
Heemstede – Haar vader, 
Hoofd der School in Enschede, 
vermaande de zestienjarige Ans: 
“Ga nou eerst maar de Kweek-
school doen, reizen en vliegen 
kan je altijd nog.”  Met 18 jaar 
stond ze voor de klas. Tijdelijk 
in Glanerbrug. Het ‘echie’ be-
gon op 1 augustus in Ensche-
de in een gloednieuwe school 
in een nieuwe wijk . In een paar 
weken tijd had ze 38 kinderen in 
de eerste klas. Enkele jaren later 
kreeg ze de tweede klas en had 
52 kinderen. Kom daar nu nog 
maar eens om! Toen was dat bij-
na normaal! 

Ans heeft altijd een voorliefde 
gehad voor talen. Na een cur-
sus Duits heeft ze na school-
tijd als experiment aan 5de  en 
6de klassers vanwege de ligging 
vlakbij  de grens Duits gege-
ven. De jubilaris spreekt inmid-
dels ook Spaans en Italiaans en 
kan zo bijvoorbeeld de Brazili-
aanse moeder met haar kind op 
de Voorwegschool gemakkelijk 
de weg wijzen in onderwijsland. 
Toen haar man inspecteur van 
het onderwijs werd in Haarlem, 
verhuisde ze naar Heemstede. 
Met zeer gemengde gevoelens, 
want het liep zo lekker in Twen-
te met hun twee kinderen. Twij-
fel ook over het krijgen van zo`n 
leuke baan als ze had in Ensche-

de. Het werd eerst even invallen 
op de Voorwegschool om nooit 
meer weg te gaan. Eerst inval-
len in de moeilijkste 4de klas. 
Daarna taakverlichting in de 
6de. Toen haar kinderen de deur 
uitgingen, ging Ans weer volop 
aan het werk in de 1ste klassen 
die later groepen 3 en 4 gingen 
heten. Ze heeft nu al weer kin-
deren van kinderen waarmee ze 
in 1978 mee begon. In Heemste-
de zelf komt ze veel oud-leerlin-
gen tegen, ze is helemaal inge-
burgerd. 

Ze is nu dankbaar na 40 jaar on-
derwijs, dat zij haar vaders raad 
heeft opgevolgd. Gereisd heeft 
ze inmiddels ook. Haar doch-
ters zijn letterlijk het huis uit ge-
vlogen. De een vier jaar als ste-
wardess, de andere vliegt nog 
steeds en beiden zijn getrouwd 
met een piloot. Zij prijst haar 
keuze om met kinderen te wer-
ken. Als je dat in je vingers hebt 
is er niet mooier. Leerlingen 
hebben het nog steeds over: 
“hun huis en zij hebben”. Vrese-
lijk dat “hun hebben”. De kinde-
ren weten het: elke ochtend juf 
Ans een hand geven en de juf 
aankijken. Respect hebben. Ook 
elke ochtend een papiertje in de 
prullenbak gooien, dat scheelt 
weer zoveel rommel op straat 
op het speelplein. Of Ans ergens 

een hekel aan heeft op school? 
Och, kinderen zijn veel vlotter 
met de computer, maar zij kan 
en net mee overweg. Altijd al 
een hekel gehad aan admini-
stratie en alle rompslomp naast 
het lesgeven. De school, de kin-
deren, daar gaat het om. Op 23 
juni heeft Ans een bescheiden 
feestje met het team. Ze wil nog 
wel twee jaar doorgaan om dan 
echt met pensioen te gaan. 
Ton van den Brink
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Heemstede - “Yeah, 4-1”, zal dit gezin ongetwijfeld ge-
juicht hebben afgelopen vrijdag. Wat een feest! Oran-
je zet na wereldkampioen Italië ook vice-wereldkampi-
oen Frankrijk op zijn nummer! Deze leuke foto werd in-
gestuurd door Erica Bronkhorst. Voor het ter perse gaan 
van dit nummer moest de wedstrijd tegen Roemenië nog 
gespeeld worden. Heeft u een gezellige EK-foto? Stuur die 
naar: redactie@heemsteder.nl en wie weet staat u straks 
met uw gezin in de Heemsteder!

EK-koorts in Heemstede!

Raslerares Ans Tannemaat 
40 jaar in onderwijs
























met gratis saus
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v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

4 varkens-
oesters

Inbreker probeert 
het weer
Heemstede - Dinsdagmorgen 
rond 3.45 uur is ingebroken in 
een woning aan de Utrechtlaan. 
De honden van de bewoners 
sloegen alarm. Het ongewenst 
bezoek had bankpassen en an-
dere spullen meegenomen. De 
politie heeft gezocht naar vin-
gerafdrukken, waarna de bewo-
ners weer naar bed gingen. Kor-
te tijd later hoorden ze iemand 
in de tuin. Ze zagen een man die 
er snel vandoor ging. De inbre-
ker is waarschijnlijk teruggeko-
men om te kijken of er meer te 
halen was. De politie heeft ge-
zocht naar de man maar vond 
hem niet. 



Heemstede – Het is een vol-
dongen feit: het redactiekan-
toor van de Heemsteder aan 
de Camplaan 35 is gesloten. 
Binnen twee dagen werd de 
complete inrichting verhuisd 
naar andere kantoren van het 
uitgeversbedrijf, dat naast de 
Heemsteder wekelijks nog 
twaalf andere kranten uit-
brengt. Het kantoor in Heem-
stede kwam leeg op de afge-
sproken dag: maandag 16 ju-
ni. Op het voornemen het kan-
toor te sluiten omdat eigenlijk 
alle communicatie via de com-
puter gaat, kreeg de redactie 

veel reacties. Overwegend po-
sitief. Ieder toont begrip voor 
het besluit. “Hoewel we het 
wel jammer vinden omdat een 
praatje met jullie in het kan-
toor nu niet meer kan”, aldus 
een Heemsteedse die weke-
lijks een kabaaltje inlevert. 
Een leeg kantoor dus, maar 
een volle krant! Om elke week 
weer het leukste en interes-
santste plaatselijke nieuws te 
brengen, blijft de redactie re-
kenen op uw hulp. Nog even 
de gegevens op een rij:

Kopij sturen naar:
redactie@heemsteder.nl  
Contactpersoon is Joke van 
der Zee (redactie/bladma-
nagement), tel. 06-50284402. 
Bgg: 0297-341900.
Advertenties sturen naar:
aanlever@heemsteder.nl
Contactpersoon is Ingrid Sier-
veld (advertentieverkoop), tel. 
06-55183838. 

Nieuw inleveradres kabalen
Gratis kabaaltjes kunt u blijven 
aanleveren, maar dus begrij-
pelijk niet meer in de brieven-
bus van het gesloten redactie- 
kantoor.
Het nieuwe inlever-adres is 
Primera de Pijp aan de Raad-
huisstraat 30. Opsturen per 
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Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten in beeld

Het vrijstaand gelegen pand aan de Glipperdreef 83 is gebouwd als 
veldwachterdienstwoning, arrestanten- en brandspuitenbergplaats 
in 1912 en staat tegenover de molen van Höcker. Tijdens de Twee-
de Wereldoorlog was de bergplaats in gebruik bij de brandweer. Na 
1945 fungeerde het pand een tijdje als timmerwerkplaats. Het pand 
heeft een rechthoekige plattegrond en is eenlaags opgetrokken on-
der een schilddak met ongelijke benen en een wolfseind aan de 
voorzijde. Op de voorgevel staat afgebeeld het bouwjaar 1912, een 
bladmotief en een vogel, een merletje. Deze heraldische vogel is af-
gebeeld in het gemeentewapen. De periode dat het gebouw dienst 
deed als arrestantencel wordt levend gehouden door het getraliede 
raampje in de rechterzijgevel. De cel meet 2x1,5 meter en was voor-
zien van een houten brits en stenen plee met een houten deksel. 
De dubbel openslaande deuren aan de voorzijde herinneren aan de 
functie van brandspuitenbergplaats. Sinds enkele jaren wordt het 
pand bewoond door het echtpaar Beugeling. Ze woonden in een 
klein huis in Hillegom, wilden altijd wel groter wonen, ook vanwege 
de kinderen, maar het kwam er gewoon niet van. Wel twintig jaar 
gezocht naar een grotere woning. Beugeling kwam dagelijks langs 
de Glipperdreef op weg naar zijn werk in Heemstede. 
Hij keek altijd met een schuin oog naar het pand Glipperdreef 83. 
Hij kon het kopen en kreeg alle medewerking van de gemeente bij 
zijn plannen om het pand op te knappen. Er was tien jaar niets aan 
gedaan. Het was altijd een huurhuis van de gemeente geweest. Al-
les moest vernieuwd worden, elektra, gas, water. Op 2 januari 2005 
mochten ze van de gemeente vast de tuin aanpakken en tien jaar 
zevenblad en brandnetels te lijf gaan. Dit terwijl de overdracht pas 
op 24 maart was. Toch aardig! Na drie jaar zijn ze bijna klaar met 
het opknappen. De indeling is niet gewijzigd en het oude glas zit er 
nog in of is gerestaureerd. Ze zoeken nog wel foto`s van de achter-
kant van het pand omdat ze de oude deuren daar willen vernieuwen 
maar wel in oude stijl. In dit pand kan nu ook mevrouw Beugeling 
haar beeldende kunst wat gemakkelijker kwijt, zo hangt er aan de 
muur in de woonkamer een prachtig schilderij van een bloeiende 
fruitboom. Waarmee het hele pand Glipperdreef 83 èn een gemeen-
temonument weer is opgebloeid.
Ton van den Brink

Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente 
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst, 
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumen-
ten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand ge-
komen door ijverig werk van de Vereniging Oud-Heemste-
de- Bennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven  om 
tot een gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de 
gemeente zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van 
een bruin informatiebordje met daarop de bijzonderheden 
van het gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door 
de ANWB. Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, 
waarvan er 21 voorzien zijn van informatiebordjes. De be-
woners van de overige panden stelden geen prijs op de in-
formatiebordjes.

Glipperdreef 83

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

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Krantenkantoor leeggehaald!

post is ook mogelijk. In een 
dichte enveloppe naar ‘de 

Heemsteder’, Visserstraat 10, 
1431 GJ Aalsmeer, ovv ‘kabalen’.



wen en aanstekelijke podiumuit-
straling. 
De Musicalschool is gevestigd 
aan de Bosboom Toussaintlaan 
18 te Heemstede. Meer informa-
tie op www.mzk.nl. Op de websi-
te staan ook video-opnames van 
een voorproefje van ‘Ella’, opge-
nomen tijdens het MZK FSTVL in 
het Patronaat. Kaarten uitsluitend 
bij de kassa van Schouwburg 
De Meerse in Hoofddorp: maan-
dag t/m vrijdag van 11.00–17.00 
uur (plus vrijdagavond 19.00-
21.00 uur) en zaterdag 11.00–
15.00 uur. Telefonisch reserveren: 
023 – 556 3707. 
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Wijnproeverij van Brantjes Wijnimport
Heemstede – De locaties waar 
Paul Brantjes zijn voorjaarsproe-
verijen houdt zijn altijd bijzon-
der en zeker de proeverij op een 
voorjaarszondag op het Land-
huis Ipenrode aan de Herenweg. 

In en tussen de stallen die in 
hoefijzervorm gebouwd zijn, half 
overdekt en gestut met conisch 
handgeschaafde palen uit eigen 
tuin. Gebouwd volgens hetzelf-
de principe zoals men dat deed 
ten tijde van de bouw van het 
landhuis zelf. Met de schapen 
en paarden achter het landhuis 
waar eigenaar van het land-
goed Piet van den Bos zo sma-
kelijk over vertellen kan. Ook 
een beetje trots op het ijsvogel-
tje dat weer terug is op het land-
goed. Alleen al de verhalen van 
de landgoedeigenaar maakt de 
proeverij zo bijzonder. Maar Paul 

Brantjes kan ook mooi vertellen 
over zijn bijzondere wijnen. Over 
de geschiedenis van de fami-
lie Roqueta die teruggaat tot de 
twaalfde eeuw, maar het pas in 
1898 was dat Don Roqueta zich 

vestigde in Manresa middenin 
de Pla de Bages om wijnen op 
grotere basis te gaan maken. Nu 
wordt het bedrijf geleid door de 
vierde generatie. Zij volgen wel 
de technologische ontwikkelin-
gen en hebben alle respect voor 
tradities om hun fruitige, soepe-
le wijnen te maken, die duidelijk 
het Spaanse karakter hebben 
behouden. 
Inmiddels is het bedrijf van Ra-
mon Roqueta ook ISO 9002 ge-
certificeerd. De druiven komen 
deels van de 127 hectare eigen 
wijnpercelen op een hoogte van 
vier-en zeshonderd meter boven 

de Middellandse zeespiegel. Zo 
profiteren ze van de wind en 
temperatuur; de overige tros-
sen worden gekocht van lokale 
telers. De helft van de jaarlijkse 
opbrengst wordt geëxporteerd 
naar het buitenland en ook naar 
Nederland, naar Brantjes Wij-
nimport,  waar Paul maar wat 
trots op is. Chili is het grote suc-
cesverhaal van de Zuid-Ameri-
kaanse wijnbouw die helemaal 
is afgestemd op de buitenland-
se markt. Dat was honderd jaar 
geleden ook al het geval, alleen 
vindt wijnbouw nu op veel gro-
tere schaal plaats dan toen. In 
korte tijd weer herontdekt en 
een vaste plaats veroverd in de 
Europese wijnkelders. 
Een voorbeeld van de veelzijdig-
heid van Brantjes wijnimport is 
dan ook de Viu Manent Cahr-
donnay Chili 2007. De druiven 
van twaalf tot veertien jaar ou-
de stokken worden direct na de 
oogst een etmaal ingeweekt. Een 
kwart van het sap gaat op va-
ten van Frans eiken, de rest ver-
gist, bij laag gehouden tempe-
ratuur, op tank. Na fermentatie 
rijpen beide wijnen vier maan-
den  en winnen aan complexiteit 
en smaak. Volgens Paul een wijn 
om jong te drinken als aperitief 
of begeleider van visgerechten, 
gevogelte of wit vlees. Een idea-
le huiswijn voor de gastronomie 
of bij u thuis als huiswijn. 
Paul Brantjes wijnimport is 
gevestigd aan de Meer en 
Boschlaan 12 telefoon 023 
5290260, fax 023 5295950 en 
e-mail: BranPgb@cs.com 
Ton van den Brink

“Hierbij een foto van een nog zeer recent bezoek dat ik met de 
Aerdenhoutse dichter Michel van der Plas bracht aan de ooit in 
Zandvoort woonachtige en afgelopen weekeinde in Amsterdam 
gestorven Maestro Kees Fens.
Een groot dichter naast de meest geprezen literaire criticus van 
Nederland.”
Willem Snitker, Heemstede

INGEZONDEN

Bijzonder bezoek

Buurtbewoners grijpen jonge inbrekers
Heemstede  – Zondagnacht kwam bij de politie een melding  bin-
nen dat buurtbewoners van de Lorentzkade in Haarlem een mo-
gelijke inbreker hadden aangehouden. De 21-jarige verdachte uit 
Heemstede had geprobeerd in te breken en wilde vluchten, maar 
werd tegengehouden door enkele buurtbewoners, die de politie 
alarmeerden. Omdat er mogelijk nog meer verdachten in de buurt 
zouden lopen of zich in een voertuig schuil zouden gingen agenten 
op onderzoek. In een op de Lorentzkade geparkeerde auto troffen 
zij op de  achterbank verscholen een tweede verdachte aan, een 17-
jarige jongen uit  Heemstede. In de auto trof de politie diverse in-
brekerswerktuigen. Beide jongens zijn overgebracht naar een poli-
tiebureau en ingesloten.

