
Gebak voor kampioenen!
Heemstede – Robert, Marc, Casper en Luca 
kregen donderdag taart geserveerd door wet-
houder mevrouw Christa Kuiper. Zij felici-
teerde de werknemers van de Kinderboerde-
rij met hun gouden plakken die zij met tennis 
behaalden op de Special Olympics in Amster-
dam die begin juni gehouden werd. 

Rianne, ook goed voor goud, liep de taart mis, zij 
kon geen vrij nemen van school. Tussen ouders, 
vrijwilligers, trainers en leden van HBC, alsmede 
collega`s van de groenvoorziening van de gemeen-
te, smaakte het gebak van Kniese om de mooiste 
overwinning op de Olympic Games te vieren. De 
verstandelijk gehandicapten zijn allen lid van de 
tennisvereniging Smash, de enige tennisvereniging 
voor verstandelijk gehandicapten in Nederland die 
al jaren spelen en trainen bij HBC tennis aan de 
Ringvaartweg in Heemstede. Zenuwachtig is er 
niemand geweest, de games waren wel spannend 
volgens Mark. Want eerst gelijk spelen en dan een 
partij met 9-0 binnenhalen, daar kan je trots op zijn. 
Zo had iedere speler zijn verhaal over de wedstrij-
den die zich geheel afspeelden binnen de olympi-
sche gedachten. Meedoen is belangrijker dan win-
nen. Zonder gevloek, getier of het weggooien van 
rackets na een misser zoals je wel eens elders ziet 
bij toernooien. Laat de echte Spelen maar beginnen. 
Ton van den Brink

Vlnr:  Robert, Mark, Casper en Luca. Rianne was 
verhinderd.

Hier alvast de eerste inzending! Een sfeervol overzicht van de tuin 
van Anneke van Bruggen, Voorweg 31 in Heemstede.

Een avond Gambia 
in Heemstede
Heemstede – Donderdag jl verzorgde het echtpaar Pieter en Henny 
Goedhart een presentatie over de stichting Geef Gambia Toekomst. 
Deze stichting richtte het Heemsteedse paar een aantal jaren gele-
den zelf op om hulpprojecten op te starten in het West-Afrikaanse 
land. Inmiddels zijn een naai-school en bibliotheek van de grond 
gekomen. Hoe succesvol de projecten zijn, konden bezoekers aan 
Casca de Luifel afgelopen donderdagavond zelf zien. Meer over de 
Gambia-presentatie elders in deze krant.

Tuinenwedstrijd met
tuincentrum ‘de Oosteinde’

Heemstede – Ook dit jaar organiseert de Heemsteder weer 
een tuinenwedstrijd. Dit doet zij samen met tuincentrum 
‘de Oosteinde’, met vestigingen in Hillegom en Vijfhuizen. 
Deskundigen van het tuincentrum beoordelen de ingezon-
den tuinfoto’s en stellen de prijzen beschikbaar; waarde-
bonnen van respectievelijk 150, 75 en 25 euro. Maar... De 
eer is net zo belangrijk natuurlijk. De mooiste inzending 
van de week wordt op de voorpagina geplaatst en van tijd 
tot tijd verschijnt in de krant een pagina met smaakvolle 
tuinen, kleurrijke terrassen of sfeervol groen aangekleden 
balkons. Meedoen is makkelijk... U stuurt een foto van uw 
tuin naar: redactie@heemsteder.nl of per post: de Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Vermeld uw 
naam, adres en telefoon of email waar u gemakkelijk te 
bereiken bent.

Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl
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Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten in beeld

De Kerklaan is een historische verbindingsweg tussen de Heren-
weg en de oude dorpskom. Aan de zuidkant van de Kerklaan, vlak 
bij de IJzeren Brug over de Zandvaart liggen de panden Kerklaan 
13 en 15. Het woonhuis annex bedrijfspand heeft een rechthoekige 
plattegrond en bestaat uit twee delen.
 
