden en donateurs, en uit speciaal voor deze dag gedoneerde giften.
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Gemeente Heemstede investeert
fors in sportvoorzieningen
De gemeente gaat € 2.284.650 investeren in de sportvoorzieningen in Heemstede.
Een groot deel daarvan, € 1.780.000, gaat naar het Sportcentrum Groenendaal. Met
de investeringen wil de gemeente bereiken dat sport nog meer toegankelijk wordt
voor de verschillende bevolkingsgroepen in Heemstede. De gemeenteraad ging eind
mei akkoord met de voorstellen van het college van B&W en voegde er aan toe dat er
€ 90.000 wordt geïnvesteerd in verlichting bij het tennispark Groenendaal.

Sportcentrum Groenendaal

Overige faciliteiten

Het huidige complex stamt uit 1983 en is
toe aan een grondige opknapbeurt. Het
zwembad wordt van top tot teen opgeknapt
en aantrekkelijker gemaakt. In overleg met
de nieuwe exploitant wordt gekeken welke
nieuwe attractie er in het zwembad komt.
Of de werkzaamheden nog dit jaar of in
2010 plaatsvinden, wordt bepaald in overleg met de nieuwe exploitant.

Ook het Sportpark Groenendaal wordt
aangepakt. De hekken, poorten en paden
worden opgeknapt of vervangen. Het honkbalveld voldoet nu qua maatvoering niet
aan de officiële wedstrijdeisen. Door het
veld te draaien wordt hieraan wel voldaan.
Tegelijkertijd wordt de afwatering verbeterd.
VEW en HFC krijgen deze zomer een
kunstgrasveld en de overige velden op het
sportpark worden flink opgeknapt.

Verlichting tennispark
Groenendaal

Toekomstige investeringen

De raad heeft bij amendement besloten tot
het aanbrengen van verlichting op acht tennisbanen. Daarvoor moeten wel de benodigde
procedures succesvol worden afgerond.

Er staat nog één knelpunt op de agenda:
een extra kunstgrasveld voor Alliance,
waarvoor gezocht wordt naar een passende
oplossing waarbij recht gedaan wordt aan
de positie van RCH voetbal.

Eerdere investeringen

Sporter staat centraal

De gemeente heeft de afgelopen periode
al veel geïnvesteerd in de sportfaciliteiten.
Zo kreeg hockeyclub Alliance er anderhalf
kunstgrasveld bij, tennisvereniging HBC
een extra tennisbaan en werd er geld
beschikbaar gesteld voor de aanleg van
een kunstgrasveld bij voetbalclub HBC.

De sportaccommodaties in Heemstede
worden intensief gebruikt, onder meer door
sportverenigingen, de naschoolse opvang
en het onderwijs. De gemeente wil een
breed gebruik van de accommodaties verder
stimuleren, ook door de ongeorganiseerde
sporter. Daarom werd aan de raad voorgesteld een aanzienlijk budget beschikbaar te
stellen om het sportpark te voorzien van
aantrekkelijke extra’s zoals een hardloopcircuit en bijbehorende voorzieningen.

College van B&W: onder meer sportpark
en sportcentrum Groenendaal verbeteren

vervolg op pagina 2

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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GEMEENTELIJKE INVESTERINGEN
IN SPORT 2006-2010
Gerealiseerd in de periode
2006-2009
- De gemeente ondersteunt het basisonderwijs in het bieden van bewegingsonderwijs door vakleerkrachten en financiert voor een deel het schoolzwemmen.
- De gemeente financiert sportdagen op
het gemeentelijke sportpark.
- De gemeente financiert de Jeugdsportpas waarmee kinderen uit het
basisonderwijs uit 250 sportcursussen
kunnen kiezen om voor € 7,50 vier lessen
te volgen.
- Jaarlijks worden 10 extra sportactiviteiten gesubsidieerd in de wijken op speelterreintjes voor jongeren van 12-18 jaar.
- Mensen met financiële belemmeringen
kunnen een bijdrage krijgen voor kosten
van
maatschappelijke
participatie,
waaronder de deelname aan sportactiviteiten.
- Senioren kunnen deelnemen aan het
GALM-project: een fittest gevolgd door
een 12-weeks sportintroductieprogramma.
- De gemeente subsidieert Sportsupport
Kennemerland voor het bieden van
sport- en bewegingsactiviteiten voor
mensen met een beperking.
- 4e kunstgrasveld en miniveld bij hockeyclub Alliance.

Wordt gerealiseerd in 2009
- Subsidie

verleend

aan

stichting

Sportpark HBC voor aanleg van een
kunstgrasveld (het veld wordt momenteel
aangelegd).
- Aanleg kunstgrasveld voor de voetbalclubs VEW en HFC Heemstede (wordt
deze zomer aangelegd).
- Kinderen met overgewicht wordt een
combinatie aangeboden van fitness en
het verbeteren van het eetpatroon.
- Middelbare scholieren kunnen zich inschrijven voor verschillende clinics van
populaire sporten (sporthackers).