Ella Fitzgerald weer tot leven gebracht

Alle bijna honderd leerlingen van 
de Musicalschool doen mee met 
deze ambitieuze eindproductie: 
van talentvolle 10-jarigen tot de 
hoogste groepen, die tijdens hun 
opleiding geleerd hebben als 
volwaardige spelers, zangers en 
dansers met veel durf een voor-
stelling neer te zetten. Uniek is 
de samenwerking met 18-kop-
pige Big Band Gabanza, één van 
de topbands van Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland, met een 
vaste volwassen bezetting.

Achtjarige vooropleiding 
De MZK-Musicalschool biedt 
een achtjarige professionele 
vooropleiding voor kinderen en 
jongeren die de ambitie hebben 
zich tot musicalacteur te ont-
wikkelen. Zo’n honderd leerlin-
gen volgen elke zaterdag drie 
uur lang intensieve lessen op het 

gebied van zang, dans en spel, 
de drie hoofddisciplines van het 
musicalvak. Gedurende de oplei-
ding kunnen zij zich ontwikkelen 
tot volwaardige musicalacteurs 
met een flinke dosis zelfvertrou-

Heemstede - Op 28 en 29 juni presenteert de Musicalschool 
van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland in Schouwburg De 
Meerse te Hoofddorp de productie ‘Ella, the First Lady of Song’.  
‘Ella’ is een eigen musicalproductie waarbij in het eerste deel 
scènes uit het leven van Ella Fitzgerald worden gespeeld, afge-
wisseld met gezongen en gedanste acts. Na de pauze volgt er 
een ‘Tribute to Ella’ met een compilatie van beroemde hits van 
deze legendarische zangeres. Het wordt een bijzondere muzi-
kale voorstelling, ondermeer vanwege de live begeleiding door 
Big Band Gabanza onder leiding van Miklós Fürst.

Wereld Wijn Tour:
Wijnontdekkingstocht per fiets!
Heemstede - Op zondag 6 juli 
organiseren 6 regionale cafés, 
waaronder de 1ste Aanleg in 
Heemstede, in samenwerking 
met Wijnhuis ten Bilt / Zwa-
gers Wijnimport uit Santpoort 
de jaarlijks terugkerende 
Wereld Wijn Tour. 

Deze fietstocht voert langs 6 
karakteristieke cafés in de re-
gio. Ieder deelnemend café 
heeft een wijnland uitgeko-
zen, waarvan men in dat café 
een rosé of een witte wijn kan 
drinken, uiteraard behoort een 
frisdrank ook tot de mogelijk-
heden. Zo kan men op een 
originele en sportieve manier 
kennis maken met de diversi-
teit van de wijnwereld.

Café ’t Hemeltje in Bloemen-
daal, Proeflokaal de Blauwe 
Druif, Café ’t Kantoor, Tapas 
Bar El Pincho, Café Restaurant 
De Molenplas in Haarlem en 
Café De 1e Aanleg in Heem-
stede hebben ieder in het 
thema van het gekozen wijn-
land hun zaak aangekleed. 

Het thema in de 1ste Aanleg 
is Australië. Voor deze gele-
genheid is de 1ste Aanleg een 
culinaire samenwerking aan-
gegaan met Southern cross, 
het welbekende Australische 
restaurant aan de Zandvoort-
selaan.
Deelname kost bij voorin-
schrijving 17,50 euro en op 
zondag 6 juli 20,00 euro. Hier-
voor krijgen de deelnemers in 
ieder café een glas wijn (óf 
frisdrank), een routebeschrij-
ving, een stempelkaart en een 
aandenken aan de Wereld 
Wijn Tour. Bovendien worden 
de Wijnfietsers in ieder ca-
fé onthaald met een heerlijk 
hapje, passend in het thema-
land van het café.

Opgeven voor de Wereld Wijn 
Tour kan bij de 1ste Aanleg 
aan de bar, bij voorkeur bij 
vóórinschrijving ivm een maxi-
mum van 800 deelnemers.
De fietstocht start op zon-
dag 6 juli tussen 12.00 uur en 
13.30 uur en eindigt uiterlijk 
om 19.00 uur. 
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Driewerf hoera voor 
basisschool Evenaar
Heemstede – Twee leerkrach-
ten die gelijkertijd 25 jaar bij het 
onderwijs zijn en de Evenaars-
dag, dat was vrijdag de der-
tiende afrekenen met alle bijge-
loof. Domien Geluk en Madelon 
Straus-Montagne vierden hun 
jubileum en de Evenaar had zijn 
feestdag. Een feest voor de da-
mes die toevallig samenviel met 
de Evenaarsdag? Voorzitter van 
het schoolbestuur, Arnout Ellen-
broek, stelde dat het feest geor-
ganiseerd was voor de dames en 
toevallig samenviel met de in-
middels beroemde Evenaarsdag. 
Een driewerf hoera dus voor de 
Evenaar en de twee jubilerende 
leerkrachten. In zijn speech op 
de drukke speelplaats stond hij 
even stil bij het 20 jarig bestaan 
van de school en dat beide juf-
fen zeventien jaar deel uitmaak-
ten van het schoolteam. Steeds 
met hoofd, hart en handen, het 
motto van de school. 

Domien Geluk
Nadat ze was afgestudeerd in 
1982 heeft ze veel vrijwilligers-
werk gedaan op scholen. In Zee-
land was er nu eenmaal weinig 
aanbod van banen in het onder-
wijs. Je bent er klaar voor en je 
wilt werken. Met veel inzet lukte 
het haar; ze werkte negen jaar in 
Zeeland in het onderwijs. Maar 
in de Randstad gebeurde toch 

meer; ze solliciteert in Heemste-
de, langs de kust, want die kan 
ze niet missen, en bij de Evenaar 
kreeg ze in de kleuterbouw de 
groepen 1 en 2 voor een jaar. 
Het tweede jaar werd span-
nend, de groepen 2 en 3 tegelijk; 
spelende kinderen en lerende 
kinderen. Vele jaren de groe-
pen 3 en 4 waarin je veel kan 
overbrengen. Ze heeft inmiddels 
alle groepen gezien en beleefd. 
Dat ze een directietaak er-

bij kreeg had ze nooit gedacht, 
maar ook dat lukt haar volgens 
de voorzitter Ellenbroek uitste-
kend als je ziet hoe zij de on-
langs gehouden ouderbijeen-
komst leidde. 

Madelon Straus-Montagne
Madelon koos na de middelba-
ren school voor de KLOS, de op-
leiding voor kleuterleidsters op 
de Raaks in Haarlem. Ze wilde 
gericht met jonge kinderen wer-
ken. Na haar akte A kreeg ze ge-
lijk een baan in Haarlem-Noord 
en haalde daarna haar akte B 
voor hoofdleidster. Ze werkte vijf 
jaar op de drie-klassige school. 
Ze solliciteerde in Heemste-
de en werd aangesteld op een 
kleuterschool in de Glip die later 
gekoppeld was aan de Voorweg-
school. Daar werd ze hoofdleid-
ster. Tot ze zelf kinderen kreeg. 
Na haar kinderen op weg gehol-
pen te hebben toch weer graag 
aan het werk met kleuters en 
dat werd de Evenaar. Nu al weer 
jaren groep drie. Heerlijk om de 
basis te leggen bijkinderen. Te 
zien hoe die kinderen tot ont-
plooiing komen. Ieder jaar weer 
op die Evenaar, waar het naast 
het leren ook leuk feesten is op 
de Evenaarsdag met schminken, 
dansen, zingen, eten en drinken 
en vooral spelen. 
Ton van den Brink

Links Domien Geluk en rechts 
Madelon Straus.

ROC Nova College zoekt gezinnen
Heemstede - Het ROC Nova College zoekt voor het komend cursusjaar ouders in de regio’s IJmond, 
Haarlem en Haarlemmermeer die thuis een stagiair van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn willen be-
geleiden. Het gaat om (gast)gezinnen met minimaal twee kinderen die nog niet naar de basisschool 
gaan.  
De stagiair van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn leert één tot drie dagen per week in het gezin te 
helpen bij activiteiten met de kinderen, hun persoonlijke zorg, dagelijkse activiteiten en huishoudelijke 
taken. Dat kan zijn: spelen met de kinderen, voorlezen of de maaltijd voorbereiden. Daarbij ontwikkelt de 
stagiair vaardigheden als samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Ouders kunnen bij deze 
ontwikkeling een belangrijke rol vervullen door de cursisten te helpen. De ouders krijgen daarbij onder-
steuning van deskundige stagedocenten van de opleiding.

Voor meer informatie en aanmelding: Meriam Oud, bpv-coördinator Gezondheidszorg ROC Nova 
College, telefoon (023) 530 22 99 en e-mail moud@novacollege.nl Voor meer informatie over de oplei-
ding Helpende Zorg/Welzijn, website www.novacollege.nl 

College Hageveld te Heemstede
VWO  
Andy Ang, Djuri Baars, Muriël Bak, Marit Bakker, Sebastiaan Barens, 
Emilie Beers, Jeroen Beerthuizen, Kellie van den Berg, Jolies van den 
Berg, Xander van den Berg, Dominic Bersee, Valéry Bisschops, Annick 
Blok, Kester van Blokland, Minka Bodemann, Damien Boeser, Milan van 
Boheemen, Thom van Boheemen, Tom Bolsius, Josje Boon, Robert-
Jan Boudewijn, Jeroen Bredt, Harriëtte ten Brinke, Roy Broere, Martin 
Broers, Stephanie Brood, Terence de Bruin, Thomas Brzezinski, Jeen 
Budding, Angelique Buijs, Sivar Buining, Erica Buwang, Petra Coenen, 
Benjamin Collins, Roos Cramer, Sabine Croes, Sharon van Dansik, 
Joris Dekker, Zeno Derckx, Monique Dombrée, Frédérique Donker, 
Thomas Driessen, Daniël Driessen, Shirley van Eijk, Matti van Enge-
len, Suzan Enzerink, Edu Esselman, Merel Feije, Nike Festen, San-
ne Fransen, Arnold Freijser, Frederike Geesink, Hidde van Gelder, Jo-
rik Geutjes, Bart Grein, Niels Groeneveld, Sylke Haal, Jelle de Haas, 
Robert de Haas, Daan Hage, Rutger ten Ham, Job Havenaar, Mark Hed-
dema, Daan Heskes, Jeffrey Hirs, Tamara Hoogeweegen, Marieke Hor-
dijk, Elisah Houtzager, Marc Hulsebosch, Erik Hutten, Matthijs IJgos-
se, Chander Jagernath, Anne Jans, Thomas Jaques, Myrthe de Jong, 
Jurriaan de Jong, Dion Joren, Mathijs Jorritsma, Sjoerd Joustra, Jelle 
Joustra, Francine Kanselaar, Tim de Kaper, Mahir Karasülük, Nika van 
Keeken, Ayla van Kessel, Thomas Kieviet, Iris Kikuchi, Puck Kil, Lau-
rens Kilsdonk, Dennis van Klaveren, Susanne Klitsie, Wendy Klomp, 
Rony Koeckhoven, Rianne Koldenhof, Jenny Kolenberg, Thomas Koot, 
Reinier Kop, Max Kornek, Laura Kraak, Wessel Kroon, Sander Kuiper, 
Boudewijn Kustner, Koen van der Laan, Eva Lammers, Kiria Logten-
berg, Sophie van Logtestijn, Niels van de Loo, Marit Lucas, Lisanne Lut-
ter, Mark Maarschalkerweerd, Anne Marsman, Ruben Mazurel, Iris van 
der Meij, Reinier Mellegers, Bart de Mol, Doris Molenaar, Dieuwert Mul, 
Danique Nagtegaal, Sarah Nederstigt, Ilze Nijssen, Ruben Noorloos, 
Fabian van den Nouwland, Mattijs Oort, Irene Oosting, Nils Osinga, 
Monique Parfitt, Chinta Pasanea, Tuni Pasanea, Bas Pattynama, Robin 
Peeters, Bastiaan Pels, Jorinde Pels, Simon Prent, Hette Ramselaar, 
Tissy ter Reehorst, Guus Remmerswaal, Michael van Riet Paap, Koen 
Roelofsen, Denise Roest, Berend van Roijen, Inge Rol, Fiorella Roos, 
Ernst Rosendahl Huber, Marije Rutten, Job Römer, Edmée Scholte, 
Gertjan Schoorel, Lisanne van der Schors, Sven Schroots, Stephanie 
Schubert, Yoeri Sigterman, Tim Slierings, Michelle Smit, Jamie Terpstra, 
Kasia Trzcionkowska, Erik van der Veen, Anouk Veldhuis, Sophie van 
der Veldt, Carleen Verdonk, Milou Verheul, Sophron Vermeij, Melissa 
Versteeg, Aranka de Vijlder, Remo Villar, Loetje de Voogt, Gerben de 
Vries, Daan de Vries, Kasper van der Wagt, Koen Wanders, Steven van 
der Werff, Sebastiaan Werkendam, Nina Westzaan, Gabriëlle van Win-
gerden, Jelmer de Winter, Tom Wouda, Bas Ypes, Femke van der Zan-
de, Yoram Zijtregtop, Maarten Zilverberg, Dóra Zsíros

Lijsten geslaagden scholen
Scholen met leerlingen uit Heemstede en Bennebroek die hun  
lijsten met geslaagden in de Heemsteder willen laten opnemen, 
kunnen dat doen door ze te mailen naar: redactie@heemsteder.nl

Stuur je leukste 
‘geslaagd foto’ op
Heemstede – Met vlag en 
wimpel geslaagd? Allemaal 
negens en tienen op je eind-
lijst? Of met de bekende hak-
ken over de sloot? Dat maakt 
de redactie van de Heem-
steder niet uit. Als je een fo-
to laat maken – zo originieel 
mogelijk – en je naam door-
geeft plus de opleiding waar 
je voor geslaagd bent, verdien 
je een plaatsje in deze krant! 
Foto’s mailen naar: redactie@
heemsteder.nl
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Heemstede - De jaarlijkse Open Dag van de Heemsteedse 
brandweer vond afgelopen zaterdag was en mag weer een 
groot succes genoemd worden. Het weer was duidelijk an-
ders dan voorgaande jaren maar dat mocht de pret niet druk-
ken.

Vele Heemstedenaren wisten de weg naar de kazerne te vinden me-
de door het mooie krantje dat de brandweer speciaal heeft laten 
maken en verspreid. Om 11.00 uur ging het programma van start 
met een demo van de jeugdbrandweer Heemstede/Bennebroek.

Demonstratie: Een auto is tegen een gevel van een huis gereden. 
Hierbij is brand ontstaan en is de bestuurder bewusteloos in zijn 
wagen blijven zitten. De jeugdbrandweer komt met de door de 
Geestgronden beschikbaar gestelde autospuit aangereden.

Optreden brandweer: Twee man blust de brand onder de motorkap 
en zodra deze onder controle is wordt het slachtoffer uit zijn au-
to bevrijd. Bezoekers mochten zelf ook blussen en konden zo hun 
spuitdiploma halen.

Even verderop liet de brandweer zien hoe je vooral niet een pan vet 
moet blussen als die per ongeluk toch in brand staat. Door op af-
stand een klein bekertje water op het vuur te gooien ziet men een 
enorme steekvlam ontstaan. Menigeen schrikt elke keer weer bij 
deze vlammenzee. Stel je eens voor als dit in je eigen keuken ge-
beurt... Nooit met water blussen! Een brandweerman liet zien hoe 
het wel moet. Eerst met het deksel dat op de pan moet worden ge-
legd en de vlam doven of later met een blusdeken. Ook dit is een 
veilige manier om dit soort branden te blussen.