Het linker deel bestaat uit twee bouwlagen onder een schilddak 
dat de nok haaks op de straat heeft. Het rechter deel bestaat uit 
één bouwlaag en heeft een zadeldak dat evenwijdig aan de straat 
loopt. Centraal in het lager gelegen dakvlak zit een plat afgedek-
te dakkapel met  decoratieve windveren en een vierruitsraam. In 
het rechter bouwdeel bevinden zich twee entrees, deels met bo-
ven-en zijlichten. De linkerentree heeft een decoratief deurrooster 
en glas in lood. In pand nummer 15 is een wandschildering achter 
een voorzetwand gevonden dat is aangebracht door de toenmalige 
bewoner en bekende Heemsteedse huis-en kunstschilder Herman 
Gerard Wolbers. 

De panden staan in de volksmond bekend als het complex Van 
den Putten, genoemd naar het in 1897 gevestigde aannemers-
bedrijf Van den Putten, nu makelaars aan de Bronsteeweg. Sinds 
eind 2006 worden de panden bewoond door de families Kaptein en 
Hiddes. Jessica Kaptein, van de bekende schoenmakersfamilie 
Kaptein van de Raadhuisstraat, heeft op nr. 13  sinds begin 2008 
een podologiepraktijk.
In 2007 is de buitenkant flink aangepakt. Kozijnen zijn gerestau-
reerd, pleisterwerk gerepareerd en deels voorzien van hardste-
nen dorpels en zinken regenpijpen. Het schilderwerk is uitgevoerd 
in de oorspronkelijke kleuren. Het wooncomfort was echt aan 
verbetering toe, want door de dakpannen was de lucht goed te 
zien. 

De panden zijn nu comfortabel geïsoleerd met inachtneming 
van voorschriften die horen bij monumenten. Dat betekent vóór 
de voorzetramen aan de binnenzijde en achter dubbele isolatie. 
Als straks de nieuwe luiken geplaatst zijn die er oorspronkelijk 
zaten, zijn de panden Kerklaan 13 en 15 weer helemaal anno 
1843, maar daarvoor mogen de jonge bewoners nog even door-
sparen!
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.

Kerklaan 13-15

Nieuw telefoonnummer de Heemsteder
Heemstede – Het algemene telefoonnummer van de Heemste-
der is veranderd. Voorheen was dit 023-528 58 58. Vanaf heden 
is het nieuwe nummer: 0297-36 86 71. Ook het faxnummer is ge-
wijzigd. Dat was: 023-529 54 07. Het nieuwe faxnummer: 0297-
34 29 00. Deze wijzigingen hebben te maken met het sluiten van 
het redactiekantoor aan de Camplaan. 
Andere contactgegevens vindt u in de colofon op pagina 2 van 
deze krant.
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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

In de Heemsteder van 18 juni pleit de Stichting Bescherming Erf-
goed Zuid-Kennemerland (SBEZK) in een ingezonden brief voor 
opname van een aantal beeldhouwwerken van de kunstenaar H.A. 
van den Eijnde op de gemeentelijke monumentenlijst.
Uit het artikel zou kunnen worden opgemaakt dat dit voorstel door 
de stichting voor het eerst aan de orde wordt gesteld.
De Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek heeft al in novem-
ber 2007 een voorstel tot uitbreiding van de gemeentelijke monu-
mentenlijst bij het gemeentebestuur ingediend, waarover binnen-
kort zal worden beslist. In dit voorstel zijn ook de door de SBEZK 
genoemde beeldhouwwerken van Van den Eijnde (de Levensloop 
en de Pelikaan) opgenomen – die eerder reeds uitgebreid zijn 
beschreven in de VOHB-publicatie Monumenten van Heemstede 
en Bennebroek.
Blijkbaar is ook de SBEZK van mening dat deze beeldhouw- 
werken monumentwaardig zijn en bescherming verdienen. Wij zijn 
blij met deze steun.
Jaap Verschoor, voorzitter VOHB

VOHB stelde in 2007 al monumentenstatus 
Van den Eijnde werken voor

INGEZONDEN

‘Primera de Pijp’ inleverpunt kabalen
Heemstede – Nu het redactiekantoor van de Heemsteder aan de 
Camplaan gesloten is, wordt u voor het inleveren van kabaaltjes 
doorverwezen naar ‘Primera de Pijp’ aan de Raadhuisstraat 30. 