Maatregelen waarover
gemeenteraad heeft besloten
op 28 mei 2009
- Sportcentrum Groenendaal
Renovatie
€ 1.500.000
Verbetering
€
280.000
- Sportpark Groenendaal
Aanpassen honkbalveld,

verbeteren drainage
€
Verbeteren WeTra-veld
VEW en HFC Heemstede,
opknappen paden, aanpassen
drainage softbalveld
€
- Onderhoud Sportcentrum
Groenendaal,
extra jaarlijkse storting
€
- Onderhoud Sportpark
Groenendaal,
extra jaarlijkse storting
€
- Verlichting tennispark
Groenendaal
€

250.000

115.000

63.500

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.

Agenda’s en
verslagen van de
gemeenteraad?
www.heemstede.nl

90.000

Voorgestelde maatregel waarvoor nog onderzoek nodig is:
- Hockeyclub Alliance: uitbreiding met
een kunstgras hockeyveld.
Onderzocht wordt hoe deze uitbreiding
medio 2010 gerealiseerd kan worden
met behoud van een reële en werkbare
situatie voor RCH voetbal.

Bestaande activiteiten
gecombineerd met de
nieuwe geven het volgende
financiële beeld:
Jaarlijkse bijdrage van de gemeente
aan sport en bewegen komt vanaf
2010 op: € 1.095.000
Dit is ruim € 42,-- per inwoner.

Buren helpen buren

Heeft u een conflict met de buren? ‘Buurtbemiddeling’ kan een oplossing zijn. De gemeente Heemstede maakt in 2009 deze vorm van bemiddeling bij burenruzies mogelijk. Het kan dan gaan om conflicten
over bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast door spelende kinderen of
dieren, over beplanting, rommel in het trappenhuis of het plantsoen.
Speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers helpen u er samen met uw
buren uit te komen. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden als u
gebruik maakt van buurtbemiddeling.

Kleine irritaties tussen buren
kunnen soms uitgroeien tot
grote problemen. De buurtbemiddelaars helpen u er samen met uw

HeemstedeMail

76.150

Buurtbemiddeling in Heemstede

Wat is
buurtbemiddeling?

2 0 0 9

buren uit te komen. De goed getrainde vrijwilligers zijn altijd onpartijdig, spelen niet
voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij
proberen de partijen weer met elkaar te
laten praten en samen aan een oplossing
te werken. Het voordeel is dat het probleem

dan niet bij een andere instantie hoeft te
worden neergelegd. Overigens is buurtbemiddeling niet geschikt bij een familieconflict, als er verslavings- of psychische
problemen zijn, als er al een juridische procedure loopt of als er sprake is van buitensporige agressie. De bedoeling van buurtbemiddeling is: vroegtijdig inspringen zodat
ruzies niet escaleren.

Werkwijze
Politie of bijvoorbeeld Loket Heemstede
kunnen buurtbemiddeling inschakelen.
Maar daarnaast kunt u ook zelf rechtstreeks een beroep op buurtbemiddeling
doen. De coördinator buurtbemiddeling
kijkt dan samen met u of uw melding valt
onder de uitgangspunten van buurtbemiddeling. Uw melding wordt aangenomen of
u krijgt een doorverwijsadvies.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met
de coördinator buurtbemiddeling:
Mary Heinen, telefoon (023) 569 88 83.
E-mail: buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.
Website: buurtbemiddeling.meerwaarde.nl
(zonder ‘www’ ervoor).

Zelf buurtbemiddelaar
worden?
Het uitgangspunt bij buurtbemiddeling
is: buren helpen buren. De buurtbemiddelaars zijn dan ook allemaal
vrijwilligers uit de buurt. Spreekt het u
aan om bij conflicten bij u in de omgeving te bemiddelen? Meld u dan aan
als vrijwilliger. U krijgt eerst een gedegen opleiding, zodat u goed getraind
aan de slag kunt gaan. U kunt zich
aanmelden bij de coördinator buurtbemiddeling (zie onder ‘Contact’).
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Werk aan de weg

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze
routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project ‘Herinrichting
Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl
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Meldpunt overlast

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). Over
de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. In de periode 9 tot
22 juni 2009 is de Binnenweg tussen de laad/loslocatie Dekamarkt en het parkeerterrein van
de Dekamarkt afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen
langs het werkgebied.

-

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

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

Overlast
Johan Wagenaarlaan
Van 8 tot en met 12 juni 2009 wordt de Johan Wagenaarlaan, ter hoogte van de Bernard
Zweerslaan, afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is noodzakelijk voor de
uitvoering van rioleringswerkzaamheden. Doorgaand autoverkeer en openbaar vervoer
wordt omgeleid via de Heemsteedse Dreef en César Francklaan.