Niet veel later tijdens de demo-dag heeft de brandweer laten zien 
hoe een slachtoffer uit een auto wordt bevrijd door een hulpverle-
ningsdemonstratie. Er stonden twee voertuigen opgesteld die zoge-
naamd bij een aanrijding betrokken waren. In een
auto zit het slachtoffer bekneld achter zijn stuur. Voorzichtig wordt
het dak om het slachtoffer weg geknipt. Alles wordt door de com-
mandant Peter Reemer uitgelegd hoe deze situatie stap voor stap 
tot een goed einde wordt geleid. Onder luid applaus van de bezoe-
kers is niet veel later ‘het slachtoffer’ uit het voertuig bevrijd.

De tankautospuit van Heemstede heeft een speciaal blussysteem 
aan boord en dat is zaterdag ook gedemonstreerd. Een van de au-
to’s is daadwerkelijk in brand gestoken en dan komt het voertuig 
aanrijden. Met een paar stoten van het One-7 systeem is de brand 
alweer snel onder controle. Het systeem maakt van 1 druppel water 
zeg maar 7 druppels schuim waardoor er minder water nodig is om 
een brand te blussen.

Een aantal bezoekers laat zich verleiden tot een ritje met de hoog-
werker. Vanuit de lucht kan men goed over Heemstede kijken. Ook 
was de brandwondenstichting was aanwezig een heeft weer een 
aantal nieuwe donateurs mogen begroeten. De ‘brandweerwinkel’ 
uit Rotterdam was met veel brandweerspeelgoed naar Heemstede 
gekomen om vele kindertjes van een heuse helm, t-shirt of brand-
weer auto te voorzien. Zelf had de brandweer voor gratis koffie en 
limonade gezorgd en eventueel een hotdog voor de mensen die 
trek kregen.

Na de middag zijn alle demo’s nogmaals uitgevoerd. Al met al een 
hele geslaagde dag waar weer veel kinderen met ouders van heb-
ben genoten. 
Tekstbijdrage en foto’s: Jan Kol jr.

Brandweer laat zien hoe het moet 
tijdens goedbezochte open dag
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Individueel 
zangles

Heemstede - Een serie van 5 
of 10 individuele  lessen  voor 
mensen die graag willen zin-
gen, maar niet goed durven. 
Deze lessen zijn bedoeld om te 
beginnen, om te leren durven, 
om je eigen stem te vinden en 
te onderzoeken. Mevrouw Wil-
lemse geeft al 25 zangles en 
begeleidt mensen tijdens be-
wustwording- en verande-
ringsprocessen. De lessen be-
ginnen in augustus en er is nog 
plek. Informatie: 023 5281567 
of mswillemse@quicknet.nl

Onvergetelijk dagje voor
De Hartekamp Groep
Heemstede - Vrijdag 6 juni zijn 
30 medewerkers van Corus in 
IJmuiden een dag op pad ge-
weest met een groep cliënten 
van het Kasteel uit Nieuw-Ven-
nep naar het Dolfinarium. Het is 
de tweede wens van de cliënten 
van De Hartekamp Groep die 
het jubilerende staalbedrijf Co-
rus in vervulling laat gaan. 
De dag werd georganiseerd in 
het kader van de ‘Hartenactie 
2008’ van het staalbedrijf, waar-
bij medewerkers van Corus in 

het kader van het 90-jarig be-
staan een drietal wensen van 
de Hartekamp Groep in vervul-
ling laten gaan. Op donderdag 
29 mei hebben 55 collega’s twee 
tuinen opgeknapt bij Harte-
heem, bijzondere woonwijk voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking, onderdeel van De 
Hartekamp Groep in Heemste-
de. En op 19 juni aanstaande 
gaan nog eens 25 collega’s een 
bewegingsruimte opknappen bij 
de Hartekamp Groep. 

De dag uit naar het Dolfinarium was een succes. Alleen maar blije 
gezichten!

Mosterdsoep en asperges bij Welzijn Ouderen
Heemstede - ‘De maaltijdkeuze van een speciale gast’. Dat the-
ma hanteert Welzijn Ouderen Heemstede bij het organiseren van 
de maaltijd voor ouderen. Dinsdag 24 juni gaan ouderen weer ge-
zamenlijk aan tafel. De maaltijdkeuze komt ditmaal van de heer D. 
Wolswijk, werkzaam bij Kontext (maatschappelijke werk) in Heem-
stede. Hij heeft gekozen voor het volgende menu: een mosterdsoep, 
aardappelen, asperges, ei, ham, en een nagerecht met fruit. Om 
12.30 uur begint de maaltijd. Kosten zijn 9,50 euro, inclusief twee 
drankjes en koffie met een koekje.
Tot één week voor de  tijd kunt u een dinerbon kopen bij WOH. In 
de Lieven, de Keylaan 24, geopend op maandag t/m donderdag van 
09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Tel. 023-528 85 10.

Wegens succes herhaald:
Rode Kruis organiseert weer een 
scootmobieltocht in augustus
Heemstede - De scootmobiel-
tocht die het Rode Kruis Haar-
lem e.o. vorige maand organi-
seerde werd een groot succes. 
38 Gasten met een scootmobiel 
(in de leeftijd van 40 tot en met 
92) genoten van een heerlijke 
dag. Er waren twee tochten van 
15 en 25 km en een gezamenlij-
ke lunch bij Duincafé de Zand-
waaier. De tocht werd begeleid 
door vrijwilligers van het Rode 
Kruis en een servicebus van Ca-
re2Move. 

Omdat het zo’n groot succes 
was wil het Rode Kruis Haarlem 
e.o. in het kader van haar 140-
jarig jubileum op 21 augustus 
nogmaals een tocht organiseren 
voor gasten die nog niet heb-
ben deelgenomen op 15 mei. 
De tocht wordt georganiseerd 
voor ouderen, gehandicapten 

De Evenaar 
zwemt af

Heemstede - Dinsdag 10 
juni hebben de leerlingen 
van basisschool De Evenaar 
onder het toeziend oog van 
familie afgezwommen.  Het 
afgelopen schooljaar heb-
ben zij hier trouw elke dins-
dagmiddag voor geoefend. 
Vol trots laten deze kanjers 
uit groep 3 en zelfs een en-
kele uit groep 2, hun B en C 
diploma’s zien.

Het CDA Heemstede wil opheldering over het feit dat dit jaar het 
feestelijk eindpunt van de avondvierdaagse niet op het voetbalveld 
van RCH was. Bij de gemeenteraadsfractie van de christen demo-
craten zijn verschillende opmerkingen binnengekomen over ge-
vaarlijke situaties op de Sportparklaan, omdat auto’s zich een weg 
probeerden te banen tussen de wandelende massa door.
Een verkeersonveilige situatie voor honderden basisschool- 
kinderen en hun ouders en, of grootouders. De jaarlijkse wan-
deltocht kende dit jaar zijn eindpunt op de Sportparklaan, een 
openbare weg. Het CDA heeft gelijk vragen gesteld over deze 
situatie in de commissievergadering Ruimte van afgelopen maan-
dag.

“Voor ons is het heel belangrijk om te horen hoe deze onveilige si-
tuatie heeft kunnen ontstaan”, zegt Greetje van Ierschot, fractielid 
van het CDA in Heemstede. “Vervolgens kunnen we gezamenlijk 
kijken hoe we het volgend jaar anders kunnen doen. Ik was zelf 
aanwezig bij de intocht. Voor mij was deze onveilige situatie eens, 
maar nooit weer.”

Het CDA is vooral verbaasd dat het sportpark – nota bene ge-
meentelijk eigendom – niet open was. “Wij hebben recent nog 
een burgerbijeenkomst gehad over het gebruik van het sportpark. 
Daar was de teneur bij alle aanwezigen toch dat het sportpark 
ingezet moet worden, wanneer dat kan. De intocht van deze 
traditionele wandeltocht lijkt ons een uitgelezen kans”, aldus Van 
Ierschot.
CDA fractie Heemstede

INGEZONDEN
Vragen over verkeersonveilige 
situatie na intocht avondvierdaagse

en chronisch zieken uit de ge-
meenten Bennebroek, Bloe-
mendaal, Haarlem en Heemste-
de. De route gaat ook deze keer 
weer door de duinen en is inclu-
sief een lunch. De kosten voor 
deze dag bedragen 5,- euro. 

Voorjaar 2009 zal het Rode Kruis 
Haarlem e.o. starten met mid-
dagtochten voor gasten met een 
scootmobiel. Hierbij zullen in 
kleine groepen tochten gemaakt 
worden door de omgeving.  

Heeft u belangstelling voor de 
tocht van 21 augustus vraag 
dan een inschrijfformulier aan 
bij het Rode Kruis Haarlem 
e.o. tel. 023-5411615 van 09.00 
– 14.00 uur (ma-wo-do). Ook 
voor informatie kunt u contact 
op nemen met bovenstaand 
telefoonnummer. 

Dichtstorten
Dichtstorten is een open po-
dium voor dichttalent. De 
naam dichtstorten betekent 
eigenlijk ´storten op dichten´. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publiceren, 
dan kunt u dit emailen naar 
dichtstorten@yahoo.com. 
Liefst niet te lang, omdat er 
niet altijd genoeg ruimte is. 
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.
De inzending hieronder komt 
van Loes Jonker-van der 
Meer.

Flamenco
De flamenco

klinkt
tot in ´t ochtendgloren

´n rauw doorleefde stem
doordrenkte emotie

gitaarklanken
dansende zigeuners

opgehitst
door hun muziek

 
Afgetrapte laarzen
klakkende hakken
kale castagnetten
handen verveld
van het klappen

nat bezwete jurken

 Snelkloppende harten
verdringen hun smarten

dansend als vlammen
in oplaaiend vuur

dat uiteindelijk
smeulend dooft

Het Touchdown Center con-
cept is eenvoudig. Onderne-
mers hebben de mogelijkheid 
om kantoorruimte te huren van-
af een half tot drie jaar. Alle fa-
ciliteiten zijn al aanwezig. Zoals 
een volledig ICT-pakket waaron-
der telefoon, internetverbinding 
en copy-print. Maar ook kan-
toorartikelen, vergaderfacilitei-
ten en verhuur van meubilair.
De formule van het Touchdown 

Center is gebaseerd op een vast 
maandbedrag waarbij huur, 
energielasten, schoonmaak van 
algemene ruimten en toiletgroe-
pen, gebouwonderhoud en re-
ceptiediensten zijn inbegrepen.
Er wordt ook een Business Café 
geopend.

Meer informatie over het Touch-
down Center: www.touchdown-
center.nl

Ondernemers in voormalige 
Zilveren Kruisgebouw
Heemstede – Het bedrijvencentrum Touchdown Center, dat 
zich op kantoorhuisvesting van de kleine ondernemer richt, 
heeft in Heemstede de deuren van haar tweede vestiging ge-
opend. In het voormalige Zilveren Kruisgebouw biedt het be-
drijvencentrum ruimte voor zeker 70 huurders. Het eerste 
Touchdown Center ging vorig jaar september in Haarlem van 
start en zit inmiddels met 60 huurders vol.
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Bingo!

Sanoma personeel 
maakt royaal gebaar

Wie denkt dat het spelletje Bin-
go aan populariteit zou hebben 
ingeboet, heeft het mis. Volgens 
Elly Mentjox, facilitair mede-
werkster in het dertig jaar oude 
verzorgingshuis, is de bingo met 
hapje en drankje nog steeds een 
topper onder de senioren. “Ze 
laten er zelfs een verjaardags-
visite voor lopen.” Van de circa 
tachtig bewoners, inclusief zes-
entwintig mensen van de psy-
chogeriatrische (PG) afdeling, 
was het merendeel aanwezig.

De tien jonge meiden van Sa-
noma die zich op een normale 

werkdag bezighouden met bla-
den als Story, Ouders van nu en 
Vorsten hadden het goed inge-
schat. De meegebrachte prijzen 
van het blad Vorsten waren een 
schot in de roos. Ouderen zijn 
echte royaltyfans, dat bleek al 
uit de levensgrote foto van Wil-
lem Alexander en Maxima die in 
de hal prijkt. Na de koffie met 
gebak werd er serieus gespeeld. 
Niet alleen waren er fraaie prij-
zen te winnen, maar acht inwo-
ners stond een heerlijke lunch 
bij het pannenkoekenhuis te 
wachten.
Nancy Fabel van Sanoma: “Ie-
der jaar kiezen wij een dag uit 
waarop alle medewerkers zich 
inzetten voor een maatschappe-
lijk doel. Dan wordt er niet ge-
werkt aan de bladen. Dit jaar is 
er gekozen voor de zorg. Omdat 
dit een van de nijpendste pro-
blemen in het Nederland van 
nu is. Elke redactie, elke afde-
ling zoekt een zorginstelling op 
en gaat daar met de bewoners 
iets leuks ondernemen: picknic-

ken met ziekenhuispatiëntjes, 
naar het bos of naar de dieren-
tuin met gehandicapten. Want 
voor dit soort leuke dingen is 
nauwelijks meer tijd. Sanoma’s 
pay-off luidt: Moving people, 
Crossing Media.  Daarom noe-
men we deze dag Moving Peop-
le Day. Letterlijk mensen in be-
weging brengen”

Dat het bewegen uitsluitend op 
de Sanoma dames sloeg, was 
een hele opluchting voor de se-
nioren. Zij konden rustig blijven 
zitten bij het afstrepen van de 
nummertjes. De in speciale T-

shirts gestoken personeelsleden 
van de uitgeverij hielpen gedul-
dig met de bingoformulieren en 
de catering. Na de pauze met 
een glaasje jus d’orange, een 
advocaatje en schalen vol met 
haring, paling en zalm steeg de 

Bennebroek – Medewerkers van Sanoma Uitgevers in Hoofd-
dorp staken op donderdag 12 juni massaal de handen uit de 
mouwen om te helpen in de zorg. In het kader van Moving 
People Day kozen de verschillende afdelingen van het bedrijf 
een eigen project. De dames van de marketingdivisie togen 
naar zorginstelling Meerleven in Bennebroek voor een dagje 
Bingo en pannenkoeken eten met de bewoners.

spanning onder de deelnemers. 
De 80-jarige mevrouw Huurman 
bleek de rapste krasser. Even 
werd de winnares door de emo-
tie overmand. Maar toen koos ze 
toch gedecideerd voor de ring 
en collierset. 

Volgens de bingo-ster is het een 
kopie van de verlovingsring van 
de helaas te vroeg overleden Di-
ana, Princess of Wales. “Ik kreeg 
lange tijd niet één goed num-
mertje, maar ineens vielen ze als 
rijpe appelen”, aldus de inmid-
dels stralende ex-sportlerares 
uit Zwaanshoek. Bijna alle bin-
gospelers vielen in de prijzen, 
van een mooie vintage-tas tot 
een porseleinen geboortebeker 
van prinses Amalia. Ook de met 
diverse glossy bladen gevulde 
plastic zak voor iedereen viel in 
de smaak.