Aldaar is een speciaal bakje voor de Heemsteder waar u uw gratis 
kabaaltje kunt inleveren. 
U kunt ze uiteraard ook per post aanleveren. Dit is het adres: De 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ, Aalsmeer, t.a.v. ‘kabalen’. Per 
e-mail aanleveren kan op dit moment nog niet. 
De planning is dat er meer inleveradressen in de gemeente komen.



ërën. Er wërd hard gëschildërd, 
gëklust ën ër wërdën zëlfs 3 
niëuwë apparatën gëïnstallëërd 
dië namëns Corus warën gëdo-
nëërd. Door dëzë niëuwë appa-
ratuur kunnën vëël mëër cliën-
tën gëbruik makën van dë fit-
nëss. Eën laatstë groëp ging aan 
dë slag op dë kindërboërdërij, 
ëën spëëlhuis is hëlëmaal op-

niëuw gëvërfd ën kan nu wëër 
volop gëbruikt wordën. 
Dë dag wërd afgëslotën mët 
ëën judodëmonstratië waar më-
dëwërkërs van Corus in dë cli-
ëntën van Dë Hartëkamp Groëp 
hun mëërdërë moëstën hër-
kënnën. Dë hartënactië is ëën 

ënorm succës gëwëëst mët zo-
vëël wënsën dië voor Dë Hartë-
kamp Groëp zijn vërvuld. 
Dë Hartëkamp Groëp is una-
niëm van mëning dat dë më-
dëwërkërs van Corus gëën hart 
van staal maar ëën hart van 
goud hëbbën. 
Kijk ook op:
www.dëhartëkampgroëp.nl
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Weekend van het Gehandicapte 
Kind in Linnaeushof

Kindërën mët ëën handicap 
staan bij spëëltuinën vaak aan 
dë zijlijn. Bij dë inrichting van 
spëëlplëkkën wordt hëlaas wëi-
nig rëkëning gëhoudën mët hun 
bëlëmmëring. Linnaëushof hëëft 
ëchtër divërsë rolstoëltoëgankë-
lijkë spëëltoëstëllën ën attractiës. 

In dë toëkomst brëidt Europa’s 
grootstë spëëltuin dë spëëlmo-
gëlijkhëdën voor kindërën mët 
ëën handicap nog vërdër uit.
Dit jaar bëstaat Linnaëushof 45 
jaar. Dit jubilëum wordt gëviërd 
mët vëlë activitëitën. Hët Wëëk-
ënd van hët Gëhandicaptë Kind 

Bennebroek - Zaterdag 28 juni en zondag 29 juni mogen alle 
kinderen met een handicap of beperking gratis naar Linnaeus-
hof. Speciaal in dit weekend worden allerlei extra activiteiten 
georganiseerd om hen een speciale dag aan te bieden. Op-
tredens, muziek, schminken en uiteraard spelen op meer dan 
350 speeltoestellen. Met dit weekend steunt de Linnaeushof 
tevens de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. 
Kijk voor meer informatie op www.linnaeushof.nl 

is samën mët dë Nëdërlandsë 
Stichting voor hët Gëhandicaptë 
Kind (NSGK) opgëzët om saam-
horighëid të bërëikën in ëën 
spëëltuin waar jaarlijks drië-
hondërdduizënd kindërën ko-
mën spëlën. Door kindërën mët 
ëën handicap of bëpërking gra-
tis toëgang të gëvën, wordt dë 
drëmpël vërlaagd voor gëzinnën 
dië andërs niët zo snël naar ëën 
attractiëpark of spëëltuin gaan. 
Extra optrëdëns vrolijkën Lin-
naëushof zatërdag 28 ën zon-
dag 29 juni nog mëër op ën ëx-
tra mëdëwërkërs zorgën ërvoor 
dat dë kindërën van nog mëër 
spëëltoëstëllën gëbruik kunnën 
makën.