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

Bernard Zweerslaan
Tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. Op dit
moment wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Van Breelaan en Johan
Wagenaarlaan. Het werkgebied is afgesloten voor alle verkeer. Vanwege de afsluiting
van het kruispunt Bernard Zweerslaan - Johan Wagenaarlaan is de Componistenwijkzuid voor autoverkeer alleen bereikbaar via de Von Brucken Focklaan.

Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/Vondelkade
Tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/
Vondelkade de bestrating van de wegen en trottoirs hersteld.
Het herstel gebeurt in drie fasen: tot begin juni: Roemer Visscherplein tussen de
Camphuysenlaan en Vondelkade; maand juni: Camphuysenlaan; maand juli: Vondelkade.
Per fase wordt het werkgebied met wegafzettingen en verkeersborden aangegeven.

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

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

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

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

Nieuwe richtlijnen reclames, uitstallingen, terrassen
en puiwijzigingen in het Centrumgebied Heemstede
De raad heeft in mei 2007 uitgesproken dat
het welstandsbeleid voor het Centrum
(Binnenweg/Raadhuisstraat) aangescherpt
moet worden. Door een ambtelijke werkgroep is een discussienota opgesteld om
te komen tot richtlijnen die recht doen aan
deze uitspraak. De genoemde discussienota is uitgebreid besproken in de stuurgroep en klankbordgroep Binnenweg.
Naar aanleiding van de gevoerde overleggen zijn drie notities opgesteld waarin grotendeels is tegemoet gekomen aan de
suggesties en op/aanmerkingen van de
klankbordgroep en stuurgroep.
Het betreft de volgende notities:
Deel 1: Bebouwing, aanpassingen
standsnota
Deel 2: Reclame

wel-

Deel 3: Uitstallingen en Terrassen
Deze notities liggen vanaf donderdag 11
juni 2009 gedurende 6 weken op maandag
tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1.
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke
openbare
bibliotheek
(Julianaplein 1). Belanghebbenden kunnen
hun mening/zienswijzen aan de gemeente
kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de
termijn van terinzagelegging (tot donderdag 23 juli 2009) schriftelijk uw reactie aan
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Uw reactie zal bij de besluitvorming door
de raad worden betrokken.

Uittreksel
bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl
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Aanvragen bouwvergunning

2009.128
2009.129
2009.130
2009.131
2009.132

het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een terrasoverkapping
het plaatsen van reclame
het veranderen van een vlonder en aanbrengen
damwand t.b.v. grondkering
het vernieuwen van een berging
het vergroten van de opbouw boven de aula
en renoveren dak Haemstede Barger VMBO
het vergroten van een dakkapel op het achterdakvlak
het plaatsen van een berging
plaatsen erfafscheiding

-

Jan van Gentlaan 6
Herenweg 39B
Zandvoortselaan 160
Ooievaarlaan 5

- Blekersvaartweg 3
- Koediefslaan 73
- Hunzelaan 13
- Koediefslaan 39
- Bronsteeweg 57

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan
plaatsen erfafscheiding
het uitbreiden van een woonhuis

- Kraanvogellaan 9
- Voorweg 55

De verzoeken liggen vanaf 11 juni 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

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

Standplaatsvergunning
Op 4 juni 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, op grond
van artikel 5.2.3., eerste lid van de
Algemene plaatselijke verordening, een
standplaatsvergunning te verlenen aan de
heren Hagedooren en Janse te Heemstede
voor de verkoop van snacks tussen 12.00
en 14.00 uur op:

het restaureren van een tuinmuur

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

Indien u meer informatie wenst kunt u
contact opnemen met de afdeling Algemene
& Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Res Novaplein 16 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner.
(verzonden 5 juni 2009).
Het besluit ligt vanaf 11 juni 2009 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.

www.heemstede.nl

- Herenweg 7

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt vanaf 11 juni 2009
gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur 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 kunt u zich wenden tot de heer M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

- iedere dinsdag - Cruquiusweg 37 B
- iedere woensdag - Nijverheidsweg 39
- iedere donderdag - Industrieweg 6-10
- iedere vrijdag - Nijverheidsweg 22

Verkeersbesluit

Ontwerpbesluit Monumentenvergunning
2009.078

2 0 0 9

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

- Zandvaartkade 9

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

2009.090
2009.098

J U N I

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto
artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming
gegeven de Crayenestersingel tussen de Adriaan Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan de
zijde van de Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te sluiten van 14.00 tot 19.30 uur.

Verleende sloopvergunning (verzonden 4 juni 2009)
het verwijderen van asbest

1 0

Op 3 juni 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.1.4.1. van de
Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Crayenesterbasisschool voor het houden van een eindfeest op woensdag 17 juni a.s. op en rondom het
schoolplein aan de Crayenestersingel.

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

2009.922

-

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Bouwplannen
2009.123
2009.124
2009.126
2009.127

H E E M S T E D E

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

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

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