“We hopen met dit initiatief 
een klein steentje bij te dragen 
aan een betere maatschappij. 
We komen op deze dag in ac-
tie om er zelf weer energie van 
te krijgen. Mensen een gezellige 
dag bezorgen, het is een kleine 
moeite en iets waar wij ook met 
veel plezier op terugkijken.”
Mirjam Goossens 

Trompet zingt in lyrisch 
middendeel

Heemstede - Concert: Zondag-
middag 15 juni 2008 in de Bavo-
kerk aan de Kerklaan. 
Programma: Richard Strauss – 
Blazersserenade; Jan Nepomuk 
Hummel – Trompetconcert; Felix 
Mendelssohn – Schotse Symfo-
nie.
Orkest: Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest.
Dirigent: Dick Verhoef; solist: 
Adriaan Kramer, trompet.
Geopend werd met de beken-
de Blazersserenade van Richard 
Strauss. Daarmee was meteen 
de toon gezet voor dit concert. 
Dirigent Verhoef, zelf hoornist 
en kernlid van het Nederlands 
Blazers Ensemble toonde zich 
een inspirator van de blazers-
groep van het Heemsteeds. Re-
sultaat was een uitvoering van 
dit toch niet eenvoudige stuk 
met alle nuances en finesses die 
het vraagt. Daar was hard aan 
gewerkt door dirigent en musici 
en dat was te horen; het vormde 
een organisch geheel. De kerk 
werkte mee in zijn weerklank en 
het publiek genoot. 
Daarna werd het podium/koor 
van de kerk mede gevuld door 
de overige leden van het orkest 
en ten slotte de solist van de 
middag, de trompettist Kramer. 
Deze muzikant is pas dertig jaar 
en speelt al jaren eerste trompet 
bij Holland Symfonia (het oude 
NPhO). Hummel had hij nog één 
keer eerder gespeeld, vertelde 
hij. Dat was voor zijn eindexa-
men in een benauwde kelder in 
het Conservatorium. Deze keer 
was de ruimte en de tempera-
tuur duidelijk aangenamer. Het 
was duidelijk te merken: een 
stralende uitvoering van dit vir-
tuoze stuk. Na een wat vlak be-
gin kwam Kramer goed los en 
moest het orkest alle zeilen bij-
zetten om hem te volgen. In het 
lyrische middendeel liet hij de 
trompet zingen en zonder on-
derbreking ging het spel over 
in het slotdeel dat zich liet erva-
ren als een wedloop tussen or-
kest en solist. Dat het publiek 
had genoten, liet het duidelijk 
blijken in een gul en langdurig 
applaus.
Na de pauze stond een symfonie 

van Mendelssohn op het pro-
gramma, deze maal de ‘Schot-
se’. Hij heeft hem het laatst ge-
schreven en deze symfonie is 
misschien ook de meest door-
wrochte van de vijf. Minder aan-
sprekend dan bijvoorbeeld de 
Italiaanse, wordt hij minder vaak 
uitgevoerd. Maar voor een ama-
teurorkest een uitdaging om al-
le thema’s en aspecten die de 
componist erin heeft verwerkt, 
muzikaal tot klinken te bren-
gen. En het HPhO slaagde daar-
in volledig. Het Schotse karakter 
kwam vooral naar voren in het 
tweede deel, waarin een thema 
van Schotse tonaliteit wordt in-
gevoerd en door alle groepen 
beurtelings steeds weer wordt 
herhaald. Ook in het zangerige 
derde deel riep het orkest die 
melancholieke sfeer prachtig op, 
waardoor het gehoor zich mid-
denin de ruige natuur aan de oe-
vers van een mistig Schots Loch 
waande. In het laatste deel komt 
weer een andere melodie naar 
voren, die gaandeweg monu-
mentaler en als een soort triomf-
mars door het orkest werd uitge-
werkt, begeleid door de grond-
toon als van een doedelzak.
Samenvattend kan gezegd wor-
den: het was een waardig slot-
concert van een bewogen sei-
zoen. Een concert dat in meer 
opzichten bijzonder is te noe-
men. Op de uitvoering zijn we 
hiervoor al ingegaan. De bin-
nenkomst was al meteen bij-
zonder omdat het publiek geen 
entree hoefde te betalen maar 
uitgenodigd werd een vrijwilli-
ge bijdrage te doen. Aan het slot 
werd het uitgenodigd om samen 
met dirigent, solist en orkest 
nog even samen iets te gebrui-
ken, na te praten en na te ge-
nieten. En daarbij werd door de 
voorzitter bekend gemaakt wat 
de definitieve keuze van de se-
lectiecommissie was geworden 
voor de nieuwe dirigent. U raadt 
het al, dat is geworden Dick Ver-
hoef. We wensen orkest en diri-
gent veel succes en hopen nog 
vaak te genieten van hun pres-
taties.
G.R. Luksen,
Julianaweg 1, Zandvoort.

RecensieRecensie
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Handen uit de mouwen voor 
mooie tuin Hartekampbewoners
Heemstede - Donderdag 12 
juni is er een mooie tuin aan-
gelegd voor bewoners van 
de Hartekamp. Dit is gedaan 
door medewerkers van de af-
deling Human Resources van 
tijdschriftenuitgeverij Sano-
ma Uitgevers uit Hoofddorp.

Bewoners van paviljoen De Den 
in de Hartekamp zijn heel blij 
met hun vrolijke, veilige en on-
derhoudsvriendelijke tuin waar 
zij heerlijk kunnen genietenen 
ontspannen. Dit project vond 
plaats in het kader van ‘Moving 
People Day’ waarop het perso-
neel van de uitgever een dag 
op kantoor inruilde voor een 
dag ten bate van een goed doel. 
Tuincentrum De Oosteinde, met 
vestigingen in Hillegom en Vijf-
huizen werkte overigens belan-
geloos mee met het realiseren 
van de tuin.

De Oosteinde
Paviljoen De Den, het woonhuis 

van vijf jongeren met een ver-
standelijke beperking, beschik-
te voorheen wel over een tuin, 
maar die bestond uit doornstrui-
ken, onkruid en een klein bete-
geld terras. 
Het idee om deze tuin op te 
knappen tijdens de Moving 
People Day was snel geboren, 

maar er moest nog een sponsor 
gevonden worden uit de tuin-
branche. De heer Dobbe van 
Tuincentrum Oosteinde in Hille-
gom werd direct enthousiast bij 
het horen van het plan van Sa-
noma Uitgevers en werkte graag 
en belangeloos mee. Tientallen 
struiken, planten voor de moes-
tuin, houten terrastegels, af-
scheidingsmatten en een enorm 
opblaaszwembad werden ge-
sponsord.
Daarnaast leverde hij nog de be-
nodigde tuinaarde en turf, tuin-
verlichting en zorgde ervoor dat 
alles op de stoep van Paviljoen 
De Den werd bezorgd.

De medewerkers van Sanoma 
konden zodoende ‘s morgens 
direct aan de slag en na enke-
le uren noeste arbeid waren de 
contouren van de nieuwe tuin al 
grotendeels zichtbaar. De bewo-
ners en begeleiders van De Den 
hielpen uiteraard ook mee, en 
zorgden bovendien voor een ge-
zamenlijke pannenkoekenlunch.

Casca zomerprogramma in de vakantie
Heemstede - Buiten stijgen de temperatu-
ren en het is bijna zomervakantie. Ook bij Cas-
ca zijn veel seizoensactiviteiten afgesloten. De 
start voor het nieuwe seizoen wordt voorbereid. 
In de zomervakantie heeft Casca een speciaal 
zomerprogramma. 

Er draaien juweeltjes van films, die u altijd al 
eens wilde zien op woensdagavond 2 juli, don-
derdagmorgen 3 juli, woensdagavond 30 juli en 
donderdagmiddag 31 juli en op donderdagmid-
dag- en avond 7 augustus, woensdagavond 13 
augustus, donderdagmiddag 14 augustus en 
donderdagmorgen 21 augustus (deze laatste 
met lunch in de pauze). De toegang is 4,00 eu-
ro per film. De film van donderdag 31 juli is een 
kinderfilm met aanbieding! Senioren (55+) mo-
gen dan één kind gratis meenemen.  
Ook is er een speciaal zomer-excursie program-
ma voor 55+ naar bijzondere locaties en/of ste-
den. 
Op 7 augustus is er een Italiaanse dag bij Casca 
met drie mooie Italiaanse films, twee voor vol-
wassenen en één voor kinderen, met een heer-
lijk Italiaans Buffet buiten, tussen de middag- 
en avondvoorstellingen in.
Al de zomer activiteiten zijn te lezen in de nieu-

we zomer nieuwsbrief die vanaf 1 juli voor u 
klaar ligt op één van de Casca locaties: de Lui-
fel, Herenweg 96, het Honk, Molenwerfslaan 11 
en de Princehof, Glipperweg 57. Bellen kan ook. 
Het telefoonnummer van Casca is 023 - 548 38 
28.
De 55+ wandel- en fietsclubs gaan gewoon 
door in de zomer. 
In de laatste week van de zomervakantie – van 
5 tot en met 8 augustus – is er de populaire en 
supergezellige kindervakantieweek “de Buiten-
boel”, met deze keer als thema “Avontuur”. 

De nieuwe brochures met alle cursussen en 
clubs bij Casca en de nieuwe theatervoorstellin-
gen zijn huis-aan-huis verspreid. Mocht u de-
ze niet hebben ontvangen, dan kunt u ze opha-
len bij één van de locaties van Casca: de Luifel, 
Herenweg 96; het Honk, Molenwerfslaan 11; de 
Princehof, Glipperweg 57 of bij de bibliotheek.
U kunt zich ook tijdens de vakantie opgeven 
voor cursussen e.d., informatie opvragen of 
kaarten voor het theater reserveren. De recep-
tie van Casca is open in de vakantie van 7 juli 
tot en met 1 augustus van 9 – 12 uur, de ande-
re vakantieweken zijn de openingstijden net als 
anders van 9 – 16 uur

‘De Levensgang’ en ‘het Pelikaansnest’, ontworpen door beeld-
houwer H.A. van den Eijnde zouden een gemeentelijke monumen-
tenstatus moeten krijgen. Een aanvraag hier voor door Stichting 
Bescherming Erfgoed Heemstede is aan het college van burge-
meester en wethouders voorgelegd.

Het gaat om de zes platen voorstellende ‘de Levensgang’ aan de 
Van den Eijndekade en een reliëf, dat het Pelikaansnest wordt ge-
noemd en zich bevindt op de middenberm van de Laan van Ro-
zenburg .

De beeldhouwwerken zijn in 1933 door de beeldhouwer vervaar-
digd. Zij sierden de gevel bij de hoofdingang van het in1931 door 
architect Jan Wils (1891-1972) ontworpen hoofdkantoor van de 
verzekeringsmaatschappij O.L.V.E.H. (het Onderling Levensverze-
kering Genootschap van 1879 gevestigd te ’s-Gravenhage). Deze 
verzekeringsmaatschappij is in 1968 in de later ontstane verzeke-
ringsmaatschappij Aegon opgegaan. Wils strak vormgegeven ge-
bouwen kenden weinig versieringen, maar voor dit gebouw koos 
hij bewust voor Van den Eijnde, omdat de beeldhouwer al diver-
se malen blijk had gegeven dat zijn werk zich leende geplaatst te 
worden in de afgewogen composities van horizontale en verticale 
elementen.

De zes platen stellen de le-
vensgang voor. De achterlig-
gende gedachte was dat het 
afsluiten van een levensver-
zekering een voorzorgsmaat-
regel is. De platen personifië-
ren een zestal momenten uit 
het menselijke leven. 
Het zevende reliëf de Peli-
kaan stond links van de toe-
gangstrap van het OLVEH-
kantoor. Het dier doorboort met de snavel de eigen borst en voedt 
de jongen met haar eigen bloed. De verzekerings-maatschappij 
wilde zich met dit symbool charitatief profileren. De reliëfs zijn 
vervaardigd van kalksteen. 
Na afbraak van het OLVEH gebouw in 1969 schonken de nabe-
staanden de reliëfs aan de gemeente Heemstede.

Hendrik Albertus van den Einde werd (1869-1939) werd in Haar-
lem geboren.  Als beeldhouwer werkte van den Eijnde aan de 
Bavo Kathedraal in Haarlem. Dichter bij huis zijn onder meer te 
zien beeldhouwwerk aan de Maris- en Bronsteebrug, een beeldje 
aan de Dreefschool, een gevelsteen aan de Crayenesterschool en 
een reliëf aan de Nicolaas Beetsschool. In 1921 ontwierp hij zijn 
eigen, nog bestaande atelierwoning aan de Willem van de Velde-
kade in Heemstede. 
Van den Eijnde kan worden beschouwd als een van de grondleg-
gers van het bouwbeeldhouwwerk in de Amsterdamse School en 
als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn 
tijd.

De hierboven beschreven platen, de tekst en het reliëf van de in 
beeldhouwer H,A, van den Eijnde, die lange tijd woonachtig is ge-
weest in Heemstede vormen een voorbeeld van kunst uit de peri-
ode van de Amsterdamse School. Een zeer belangrijke periode in 
de Nederlandse architectuurgeschiedenis. 

Slechts weinigen hebben kennis genomen van het kunstwerk. 
Daarom verdient het naar onze mening een meer prominente 
plek in Heemstede. Wanneer in het nieuwbouwproject ‘de Wa-
tertoren’ een ruime en openbaar toegankelijke plaats zou kunnen 
gereserveerd worden, bijvoorbeeld in het openbaar groen aldaar, 
dan zouden de platen een welverdiende plaats krijgen. Het is wel-
licht ook goed de Pelikaan bij de platen te plaatsen, immers het 
ensemble versierde destijds 
de gevel van het kantoor van 
de O.L.V.E.H. en is nu opge-
splitst, wat het karakter naar 
onze bescheiden opvatting 
beslist geweld aandoet.

Stichting Bescherming 
Erfgoed Heemstede,
M. Roos-Andriesse 
R van Straalen

INGEZONDEN

Monumentenstatus voor werk 
Van den Eijnde



Veteranendag Heemstede 
voor alle oorlogsveteranen
Heemstede - Op 27 juni wordt door Gemeente Heemstede een 
veteranendag gehouden voor de inwoners van Heemstede die 
oorlogsveteraan zijn. Deze dag begint om 14.00 uur in het Raad-
huis. Voorafgaand, om 13.00 uur, wordt op de Alg. Begraafplaats 
een gedenksteen onthuld. De uitnodigingen zijn reeds ver-
stuurd. Het is altijd mogelijk dat iemand geen uitnodiging ont-
vangen heeft. In dat geval kunt u contact opnemen met Karin 
Sonneveld, Bureau Communicatie van de Gemeente Heemste-
de. Telefoon 023-5486570.
Op vertoon van uw veteranenpas krijgt u alsnog de uitnodiging 
en bent u van harte welkom.

Kanshebber op de hoofdprijs?
U kunt vanaf 1 juli weer tuinfoto’s
insturen.
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SWOB met 
paard en wagen
Bennebroek - Al vele jaren zijn 
de tochten met paard en wa-
gen door de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen een succes! De 
wagen gaat naar plekken waar 
normaal niet gemakkelijk ge-
wandeld wordt en het duinland-
schap ziet er fraai uit. Vaak is er 
ook wild te zien. Deze tocht vindt 
dinsdag 24 juni plaats om 10.30 
uur vanaf Café de Doofpot, Zil-
kerduinweg 325 in de Zilk.
Terugkomst plm. 12.30/12.45 
uur. Opgave en/of meer in-
formatie kunt u krijgen bij de 
SWOB, tel. 584 53 00 op werk-
dagen van 9.00 – 11.30 uur.

Wandelen
De maandelijkse SWOB wande-
ling van vorige maand ging niet 
door vanwege het slechte weer. 
Woensdag 25 juni staat de eerst-
volgende wandeling op het pro-
gramma. Via de Manpadslaan 
wordt er gewandeld naar Leyduin 
en Woestduin. Het landschap is 
zeer afwisselend; parkachtig met 
bossen en speelweiden. Op open 
plekken staan alleenstaande bo-
men, die bijzonder van sfeer zijn. 
In de Oase is er tijd voor een kof-
fi epauze. U bent van harte wel-
kom. Gestart wordt om 10.00 uur 
vanaf de SWOB aan de Benne-
broekerlaan 3a. Alleen bij heel 
slecht weer gaat de wandeling 
niet door.

Fietsen
Ook op de agenda staat een 
fi etstocht van ongeveer 50 km 
voor de sportieve 50 plussers. 
Deze wordt vrijdag 27 juni ge-
houden. De groep fi etst in een 
pittig tempo. De route is nog een 
verrassing. Start is om 10.00 uur 
vanaf de Bennebroekerlaan 3a. 
Laat de SWOB weten als u mee 
wilt gaan. Tel. 584 53 00. 

Quatro Voces in Het Overbos
Heemstede - Op zondagmiddag 22 juni om 15.00 uur komt het 
jonge strijkers ensemble Quatro Voces optreden in de Tuinzaal van 
Het Overbos. Dit ensemble heeft een repertoire voor vier violen. Het 
programma voor deze middag bestrijkt muziek van Vivaldi, Gabrieli 
en Telemann. Zaal open vanaf 14.30 uur. De kosten voor dit optre-
den bedragen 4 euro. U kunt betalen met de Jacobskaart of contant 
aan de zaal. De Jacobskaart kost 10 euro en is verkrijgbaar bij de 
receptie van Het Overbos. Een geldig betaalmiddel in alle locaties 
van Stichting Sint Jacob. U kunt er o.a. welzijnsactiviteiten en con-
sumpties mee afrekenen. Hij is onbeperkt geldig. Nadere informatie 
over dit optreden en over de Jacobskaart  bij de dienst Welzijn van 
het zorgcentrum aan de Burgemeester van Lennepweg 35, telefoon-
nummer 892 8900.

Tuinenwedstrijd met ‘de Oosteinde’
Heemstede – Ook dit jaar 
organiseert de Heemste-
der een tuinenwedstrijd. In 
de maanden juli en augus-
tus publiceert de krant fo-
to’s van tuinen op de voor-
pagina.

Woont u in Heemstede, Benne-
broek of Haarlem-Zuid en ver-
dient uw tuin of terras een mooi 
plaatsje in de krant? Stuur dan 
uw foto per mail op naar: redac-
tie@heemsteder.nl Per post kan 
ook: de Heemsteder, Vissers-
traat 10, 1431 GJ Aalsmeer, ovv 
‘tuinen’.
Elke week wordt de mooiste 
tuinfoto geplaatst. Na de twee 
maanden gaan alle gepubli-
ceerde foto’s naar de jury en 
die wordt dit jaar gevormd door 
tuincentrum ‘de Oosteinde’ met 
vestigingen in Bennebroek/
Hillegom en Vijfhuizen. Hier is 
uiteraard een deskundig oog 
aanwezig om de tuinen kritisch 
te bekijken en de drie mooiste 
uit te kiezen.

De Oosteinde geeft drie prijzen 
weg, de 1e prijs bestaat uit een 
waardebon van 150 euro, de
2e prijs is 75 euro en de 3e 25 
euro. De moeite waard dus om 
mee te doen. De drie prijswin-
naars worden uitgenodigd bij 
het tuincentrum en de redactie 

In de Heemsteder van 11 juni reageert de heer Van Loon op de in-
gezonden brief van een week eerder, waarin de PvdA-fractie een 
samenvatting geeft van de meningen van omwonenden van de 
Binnenweg. Terecht merkt hij op dat wij hierbij een selectie heb-
ben gemaakt van ideeën, die herhaaldelijk als oplossing genoemd 
worden. Het volledige overzicht van de soms uitgebreide reacties 
sturen wij desgevraagd een ieder graag toe (heemstede.pvda@
hetnet.nl) en is ook te vinden op internet.
Pieter van der Hoeven, Fractie PvdA

INGEZONDEN

Reactie op ‘meningen Binnenweg selectie’

BakluchtLotgenootje
Heemstede – Ik ben het gezever van die halve zool waar ik 
nu al zo’n 44 jaar mee samen leef meer dan zat. Ik durf het 
meest gelezen blad in deze gemeente ‘De Heemsteder’ bijna 
niet meer open te slaan of ik word door die geestelijk totaal 
ontspoorde echtgenoot van mij weer ten tonele gevoerd. Ge-
lukkig de meeste keren in positieve zin, hij durft niet anders, 
maar de afgelopen week beschreef hij mij als iemand die con-
stant zijn spullen kwijt is. Dat is een pertinente onwaarheid en 
ik wil dit toch even publiekelijk bekend maken voordat ik in het 
dorp daarop wordt aangesproken. Het grootste gedeelte van 
mijn vrije tijd, en dat is heel veel, besteed ik aan het terug vin-
den van dingen die dat warhoofd in een volledig willekeurige 
volgorde en op de meest onwaarschijnlijke plekken door het 
huis achter laat. En dat verhaal van dat autosleuteltje van vo-
rige week bevat enige onwaarheden. Ten eerste die auto staat 
op mijn naam en hij mag blij zijn dat hij hem mag gebruiken, 
een blijdschap die ik helaas nog niet heb mogen meemaken. 
En als hij dan besluit op de verkeerde plaatsen te gaan zoeken 
dan kan hij mij daar de schuld toch niet van geven. Het is best 
een aardige man maar soms schrik ik wel eens van zijn geeste-
lijke verwardheid. Wij praten nog wel eens over het een en an-
der, en soms komt dan de politiek ter sprake. Ik zal zijn uitlatin-
gen tijdens deze zeer interessante discussies maar niet letter-
lijk neerpennen. Onwelvoeglijk taalgebruik zal ook in deze krant 
wel niet toegelaten worden. Maar veel waardering heeft hij niet 
voor ‘dat zooitje in Den Haag’ zoals hij onze regering regelmatig 
noemt. Ik vergelijk die uitlatingen maar met zijn eigenschap om 
alles weg te maken. Laatst bespraken wij een actueel onder-
werp ´de embryoselectie´. Hij verklaarde daarbij volledig achter 
deze medische ingreep te staan, alleen moest die in een breder 
verband getrokken worden. Volgens mijn warhoofd moet het 
mogelijk zijn om bij die selectie op genen van de embryo ook 
op geestelijke eigenschappen te selecteren. Ik weet niet of dat 
wetenschappelijk mogelijk is maar ik wilde in ieder geval we-
ten waarom dat voor mijn chaoot zo belangrijk is. “Wil jij dat je 
kleinkinderen worden opgescheept met een zelfde slag regeer-
ders als waar wij nu mee geconfronteerd zijn? Dat doe je toch 
je ergste vijand niet aan en dat is met wat kleine aanpassingen 
van de wet te voorkomen. Dat moet je toch voor de schattige 
kleintjes over hebben.” Aldus zijn enigszins gekleurde antwoord 
om vervolgens te vervallen in een kretologie die zeker niet voor 
publicatie in aanmerking komt en waarbij regelmatig het woord 
vuurwapen in al zijn uitvoeringen regelmatig ter sprake kwam. 
Het is te begrijpen dat het leven met een dergelijk warhoofd 
niet eenvoudig is. Nu weet hij weer niet weer waar zijn bril is, 
die moet ik dan opzoeken en als ik hem dan vind wordt zijn blik 
op de maatschappij er niet echt beter op.
Rita Bak

gaat tevens bij de winnaars op 
zoek om een kijkje in de tuin te 
nemen!
U doet toch ook weer mee?

Bouw urban villa’s
Vogelpark mag doorgaan
Heemstede - Op 10 juni heeft de rechtbank van Haarlem (sec-
tor bestuursrecht, voorzieningenrechter) uitspraak gedaan op 
een verzoek van diverse bewoners van het Rijnegomkwar-
tier in Aerdenhout om de bouw van de urban villa’s aan de 
noordrand van de nieuwe woonwijk Vogelpark stil te leggen. 
De bewoners vroegen om schorsing van de in oktober 2006 
verleende bouwvergunning voor de urban villa’s. In haar uit-
spraak heeft de rechtbank dit verzoek tot schorsing afgewe-
zen. De bouw ervan kan worden voortgezet.

Aanleiding voor het schorsingsverzoek was een eerdere uitspraak 
door de rechtbank op 7 mei jl. De rechtbank oordeelde toen dat het 
college van B&W de vergunning voor de urban villa’s van 4,5 bouw-
lagen onvoldoende had gemotiveerd. Het college moet haar besluit 
om de ingediende bezwaarschriften tegen de bouwvergunning on-
gegrond te verklaren, heroverwegen en opnieuw hierover een be-
sluit nemen. Deze uitspraak betekende niet dat de bouw van de de 
urban villa’s moet worden stilgelegd. De bouw kon worden voortge-
zet op basis van de verleende bouwvergunningen. Om dit te voorko-
men dienden de bewoners opnieuw een schorsingsverzoek in.

De voorzieningenrechter is echter opnieuw van mening dat het col-
lege van B&W in het (nog te nemen) nieuwe besluit voldoende kan 
motiveren dat de urban villa’s met 4,5 bouwlagen stedenbouwkun-
dig aanvaardbaar zijn. De rechtbank heeft daarom het verzoek tot 
schorsing afgewezen. Dit betekent dat de bouw kan worden voort-
gezet op basis van de verleende bouwvergunningen. 



Regio - Op woensdag 25 juni 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een fietsexcursie 
door Duin- en Kruidberg en de 
Kennemerduinen naar het Zui-
dervlak. Deelnemers aan deze 
excursie maken kennis met de 
vegetatie van natte duinvallei-
en. Vertrek om 19.00 uur vanaf 
het informatiepaneel bij de in-
gang van Duin- en Kruidberg in 
Santpoort-Noord. Duur: 1,5 uur. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Informatie: Yneke Bettink, 023-
5254995 of op www.ivnzk nl of 
op www.natuurwegwijzer.nl.
De duinen zijn tegenwoordig 
op weg naar een toename van 
de natuurwaarde met name de 
vochtige en natte duinvalleien 
en de daarbij behorende flora en 
fauna. Begin 1900 was eender-
de van de Kennemerduinen het 

hele jaar door vochtig tot nat. 
Tot voor kort was dit nog maar 
één procent. De aanleg van het 
Noordzeekanaal, drooglegging 
van de Haarlemmermeer en wa-
terwinning waren de belangrijk-
ste oorzaken voor de verdroging 
van de duinen. Door deze ver-
droging is de natuur hard ach-
teruit gegaan. Maar nu gaat het 
beter!
Door het stoppen van de water-
onttrekking is het grondwater 
gaan stijgen. Met het vochtige 
duinmilieu keren karakteristieke 
planten en dieren van natte en 
vochtige duinen terug. Gekeken 
wordt er naar het landschap en 
welke planten al teruggekeerd 
zijn bv. geelhartje, slanke duin-
gentiaan en de parnassia…en 
wat de kansen voor de natuur 
zijn in de toekomst! 

Fietsexcursie
Het gaat beter met de duinen

Heemstede - Vorig weekend 
werd het  tweejaarlijkse Natio-
nale Special Olympics evene-
ment gehouden in Amsterdam. 
1700 sporters met een verstan-
delijke beperking deden mee 
aan 18 sporten. Ook leden van 
tennisvereniging Smash namen 
deel. De opening was vrijdag-
avond 6 juni in het Olympisch 
Stadion.
Burgemeester Job Cohen open-
de de Spelen. Er was een defilé 
van de sporters, de vlam werd 
binnengedragen door de ren-
ners van Torch Run Nederland, 
de vlaggen werden gehesen en 
er was een optreden van o.a. 

Jan Smit. Iedereen vond het ge-
weldig. De sporten werden ge-
speeld gedurende twee dagen 
op verschillende sportlocaties.
‘Meedoen is goud waard’ was 
het thema van deze Spelen. De 
spelers krijgen veel meer zelf-
vertrouwen en worden door de 
sport mentaal en fysiek veel 
sterker.
Zij leveren binnen hun mogelijk-
heden een topprestatie, zij heb-
ben er hard voor getraind. 
Vaak wordt gezegd dat het heel 
jammer is dat deze vorm van 
sporten niet de aandacht krijgt 
die het verdient, want dat zou 
nog veel meer mensen met een 

verstandelijke beperking stimu-
leren om te gaan sporten.

De uitslagen 
De vaantjes gingen naar: Peter, 
Robert, Maarten W, Maarten F, 
Dana, Gerben, Joep, Menno, 
Eugène, Mary Jane, Marc O, Ka-
trien, Julian en Martijn.
Bronzen medaille: Karin, Guus, 
Danielle, Bas, Michael en Ro-
sanne
Zilver: Lesley, Sigrid, Rowdy, 
Mark T ( allemaal gedeelde 2de 
plaats),  Ad, Bab , Melissa en 
Ischa.
Goud: Rianne , Casper, Luca, 
René S, Barbara en Baries.
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Spannende jeugd clubkampioenschappen 
bij HBC tennis

Heemstede - Onder grote belangstelling zijn 
afgelopen zondag de Jeugd club kampioen-
schappen gespeeld op de banen van HBC ten-
nis aan de Sportparklaan. Nadat woensdag mid-
dag ca 80 kinderen hun wedstrijden in het mini 
en midi tennis hadden gespeeld waren zondag 
de aspiranten en de junioren aan de beurt voor 
hun finale partijen te spelen. De ideale weers-
omstandigheden zorgden ervoor dat vele ouders 
en familieleden kwamen kijken naar de 13 finale 
partijen.  Voor sommige ouders waren de par-
tijen te spannend om naar te kijken en zij geno-
ten van een hapje en een drankje op het gezel-
lige terras. 

Dit zijn de winnaars en winnaressen met 
een behaalde 1e of 2e plaats:
Mini tennis meisjes 1e plaats Puck Nelissen 2e 
plaats Suus Luiken.
Mini tennis jongens 1e plaats Lucas Blom 2e No-
ah v Streun. 

Midi tennis meisjes 1e plaats Leana v d Akker 2e 
plaats Marlon Lohuis.
Midi tennis jongens 1e plaats Kevin Pel 2e plaats 
Robin Enthoven..
Jongens enkel t/m 98 1e plaats Sam Aarts 2e 
plaats Jan Kruithof
Jongens enkel t/m 96 1e plaats Jordy v d Eem 2e 
plaats Rick Verhelst
Jongens enkel t/m 94 1e plaats Bas Aarts 2e 
plaats Cas Draaisma
Jongens enkel t/m 91 1e plaats Neil v Hooff 2e 
plaats Martijn Schaaf
Meisjes enkel t/m 96 1e plaats Frederique Hout-
kamp 2e plaats Iris krijger
Meisjes enkel t/m 94 
1e plaats Nancy Prins 2e plaats Nina de Baat
Meisjes enkel t/m 91 1e plaats Lisa Kamstra 2e 
plaats Sascha Meijer
Jongens dubbel t/m 98 1e plaats Jan Kruidhof/
Pieter Tanis 2e plaats Dylan Otto/Milan Timmers
Jongens dubbel t/m 96 1e plaats Sam Aarts/Bon-
ne Stiksma 2e plaats Ivar Krijger/Jur Schilling
Jongens dubbel t/m 94 1e plaats David Nijssen/
Alexander Odintsov 2e plaats Dion v Hooff/Ro-
bert Slieker
Jongens dubbel t/m 91 1e plaats Neil v Hooff/Jim 
Pel 2e plaats Martijn Schaaf/Jesse v d Weiden
Meisjes dubbel t/m 96 1e plaats Frederique 
Houtkamp /Maxime Croft 2e plaats Saskia v d 
Pieterman/Fabienne v d Tas
Meisjes dubbel t/m 91 1e plaats Marissa Meijer/
Barbara Schaaf 2e plaats Sascha Meijer/Nancy 
prins

‘Special Olympics
Amsterdam geweldig’

Twee turnsters van GSV 
Heemstede in districtsfinale
Heemstede - Willemijn van Deventer en Renee Bouwman 
mochten allebei door naar de districtsfinale in  Amersfoort. Bei-
de meisjes zijn pupillen 1 en turnen in niveau 11.
Het eerste toestel was de brug ongelijk. Hier lieten ze allebei 
een mooie oefening zien wat ook goed gehonoreerd werd met 
een 8.5 resp.8.65. Daarna door naar de balk, het toestel waar 
het meeste fout kan gaan. Renee turnde een goede oefening, 
zonder er tussentijds vanaf te vallen en kreeg hier een 7.6 voor. 
Willemijn verloor haar evenwicht met de zweefstand, waardoor 
ze helaas van de balk afviel. Bij de vloer had Renee ook iets 
meer spanning in haar oefening zitten, waardoor er een 8.4 voor 
haar oefening gegeven kon worden. Na nog een mooie overslag 
over de kast, waren de meiden klaar. Willemijn is 29 ste gewor-
den en Renee 18 de. Een mooie prestatie van deze meisjes van 
G.S.V.Heemstede.
Monique Marchand



Van wie is deze 
fiets?
Heemstede – Voor het pand 
waar een pedicurepraktijk in 
huist, aan de Lentelaan 2a, staat 
geruime tijd een damesfiets. De 
tweewieler stond daarvoor een 
tijdje op de Valkenburgerlaan. 
De fiets-eigenaresse is maar 
niet komen opdagen, zo laten 
omwonenden weten. Ook de politie is op de hoogte van dit ‘gevon-
den voorwerp’. Tot op heden daar ook geen reactie. De tweewieler 
staat op slot.

Stilte, camera, actie…
Hollywood? Nee, Heemstede
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Swingsteesjun Buddha Dance 
met workshop 5-ritmes

Regio - Zondag 22 juni heeft Swingsteesjun de maandelijkse, 
meer spiritueel getinte dansavond, Buddha Dance. Die vindt 
plaats op de bijzondere locatie van Station Haarlem, de wacht-
kamer tweede klasse. De zaal is open vanaf 18.30 uur, van 19.00 
tot 20.00 uur is er een workshop 5 ritmes. Vanaf 20.00 neemt DJ 
Cem het weer over. Entree bedraagt 7 euro, inclusief de work-
shop is 10 euro. 
5ritmes is een eenvoudige bewegingsmeditatie die is ontwikkeld 
door Gabrielle Roth. De dans die daaruit voortkomt is voor ie-
dereen, ongeacht leeftijd, maat of fysieke gesteldheid. Het gaat 
niet om het leren van pasjes, of een choreografie. Je hebt alleen 
een lijf nodig dat ademt, een hart dat klopt en de bereidheid om 
nieuwsgierig te zijn naar jezelf en naar anderen. In de dans kun 
je afstemmen op datgene wat er in je omgaat, hoe je daarmee 
beweegt en hoe je dat los kunt laten zodat je je kunt openstellen 
voor iets nieuws, iets onbekends van je eigenheid. Je lichaam 
liegt nooit, dus hoe beter we in staat zijn om daar naar te luis-
teren hoe beter we ons bewust worden van ons zelf. De dans 
ontvouwt zich als een natuurlijke golf, een ‘wave’, van 5 ritmes: 
vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stilte.
Na de 5ritmes-workshop draait dj Cem. Zij staat te popelen om 
je te verrassen en te verbazen met haar sprankelende en span-
nende muziek. Bij de vaak langere nummers gaat het niet altijd 
gaat om extravert uit je dak te gaan. Sommige muziek nodigt je 
ook uit om te verstillen en te luisteren en te naar wat er van bin-
nen gebeurt.
Meer informatie: www.swingsteesjun.nl, www.stationhaarlem.nl

Heemstede – Sinds enkele 
weken vormt de Utrechtlaan 
in Heemstede het decor voor 
een film van studenten van 
de HKU- Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht.

‘Bloesem” gaat over een jonge 
vrouw die door een ongeval lijdt 
aan afasie. Ze verstaat en be-
grijpt alles wat gezegd wordt, 
maar kan zelf niet praten. Een 
veel vaker voorkomende stoor-
nis bij jongeren dan je zou den-
ken, volgens producent Ruud 
van Lier. Hij is een van de vier-
dejaars studenten van de HKU 
voor wie deze korte film een af-
studeerproject is. “We zochten 
een locatie die de uitstraling 
heeft van de vijftiger jaren. Elan 
wonen bood ons de gelegen-

heid om een maand te filmen 
in deze straat. Omdat de huizen 
momenteel gerenoveerd wor-
den hoeven we alleen de ener-
giekosten te betalen.” De groep 
jeugdige filmmakers ging zelf in 
Heemstede op zoek naar onder-
nemers die hen belangeloos wil-
len steunen. En met succes. Zo 
klopten ze niet tevergeefs aan 
bij reformwinkel Kiebert, dieren-
winkel Heems en bloemenzaak 
’t Blomke.

Ook hoofdrolspeelster Loek 
Beernink, bekend als Nienke 
van de televisieserie van Nic-
kelodeon  ‘Het huis Anubis’ zet 
haar niet geringe acteertalent in 
voor dit doel. Van Lier: “Zij heeft 
het momenteel erg druk, want 
tegelijk met dit project, heeft 

ze opnames voor haar eerste 
speelfilm van ‘Het huis Anubis’ 
in Belgie.”
Regisseuse Tess Löwenhardt, 
die ook het scenario van de film 
schreef, kreeg de inspiratie voor  
het onderwerp afasie door een 
vriendin met deze aandoening. 
In de film raakt hoofdpersoon 
Afanai in een isolement. Door 
het contact met haar nieuwe 
postbode Sem komt daar ver-
andering in. Hij wordt een soort 
sluis met haar en de buitenwe-
reld, die steeds een stukje min-
der boos lijkt. 

Op 19, 20 en 21 september 
wordt de film vertoond in het 
Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid in Hilversum.
Mirjam Goossens

5023-

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel

2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

kantOOr CaMPlaan is GEslOtEn
LET OP: kabalen kunnen worden ingeleverd bij
Primera de Pijp
raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. Kabalen
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Inloop hartpatiënten
Regio - Hartezorg, vereni-
ging van hartpatiënten regio 
Amsterdam organiseert op 
iedere derde maandag van 
de maand een inloopspreek-
uur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. De vereni-
ging biedt waardevolle steun 
en informatie aan lotgenoten. 
Op maandag 16 juni is er 
tussen 10.30 en 11.30 uur 
een ervaringsdeskundige van 
Hartezorg aanwezig om men-
sen met vragen over hartfa-
len, hun naasten en andere 
belangstellenden persoonlijk 
te woord te staan. 

Osiris Trio opent nieuwe 
seizoen CruquiusConcerten
Regio - Ook in het seizoen 
2008/2009 verzorgt de Stich-
ting Cruquiusconcerten een se-
rie kamermuziek concerten in 
de Waterschapszaal van Muse-
um de Cruquius. Na de zomer 
begint op zaterdag 27 septem-
ber het nieuwe seizoen kamer-
muziekconcerten in Museum de 
Cruquius met het Osiris Trio. Het 
belooft een muzikale avond op 
topniveau te worden.

Ook in seizoen 2008/2009 is er 
een gevarieerd programma van 
maar liefst 14 concerten samen-
gesteld van kamermuziek op in-
ternationaal topniveau. Het is 
de stichting Cruquiusconcerten 
wederom gelukt om grote na-
men naar het museum te halen, 
zoals het Párkányi Kwartet, de 
violiste Liza Ferschtman en pi-
anist Inon Barnatan, pianist Ro-
nald Brautigam, counter-tenor 
Maarten Engeltjes, het Schön-

berg Kwartet en vele anderen. 
Twee concerten worden ver-
zorgd in samenwerking met de 
Stichting Nationaal Muziekin-
strumenten Fonds. Dit fonds 
stelt instrumenten beschikbaar 
aan conservatoriumstuden-
ten en professionele musici van 
internationaal niveau. 
De toegangsprijs voor alle con-
certen is 17,50 euro incl. een 
consumptie. Uitgebreide infor-
matie is te vinden op de ver-
nieuwde website www.Cruqui-
usConcerten.nl 

Dronken man ramt hek
Regio - Een 33-jarige automo-
bilist uit Hoofddorp reed zater-
dag omstreeks 02.00 uur op de 
Bennebroekerdijk in Cruqui-
us tegen een hek aan. De man 
bleek  onder invloed van alcohol 
te rijden. Bij hem werd na adem-
analyse een  promillage van 1,43 
geconstateerd. Zijn rijbewijs is 
ingevorderd.

Fietsexcursie Kennemerduinen
Regio - Vrijdagavond 20 juni vanaf 19.30 uur organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een fietsexcursie door de Kennemerduinen. 
Vertrek vanaf het informatiebord bij ingang Bleek en Berg. Duur: 2 
uur. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. 
Informatie: Peter Boers, 020-4112928 of  www.ivnzk.nl 
Op diverse plaatsen wordt stilgestaan bij de verschillen in het land-
schap. Al fietsend ziet u het landschap veranderen van bos naar 
zandvlakte. Af en toe stappen de excursiedeelnemers af om dit van 
dichtbij te bekijken. Ook zal de geschiedenis van dit duin aan bod 
komen. In de schemering komen dieren tevoorschijn die zich over-
dag schuil houden. In de Kennemerduinen zingen in het voorjaar 
de nachtegalen, kruisen reeën het pad en jaagt de vos. Zuidhellin-
gen zijn wit getooid met bloeiende duinroos. Het klimmen en da-
len van de Kennemerduinen versterkt nog eens de betovering die 
uitgaat van de oerwoudachtige begroeiing die langzaamaan over-
gaat in open duinterrein. Aan de zeekant eindigen de duinen in een 
weids en puur blond duin met golvend helmgras. 

Expositie bij
jarige weefkring
Regio - De Haarlemse weef-
kring ’t Heem bestaat dit jaar 
35 jaar. Dit wordt gevierd met 
diverse interne en externe acti-
viteiten.
Eén daarvan vormt de tentoon-
stelling ’t Heem Extreem waar-
in de leden laten zien waar zij 
zoal mee bezig zijn. Weven staat 
bij de kring voorop maar de 
leden maken op textielgebied 
ook wel eens een uitstapje naar 
andere technieken, zoals het 
vilten van wol. Het is een mooie 
en kleurrijke expositie die zeker 
het bekijken waard is.
De expositie wordt gehouden 
van 1 t/m 31 juli in de Refter van 
het Stadhuis te Haarlem, Grote 
Markt 2.
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 09.00- 17.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Stadsexcursie gierzwaluwen
Regio - Op vrijdag 20 juni organiseert de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland een excursie met als onderwerp: gierzwaluwen in 
de stad. Veel mensen kennen deze vogels wel: in de zomermaan-
den vliegen ze ´s avonds al gierend door de straten. Gierzwaluwen 
broeden onder dakpannen en -spanten, vooral in oude steden. Door 
dakrenovaties gaan helaas onnodig veel broedplekken verloren. 
Eind juli zijn hun jongen groot, en vertrekken ze alweer naar zuide-
lijker oorden. Wilt u meer weten over deze intrigerende vliegkunste-
naars, kom dan naar deze excursie! Ook geschikt voor oudere kin-
deren vanaf ca. 12 jaar. De aanvang is 21 uur. Plaats van verzamelen 
is op de stoep voor de Heilig Hart kerk in de bocht van de Klever-
parkweg in Haarlem Noord. De duur van de excursie is ca. 1 ½ uur 
en er zijn geen kosten aan verbonden. Opgeven is niet nodig.
Bij slecht weer wordt de excursie één week uitgesteld, en gehouden 
op vrijdag 27 juni. Bij twijfel kunt u op 20 juni vanaf 19 uur bellen 
naar: 023-5248391.

Interessante insecten
Regio - In Thijsse’s  Hof is mo-
menteel een unieke publieksten-
toonstelling ingericht over libel-
len. De periode van de tentoon-
stelling is door de grote belang-
stelling verlengd en deze is daar-
om nog te bezoeken op zondag 
22 en 29 juni van 13.00 tot 17.00 
uur. Het adres van Thijsse’s Hof 
is Mollaan 4 in Bloemendaal (bij 
Haarlem). Op de tentoonstelling 
komt u van de gidsen van alles te 
weten over deze interessante in-
secten: hoe ze leven, wat ze eten, 
door wie ze gegeten worden, 
hoe ze zich voortplanten en hun 
plaats in het geheel. Op diverse 
manieren wordt de levenswijze 

u duidelijk gemaakt. Na afloop 
kunt u uw kennis testen met een 
wandeling onder begeleiding 
van een gids door de Hof. De 
tentoonstelling is ook geschikt 
voor kinderen vanaf 7 jaar.
Voor inlichtingen kunt u bellen 
Frans Koning 023-5289009 of 
per mail koning.f@wolmail.nl

Cruquiusbrug 1955
Regio – Bij het opruimen van het foto-archief kwam de 
redactie deze foto tegen van de Cruquiusbrug. Echt een 
beeld uit vervlogen tijden. Inmiddels is er een brug bijge-
komen en is de N201 die de brug verbindt over de ring-
vaart een enorm drukke route. De foto is vermoedelijk 
vanuit het gemaal gemaakt.
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Kijkje nemen op verborgen plekjes...
Gewelventochten in Bavo Haarlem
Regio - Op zondag 22 juni worden de gewelven, de koepel en de to-
rens van de St. Bavo Kathedraal aan de Leidsevaart te Haarlem voor 
het publiek geopend. Een spannende tocht over krakende plan-
kieren, door donkere spelonken en langs vochtige wenteltrappen, 
brengt de bezoeker op verborgen plekken in deze prachtige kathe-
draal. De overgangen van kleine gangen naar verbluffende uitzich-
ten (zowel binnen als buiten de kerk) zijn spectaculair. Als de be-
zoeker uiteindelijk ook na vele treden bij de klokken in een van de 
torens is aangekomen, kan er genoten worden van een fantastisch 
uitzicht over Haarlem en verre omstreken. Tijdens de gewelventocht 
zullen enthousiaste gidsen u vergezellen op een ontdekkingsreis 
langs ruim 110 jaar Haarlemse historie en kerkelijke bouwkunst en 
Christelijke symboliek.
Het adres is Leidsevaart 146, Haarlem, ingang Bottemanneplein. De 
gewelventochten beginnen om 13.30 uur; ze duren zo’n anderhalf 
uur. De laatste beklimming start om 15.00 uur. De entreeprijs be-
draagt 3,50 euro per persoon. Minimale lengte om deel te nemen is 
150 cm, alleen vanaf 12 jaar.
Er kan elke keer slechts een beperkt aantal mensen mee. Kaartver-
koop alleen in de kerk vanaf 13.00 uur en zolang er nog voldoende 
plaatsen zijn die dag.

Haarlem Cultuurstad: muziek 
en toneel op de Grote Markt

Het gaat om een bijdrage aan 
de muzikale manifestatie op de 
Grote Markt in Haarlem, geor-
ganiseerd door de Gemeente 
Haarlem, in het kader van Haar-
lem Cultuurstad 2008. Met hun 
gezamenlijk optreden brengen 
de twee gezelschappen een ode 
aan de Haarlemse muziek, in het 
kader van het themajaar. Als ou-
verture van het concert is ge-
kozen voor Fiddler on the Roof 
van Jerry Brock, in een bewer-
king voor blaasorkest door War-
ren Barker. Een medley van de 
bekendste melodieën uit deze 
Broadway musical.
Vervolgens wordt het symfo-
nische gedicht An Obnoxious 
Character in the Haarlemmer-
hout van componist Dick van 
Heuvel gebracht. Deze keer in 
een wat andere setting dan bij 
de wereldpremière op 6 april in 
de grote zaal van de Philharmo-
nie te Haarlem. Dit werk, door 
de componist in 2007 opgedra-
gen aan de inwoners van de Ge-

meente Haarlem, wordt nu als 
verhaal uitgebeeld door de to-
neelspelers van het gezelschap 
Living History uit Haarlem. Het 
obnoxious character, een on-
aangenaam mensch, ook wel 
bekend als Nurks, is een perso-
nage uit de befaamde Camera 
Obscura van Hildebrand. Zowel 
Hildebrand als zijn metgezellen 
komen tot leven door het mu-
ziek- en toneelspel, in een aan-
kleding uit de periode van het 
verhaal!
Ten slotte wordt het werk High-
lights From Chess uitgevoerd, 
van het beroemde componisten-
duo Ulvaeus en Andersson, be-
kend van de popgroep ABBA. 
Het bezoek is gratis en wordt 
u aangeboden door de organi-
satoren van Haarlem Cultuur-
stad 2008. Op de website van 
het orkest, www.haarlemsehel-
den.com is meer achtergrond-
informatie te vinden over onder 
meer de deelnemers en het pro-
gramma.

Regio - Onder de titel Hildebrand op de Grote Markt geeft 
het Haarlems Symfonisch Blaasorkest, onder leiding van di-
rigent Matthijs Broers, op zaterdag 21 juni een feestelijk con-
cert. Medewerking wordt verleend door toneelspelers van het 
gezelschap Living History. Het concert op het podium van de 
Grote Markt begint om 12.00 uur.

Buitenlands bericht…
Oranjefans massaal naar Zwitserland
Interlaken – Voor de tweede keer in een week is 
de rust in het anders zo kalme Interlaken ‘bruut’ 
verstoord. De traditionele Oranjemars –van de 
camping naar het station- was drukker dan ooit. 
De fans trekken massaal naar Bern om het Ne-
derlandse Elftal te ondersteunen tegen Frankrijk. 
Tussen de bergen stijgt ’s ochtends een luid ge-
rommel op als de supporters op de Oranjecam-
ping aan het meer van Thun bij elkaar komen. 
Vanaf daar wordt de stoet voorgegaan door de 
vertrouwde oranje dubbeldekker. Een drumband 
en de zestienkoppige dweilband ‘Knettergoak’ uit 
Mook zorgen voor de muzikale begeleiding. Ne-

derlanders blijken een ritmisch volk: vele suppor-
ters trommelen mee met de Hollandse hits. De 
koeien rennen dan ook verschrikt weg als ze de 
massa aan zien komen. De anders zo gereserveer-
de Zwitsers lijken ook bevangen door de Oranje-
koorts: vanaf de balkons van hun chalets schreeu-
wen ook zij hartstochtelijk “Holland, Holland!” 
Overvliegende deltavliegers hebben een schitte-
rend uitzicht en zweven langdurig boven de mars. 
Dwars door de groene weiden en smalle straatjes 
van het dorp slingert zich een oranje menigte. De 
dorpsbewoners ontkomen er niet aan: Interlaken 
is van Oranje!  
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Sint Jacob
Dansdroom gaat in vervulling
Regio - Woensdagmiddag 25 
juni komt de droom van bewoners 
van Zorgcentrum Dennenheuvel 
te Bloemendaal uit. Als zitdans-
groep beleven ze hun première, 
in geheel nieuwe outfit, met een 
optreden in Zorgcentrum Nieuw 
Delftweide in Haarlem Noord. De 
zitdansgroep van Dennenheuvel 
is één van de prijswinnaars van 
het dromenproject van Stichting 
Sint Jacob.

Dromenproject
Stichting Sint Jacob wil cliën-
ten behulpzaam zijn bij het re-
aliseren van bijzondere wensen. 
Het project ‘Laat een droom uit-
komen’ is bedoeld voor lang-
gekoesterde wensen. Wensen 
die op eigen kracht niet meer 
te realiseren zijn en waarvoor 
binnen het normale budget de 
middelen ontbreken. Er werden 
tweehonderd droomwensen in-
gediend. De projectgroep koos 
twee wensen uit. Vanuit locatie 
Dennenheuvel te Bloemendaal, 
waar o.a. 20 cliënten van de Har-
tekamp Groep wonen met een 
lichte verstandelijke beperking, 
kwam een specifieke wens. El-
ke woensdagmorgen dansen ze 
enthousiast op levendige en po-
pulaire muziek. Hun wens, om 
op te treden in vrolijk gekleurde 
kostuums, ontstond vorig jaar 
tijdens het zien van een volks-

dansgroep. Dankzij naaiatelier 
Stikgoed wordt hun droom wer-
kelijkheid. 

Naaiatelier Stikgoed 
Naaiatelier Stikgoed is een pro-
ject van De Schalm, dat alloch-
tone vrouwen leer- en werkerva-
ring biedt. Via dit project nemen 
hun kansen op de arbeidsmarkt 
toe, waardoor de vrouwen gesti-
muleerd worden om hún dromen 
waar te maken. Met veel creati-
viteit hebben de dames van het 
naaiatelier uit gerecycled textiel 
een vrolijk ontwerp voor de kos-
tuums gemaakt en uitgevoerd. 
Een echte win–winsituatie, die 
25 juni tot een feestelijk hoogte-
punt komt. De zitdansers en de 
dames van het naaiatelier zullen 
elkaar dan voor het eerst ont-
moeten!

Wensen en vrijwilligers
De cliënten van Dennenheuvel 
hebben grote dromen, maar ook 
kleinere wensen. Bijvoorbeeld in 
de tuin werken, fietsen, koers-
ballen, gezellig koffiedrinken of 
met de modelspoorbaan spelen. 
Wilt u daaraan als vrijwilliger een 
bijdrage leveren? Zie voor meer 
informatie over vrijwilligerswerk: 
www.sintjacob.nl of neem con-
tact op met Geke Doornbos, co-
ordinator vrijwilligerswerk: 023 
– 892 99 00.

Word vrijwilliger bij 
Casca-Buitenboel!

Heemstede - Casca organi-
seert dit jaar weer Buitenboel, 
een actieweek voor kinderen 
van 6 t/m 10 jaar in de laat-
ste week van de zomervakan-
tie. Van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 
augustus beleven de kinderen 
tussen 10.00 en 16.00 uur een 
ontdekkingsreis door verschil-
lende landen. De jongens en 
meisjes kunnen zich deze da-
gen lekker uitleven met spel-
letjes, sportieve en knutselac-
tiviteiten en met zwemmen in 
zwembad Groenendaal. Ze mo-
gen zelfs één nacht (donder-
dag) in tenten blijven slapen. 
Deze heerlijke vakantieweek is 
alleen mogelijk dankzij de en-
thousiaste inzet van een groep 
vrijwilligers. Casca is nog op 
zoek naar vrijwillig(st)ers vanaf 
16 jaar. Het is de bedoeling dat 
je samen met een andere vrij-
williger een vast groepje kinde-
ren onder je hoede neemt. 
Wie zin heeft om mee te hel-
pen of meer informatie wil, 
kan bellen naar Casca: Margo 
Pouw, telefoon: (023) 548 38 
28. Of email mpouw@casca.nl
En .... wie mee doet zal vast 
heel enthousiast zijn, want 
zo’n vakantieweek is altijd su-
pergezellig.
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Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Snoeien van bomen

•  Agenda

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

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

Vertraging werkzaamheden Zandvoortselaan
Momenteel worden er in het gedeelte van de 

Zandvoortselaan tussen de Vondelkade en de 

Leidsevaartweg herinrichtingswerkzaamhe-

den uitgevoerd. Volgens de eerder vermelde 

planning zou het werk in juni 2008 worden 

afgerond. Door een aantal fl inke tegenvallers 

heeft het werk inmiddels forse vertraging op-

gelopen. Dit is veroorzaakt door het tijdelijk 

stilleggen van het werk door de arbeids-

inspectie met als gevolg dat het werk in 

de nacht moest worden uitgevoerd. Ook 

de vertraging in de leverantie en het 

ver vangen van de slechte gas- en 

water leidingen door Eneco, dragen 

er toe bij dat het werk is uitgelo-

pen.

Dit heeft gevolgen voor het 

verdere verloop van het werk. 

Het lukt helaas niet meer om het gehele 

project nog deze zomer af te ronden. We 

zijn genoodzaakt het werkschema en de 

tijdplanning aan te passen.

De aangepaste planning ziet er nu als volgt 

uit:

- Fase 1 t/m 3: Hoofdrijbanen Zandvoortse-

laan; is vrijwel afgerond en het doorgaande 

verkeer kan gebruikmaken van de weg. 

De asfaltverharding in de hoofdrijbanen 

is aangebracht en de verkeerslichtin-

stallatie bij de Leidsevaartweg is ver-

vangen. Het aanbrengen van de 

nieuwe openbare verlichting vindt 

plaats.

- Fase 4: Noordelijke parallel-

weg; het vervangen van de 

rio lering en de waterleiding is 

in uitvoering. Aansluitend wordt de verhar-

ding en open bare verlichting aangebracht. 

Wij hopen nog voor de bouw vakantie het 

bestratings werk af te kunnen ronden. De 

asfaltverharding in de fi etsstrook wordt 

pas na de bouwvakantie aangebracht. 

Naar verwach ting is het werk hier eind 

augustus gereed.

 Tijdens de bouwvakantie is de parallel-

weg open voor het verkeer. Het verkeer 

rijdt dan over een tijdelijke verharding van 

funderingsmateriaal.

- Fase 5: Roemer Visscher- en stations-

plein is gedeeltelijk in uitvoering.

 De snackkiosk is verplaatst naar de nieuwe 

locatie. De aanwezige waterleiding aan de 

noordzijde wordt vernieuwd. De verhar-

ding van het stationsplein bij de bushalte 

wordt nog voor de bouwvakantie aange-

bracht. De zuidzijde van het stationsplein 

en daarmee de aansluiting met het voor-

rangsplein op de Zandvoortselaan worden 

na de bouwvakantie aangepast.

Tijdens de bouwvakantie (van 25 juli t/m 

17 augustus 2008) wordt er niet gewerkt. 

Naar verwachting is het gehele project begin 

oktober 2008 afgerond.

Wij betreuren het dat de werkzaamheden 

vertraging hebben opgelopen. En wij danken 

u bij voorbaat voor uw begrip voor de overlast.

Onderzoek Weekblad Elsevier
Heemstede plaats vier in ranglijst 
‘Beste Woongemeente’
Welke gemeente biedt een optimale mix van 

groen, ruimte en fraaie huizen, van voor-

zieningen en een prettig sociaal klimaat? 

Waar is de lucht nog schoon? Weekblad 

Elsevier houdt jaarlijks een onderzoek naar 

de beste woongemeenten in Nederland. 

Op de eerste plaats staat Laren, op de 

tweede plaats Naarden, de derde plaats is 

voor Bloemendaal en op de vierde plaats 

staat Heemstede. Allemaal gemeenten in 

Noord-Holland.

Voor het eerst dit jaar heeft Elsevier de nabij-

heid van basisvoorzieningen, ongeacht de 

gemeentegrenzen in het oordeel betrokken. 

Er wordt nu ook rekening gehouden met nabij-

heid van scholen, winkels, ziekenhuizen en 

werkgelegenheid buiten de eigen gemeente.

Daardoor is de ranglijst vergeleken met vorig 

jaar fl ink opgeschud, vooral randgemeenten 

en suburbs bij de grote steden komen op 

hogere posities.

Kijk voor de complete ranglijst van de 443 

onderzochte gemeenten en de gehanteerde 

criteria in de Elsevier van vorige week.
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Jury milieuprijsvraag

Op de milieumarkt tijdens de open dag van het raadhuis 24 mei jl. is een prijsvraag 
gehouden over duurzame energie. De vraag was ‘Bedenk een idee voor het opwekken 
en toepassen van duurzame energie in Heemstede’. De te winnen prijzen bestaan uit 
een fi ets van Rijwielhandel Nevil Schenk (1e prijs), een energieprestatieadvies (EPA) 
van Eneco voor de woning en een fl eece trui van gerecycled plastic.

Er zijn 36 ideeën ingezonden. Afgelopen 

maandag heeft een deskundige jury, be-

staande uit burgemeester M.J.C. Heeremans, 

de directeur van de Milieudienst IJmond, 

heer L.A. Pannekeet en de directeur van 

Eneco, de heer M.A.J. Kloosterman zich 

gebogen over de ideeën. De ideeën werden 

beoordeeld op onderwerp (energie), origi-

naliteit en uitvoerbaarheid binnen de ge-

meentegrenzen. De jury concludeerde dat 

er veel originele ideeën en nuttige advie-

zen tussen de inzendingen aanwezig 

waren. De prijsuitreiking vindt plaats op 

donderdag 26 juni om 12.30 uur bij de 

sponsor van de fi ets: Rijwielhandel Nevil 

Schenk aan de Jan van Goyenstraat 1.

Snoeien van bomen

Zorgplicht
Voor de meeste bomen in de openbare 

ruimte geldt dat er sprake is van een onna-

tuurlijke leefomgeving. Deze bomen zijn 

geplant in de verharding van een straat of 

plein. Om de betreffende boom toch op zijn 

plaats te kunnen laten groeien, is specifi ek 

onderhoud noodzakelijk.

De gemeente heeft als eigenaar/beheerder 

een zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat 

de bomen op een dusdanige wijze onder-

houden moeten worden dat de kans op 

schade aan derden tot een minimum wordt 

beperkt. We controleren het complete bomen-

bestand ten minste één keer per drie jaar. 

Elk jaar wordt een bepaald gedeelte van 

Heemstede onderhouden. Sommige bomen 

hebben, gezien de standplaats of de leef-

tijd, extra aandacht nodig. Deze bomen 

worden daarom vaker geïnspecteerd.

De aanplant van nieuwe bomen heeft onze 

speciale aandacht. Deze moeten geleidelijk 

worden ‘opgekroond’ zodat het verkeer en 

voetgangers, er zonder problemen onder-

door kunnen. Om het ‘doorhangen’ van tak-

ken te voorkomen, worden regelmatig de 

onderste takken verwijderd. Daarnaast wordt 

ook het stamschot verwijderd en worden de 

‘lindenrokjes’ rond de lindebomen geknipt. 

Een uitzondering is het beheer van de 

bomen in het wandelbos Groenendaal. Deze 

worden onderhouden volgens een specifi ek 

beheerplan, dat zorgt voor een grotere 

varia tie aan fl ora en fauna in het wandelbos.

Bomenonderhoud
De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit 

controles en technische ingrepen. Bij de 

inspectie van de boom wordt gekeken naar 

de aanwezigheid van stamscheuren, tak-

breuk, plakoksels (slechte aanhechtingen 

van takken op de stam), stamschot, rottingen 

en zwamvorming. Afhankelijk van de leef-

tijd van de boom wordt bepaald of en wat 

er gesnoeid moet worden. Een boom kent 

drie levensfasen, die elk een aparte bena-

dering van snoeien vereisen:

- In de ‘jeugdfase’ wordt de boom geleide-

lijk gevormd zodat een tijdelijke kroon 

ontstaat. De boom krijgt hierdoor een 

goede start;

- In de ‘halfwasfase’ wordt de boom opge-

kroond en dubbele toppen, beschadigde 

en schurende takken worden verwijderd;

- In de ‘volwassenfase’ vindt weinig snoei 

meer plaats. Alleen beschadigde, schu-

rende of gebroken takken en dood hout 

worden uit de kroon verwijderd. Uiteinde-

lijk ontstaat een boom met een evenwichtig 

uitgegroeide kroon. Hierdoor kunnen ook 

volgende generaties blijven genieten van 

de groene uitstraling van de gemeente.

Per keer wordt niet meer dan maximaal 

15-20% van de totale bladmassa wegge-

nomen, zodat de boom zich goed kan her-

stellen. Vanwege dit herstel worden de onder-

houdswerkzaamheden bij voorkeur uitgevoerd 

in de maanden mei tot en met september. 

De boom heeft dan de meeste groeikracht.

Uitvoering
De snoeiwerkzaamheden worden in op-

dracht van de afdeling Groen & Reiniging 

uitgevoerd door een boomverzorgingsbedrijf 

of door medewerkers van de gemeente 

Heemstede. Tijdens het werk wordt het 

snoeihout tijdelijk neergelegd op parkeer-

plaatsen of gazon. In principe wordt alle 

snoeihout vóór het weekend verwijderd en 

afgevoerd. De mogelijke overlast wordt 

hierdoor tot een minimum beperkt.

Informatie
Indien u vragen of opmerkingen heeft over 

het gemeentelijke snoeibeleid of bomen in 

het algemeen, neem dan contact op met 

de heer H.J. Knegtering van de afdeling 

Groen & Reiniging via telefoonnummer 

(023) 548 57 76. Ziet u een gemeentelijke 

boom met schade, zoals (uit)gebroken tak-

ken, aanrijschade of zwamvorming? Geef 

dit door aan ons Meldpunt Serviceteams 

via telefoonnummer (023) 548 57 62 of via 

het invulformulier op www.heemstede.nl. 

(meldpunt gevaar & schade op straat).

Inloop-
avonden
De gemeente organiseert twee inloop-

avonden in het kader van de vrijstel-

lingsprocedure voor twee locaties in 

Heemstede. Op maandag 23 juni kunt 

u de voorgenomen plannen voor het 

terrein van de Zusterfl at aan de Johan 

Wagenaarlaan inzien en op woensdag 

25 juni 2008 voor het Van Lentterrein 

(voormalig Motorhuis). Beide avonden 

kunt u tussen 19.30 en 21.00 uur te-

recht in de burgerzaal van het raadhuis. 

Zie voor meer informatie de publicaties 

bij de gemeentelijke mededelingen ‘ver-

zoek vrijstelling bestemmingsplan’.

Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken van inwoners om bepaalde gemeente-
lijke bomen ‘eens fl ink te toppen’, ‘de kop eruit te halen’ of ’terug te snoeien’. De reden 
hiervoor is meestal een gebrek aan lichtinval in huis of tuin. De gemeente bekijkt per 
situatie of snoei noodzakelijk is. Voor de gemeente beperkt snoeien zich tot het ver-
wijderen van (overhangende) takken en behoud van de vorm van de boom. Het drastisch 
snoeien waar bewoners vaak om vragen, verstoort de ontwikkeling van de boom te 
veel en kan daarom bijna nooit worden ingewilligd. Daarom hieronder meer over het 
onderhoud van de bomen door de gemeente.

Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhouds werk zaam-
heden uit te voeren en klach ten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen. 
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straat verlichting, 
straat  meubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare 
groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage 
van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede 
(geen postzegel nodig).

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

HeemstedeMail
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Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op donderdag 26 juni 
a.s.* om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Beëdiging van de heer H.D. van Roon als secretaris van de rekenkamercommissie 

Heemstede (bespreekpunt)

- Aanbesteding beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties (bespreekpunt)

- Oplossen knelpunten sportaccommodaties (bespreekpunt)

- Budgetsubsidie Casca 2008/2009 (bespreekpunt)

- Kadernota 2008 (bespreekpunt)

- Formalisering tijdelijke formatie griffie (bespreekpunt)

- Voorbereidingsbesluit Manpadslaangebied (hamerpunt)

- Voorbereidingsbesluit delen westzijde Blekersvaartweg (hamerpunt)

- Conceptjaarrekening en Jaarverslag Paswerk 2007 (hamerpunt)

- Beleidsnota WMO / lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (hamerpunt)

- Vaststellen Monumentenverordening Heemstede 2008 (hamerpunt)

- Intrekken Verordening Stimuleringsleningen Gemeentelijke Monumenten (hamerpunt)

- Jaarrekening 2007 HDK / Begroting 2009 Veiligheidsregio Kennemerland (hamerpunt)

- Mondelinge toelichting op vraag VVD inzake verkeersongeval Glipper Dreef (overige punten)

* Mocht Nederland op 26 juni de halve fi nale halen, dan wordt de raadsvergadering ver-

schoven naar woensdag 25 juni om 20.00 uur.

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. Tevens 

treft u hier informatie over het spreekrecht. Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 

telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Agenda
Verzoek vrijstelling
2008.053  het uitbreiden van een woonhuis  - Rijnlaan 1

en bouwen kelder
2008.096 het uitbreiden van de garage/berging - Valkenburgerlaan 4c
2008.123 het uitbreiden van een woonhuis - Jacques Perklaan 3
2008.142 het plaatsen van een erfafscheiding - Heemsteedse Dreef 58

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 19-06-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 
13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het 
Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere 
informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
Locatie Zusterflat aan de Johan Wagenaarlaan 74
Voor het bestemmingsplan ‘Componistenwijk’ is een verzoek om vrijstelling binnengekomen. 
De reden voor dit verzoek: Ymere Ontwikkeling wil op de locatie van de voormalige Zusterfl at 
aan de Johan Wagenaarlaan, 43 woningen bouwen.

Het beoogde bouwplan is in strijd met de bepalingen in het bestemmingsplan op de vol-
gende punten:
- er wordt gebouwd buiten het aangegeven bouwvlak,
- er wordt gebouwd in afwijking van de aangegeven goot- en nokhoogte,
- en alle overeenkomstige voorschriften in het bestemmingsplan.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 juni 2008 
zes weken ter inzage. U kunt over deze vrijstelling uw zienswijze aan de gemeente kenbaar 
maken. Dit kan ook mondeling door contact op te nemen met mevrouw L.C. Wijker van de 
afdeling Ruimtelijk Beleid via telefoonnummer is (023) 548 57 83.

Inloopavond
Op maandag 23 juni 2008 wordt in het kader van de vrijstellingsprocedure voor het terrein 
van de Zusterfl at aan de Johan Wagenaarlaan een inloopavond georganiseerd over de 
plannen. Op deze avond kunt u de voorgenomen plannen inzien en zijn er medewerkers 
van Ymere Ontwikkeling en de gemeente Heemstede aanwezig om uw vragen te beant-
woorden. De avond begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. U bent de hele avond van 
harte welkom in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. Voor vragen over het 
verzoek, het ontwerpbesluit en de inloopavond kunt u contact opnemen met mevrouw 
L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid via telefoonnummer (023) 548 57 83.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
Terrein Van Lent (voormalig Motorhuis)
Voor het bestemmingsplan ‘Adriaan Pauwlaan e.o.’ is een verzoek om vrijstelling binnen-
gekomen. De reden voor dit verzoek: Heijmans Vastgoed wil op het terrein Van Lent 
22 eengezinswoningen bouwen.

Het beoogde bouwplan is in strijd met de bepalingen in het bestemmingsplan op de volgende 
punten:
- Er wordt gebouwd in afwijking van de bestemming en alle overeenkomstige voorschriften 

in het bestemmingsplan.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 juni 2008 
zes weken ter inzage. In genoemde periode kunt u over deze vrijstelling uw zienswijze aan 
de gemeente kenbaar maken. Dit kan ook mondeling door contact op te nemen met 
mevrouw L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid via telefoonnummer (023) 548 57 83.

Inloopavond
Op woensdag 25 juni 2008 wordt in het kader van de vrijstellingsprocedure voor het Van 
Lentterrein een inloopavond georganiseerd over de plannen. Op deze avond kunt u de voor-
genomen plannen inzien en zijn er medewerkers van Heijmans Vastgoed en de gemeente 
Heemstede aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De avond begint om 19.30 en eindigt 
om 21.00 uur. U bent de hele avond van harte welkom in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede.
Voor vragen over het verzoek, het ontwerpbesluit en de inloopavond kunt u contact opnemen 
met mevrouw L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid via telefoonnummer (023) 548 57 83.

Bestemmingsplan

Aanvragen bouwvergunning
2008.053  het uitbreiden van een woonhuis en  - Rijnlaan 1

bouwen kelder
2008.144  het optrekken van de achtergevel - Alberdingk Thijmlaan 24 + 26
2008.145  het plaatsen van een dakopbouw  - Kastanjelaan 25

+ optrekken achtergevel
2008.148  kopersopties voor de 104 woningen  - Vogelpark, 104 woningen

in het Vogelpark
2008.149 het plaatsen van een pui in de staldeur - Blekersvaartweg 24
2008.152  het plaatsen van een dakkapel op  - Prinsessenhof 44

het voordakvlak
2008.153  het plaatsen van een dakkapel op  - Beethovenlaan 52

het voordakvlak
2008.154  het plaatsen van een dakkapel op  - Dinkellaan 27

het voordakvlak

Aanvraag monumentenvergunning
2008.150 het plaatsen van een pui in de staldeur - Blekersvaartweg 24

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

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 13 juni 2008)
2008.109  het plaatsen van een dakkapel op het  - W. Denijslaan 5

voor- en achterdakvlak
2008.121 het uitbreiden van een woonhuis - Tooropkade 2

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 13 juni 2008)
2008.101  het verbouwen van een bedrijfspand  - Herenweg 149

met bovenwoning

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 

de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester en 

wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de 

gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 

termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-

houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meer weten? 

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langskomen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Er zijn twee kapvergunningen verleend voor:

- Het kappen van 2 coniferen op het perceel 

Javalaan 12 en 1 conifeer op het perceel 

Javalaan 6, eigendom Elan Wonen, beide 

kadastraal bekend gemeente Heemstede 

sectie C, nr. 04318. De coniferen nemen 

veel licht weg. (Verzonden 18 juni 2008)

- Het kappen van 1 conifeer op het perceel 

Van der Waalslaan 27, eigendom Pré 

Wonen, kadastraal bekend gemeente 

Heemstede, sectie B nr. 08530. De coni-

feer neemt veel licht weg. (Verzonden 

18 juni 2008)

Deze vergunningen zijn pas van kracht met 

ingang van de dag na de dag waarop de 

bezwaartermijn afl oopt. Indien gedurende 

de bezwaartermijn een verzoek om voor-

lopige voorziening is gedaan, wordt de ver-

gunning niet van kracht voordat op dat ver-

zoek is beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken lig-

gen vanaf 18 juni zes weken ter inzage in de 

hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Kapvergunningen

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de woning Chopinlaan 31 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 

van de bewoner. (Verzonden 11 juni 2008).

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 

vanaf 19 juni zes weken ter inzage.

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het 

indienen van een bezwaar wordt dit besluit 

niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang 

kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vragen 

aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. Bij het indienen van een verzoek 

om voorlopige voorziening moeten griffie-

rechten worden betaald.

Verkeersbesluit

Theatergroep Eglentier

Heemstede - Op zaterdag 21 
juni is er een spannende vertel-
voorstelling in het Lilaluna Ver-
teltheater. ‘De dappere zoek-
tocht van Ridder Rolf’ heet de 
voorstelling, die 14.30 uur van 
start gaat.
In het land van Ridder Rolf zijn 
grote problemen. De zon is al 
dagen niet onder gegaan. Hij 
schijnt 24 uur per dag en alles en 
iedereen raakt in de war. Ridder 
Rolf gaat op zoek naar de zon 
om te kijken wat er aan de hand 
is. Deze voorstelling is geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar, maar 
natuurlijk ook voor hun ouders 
en grootouders. Dus kom lek-

Regio - Op de Dag van de Ar-
chitectuur aanstaand weekend, 
21 en 22 juni, begint Theater-
groep Eglentier de kaartverkoop 
voor haar nieuwe theaterwan-
deling: Theatergroep Eglentier 
op ArchitecTOUR. Op 19, 20, 
21, 26, 27 en 28 september wor-
den in vier architectonisch inte-
ressante panden in het centrum 
van de stad vier eenakters ge-
speeld. Het publiek wandelt on-
der begeleiding van een gids 
een route van voorstelling naar 
voorstelling. De Haarlemse the-
atergroep doet met deze cultu-
rele wandeling mee aan Haar-
lem Cultuur 2008. Tijdens deze 
ArchitecTOUR speelt Theater-
groep Eglentier vier korte voor-
stellingen in de locaties. “Het 
vergt een andere techniek dan 
spelen in de zaal. Op locatie 
maak je het publiek deelgenoot 
van het stuk. Maar ook de loca-
tie speelt een zeer belangrijke 
rol. Die kun je haast als een te-
genspeler beschouwen: de loca-
tie heeft invloed op het publiek 
en de spelers en andersom. Elke 
voorstelling op een locatie kan 

dus anders gaan dan de vorige,” 
aldus Hans Goes, speler van 
Eglentier. Een bestaande een-
akter is opnieuw geënsceneerd 
voor een zorgvuldig uitgezochte 
locatie. En de anderen zijn spe-
ciaal voor een locatie gemaakt. 
Soms ligt de locatie in het ver-
lengde van het stuk, andere ke-
ren wordt juist het contrast ge-
zocht. Steeds zal de locatie een 
actieve rol spelen in de voorstel-
ling. De architectuur van een 
ruimte kan zich perfect lenen 
voor een stuk. Met op de ach-
tergrond de Grote Kerk ziet het 
publiek bijvoorbeeld een kome-
die in een moderne ruimte. Het 
verleden en het heden lopen op 
die manier door elkaar heen. 
Theater en Architectuur: Thea-
tergroep Eglentier koppelt het 
aan elkaar. De stukken spelen 
zich af in gebouwen waar men 
normaal nooit binnen komt. De 
kaartverkoop is vanaf heden ge-
start. Kaarten kosten 12,50 eu-
ro en kunnen gereserveerd wor-
den via info@eglentier.nl of via 
023-5313115. Meer informatie: 
www.eglentier.nl

ker luisteren en genieten in het 
sprookjesachtige theater van 
Lilaluna aan de Ir. Lelylaan 10 
(oude Nova-college) in Heem-
stede. De voorstelling begint om 
14.30 uur. De kosten zijn 6,50 

euro per kind en 7,50 euro per 
volwassene (inclusief drinken 
en iets lekkers). Kaarten graag 
reserveren via 023-5475892 of 
info@lilaluna.nl. Meer informa-
tie op www.lilaluna.nlZoektocht 

Ridder Rolf in 
verteltheater Handicap.nl dankt 

alle gulle gevers
Heemstede - Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie 
van de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Orga-
nisatie) hield in de week van 2 t/m 7 juni haar jaarlijkse nati-
onale collecte voor mensen met een handicap of chronische 
ziekte. De opbrengst van de collecte in de wijk Merlenhove 
was totaal 373,32 euro. Vanuit de opbrengst van de collecte 
helpt het Ango Fonds mensen met een functiebeperking die 
speciale voorzieningen nodig hebben en geeft zij individuele 
financiële hulp - hiervoor hoeft men geen lid te zijn. De Ango 
geeft daarnaast juridisch advies en bijstand aan leden. Ango 
maak(t) beter leven mogelijk! De Ango is de grootste Neder-
landse organisatie (17.500 leden) van, voor en door mensen 
met een handicap of chronische ziekte die zelf opkomen voor 
hun rechten. Indien u of een van uw huisgenoten of kennis-
sen financiële steun nodig heeft (ook als u geen lid bent) kunt 
u contact opnemen met het hoofdkantoor in Amersfoort: 033-
4654343. Bezoek ook eens website: www.ango.nl