De foto is van 20 juni, toen de 
tuineigenaren de tuinenronde  
liepen.

Verrassende Open-Tuin/
Kunstdag in Bennebroek
Bennebroek - Op zondag 15 
juni j.l. hiëld dë Groëi & Bloëi – 
afdëling Bënnëbroëk haar Opën 
Tuinën dag. Tër gëlëgënhëid van 
haar 60-jarig bëstaan wërdën in 
10 van dë 12 opëngëstëldë tui-
nën ook kunstvoorwërpën tën-
toongëstëld door kunstënaar-
tuinliëfhëbbërs. Dëzë dag trok 
mëër dan 250 bëlangstëllëndën.
Dë voorafgaandë dagën warën 

koud mët vëël drëigëndë wol-
kënluchtën.
Eën van dë tuinëigënarën, Gor-
dana Tëdërs, schrëëf, nadat allë 
bëzoëkërs warën vërtrokkën, hët 
volgëndë: “Wat ëën vërrassing. 
Hët wëër wërd vëël bëtër dan 
vërwacht. Al mëtëën na dë opë-
ning om ëlf uur liëp mijn tuin vol. 
Zo vol, dat ër ëën filë ontstond, 
mën kon voor- noch achtëruit. 
Zovëël mënsën in ëën tuin van 
slëchts 84 m². Gëlukkig door dë 
gëwëldigë communicatië tussën 
dë bëzoëkërs lostë dit problëëm 

zich van zëlf op ën voor iëdërëën 
was plaats. Tussën ëlf uur ’s mor-
gëns ën viër uur ’s middags kwa-
mën ër ruim twëë hondërd mën-
sën binnën. Gëën minuut was dë 
tuin lëëg. Er was ëën ovërwëldi-
gëndë bëlangstëlling. Vëël com-
plimëntën ën ook vragën. Vëël 
vrëëmdë gëzichtën, maar ëën 
ding hëbbën wë gëmëën: liëfdë 
voor plantën, bloëmën ën voor dë 
natuur in hët algëmëën.
Al schrijf ik ovër mijn opën tuin 
ërvaring, ik dënk dat allë dëëlnë-
mërs van dëzë dag dëzëlfdë ër-
varing hëbbën gëhad. Daarom 
dankzij hët mooië wëër, dë gro-
të bëlangstëlling van hët publiëk, 
dë goëdë organisatië ën inzët 
van dë tuinëigënarën was dëzë 
dag ëën bijzondër groot succës.”

Hartekampbewoners 
kunnen nu meer bewegen

Na hët opknappën van tuinën 
van dë bijzondërë woonwijk 
Hartëhëëm in Hëëmskërk ën 
ëën dagjë uit naar hët Dolfina-
rium mët cliëntën van ëën van 
dë dagcëntra was nu hët thëma 
bëwëgën aan dë bëurt. 
Dë mëdëwërkërs van Corus pak-
tën dëzë laatstë dag groots uit. 
Er wërd dië dag këihard gëwërkt 
aan viër projëctën. Eën tëam 
ging aan dë slag om ëën op-
slagruimtë të crëërën in dë bë-
wëgingsruimtë van Dë Klimop, 
hët motorisch cëntrum/zwëm-
bad van locatië Dë Hartëkamp 
in Hëëmstëdë.
Eën twëëdë tëam ging samën 
mët vrijwilligër Riën aan dë 
slag in hët fiëtsënhok. Fiëtsën is 
voor onzë cliëntën ërg bëlang-
rijk maar hët fiëtsënhok was 
niët winddicht ën na dë wintër 
moëstën dë fiëtstën hoognodig 
wordën opgëknapt. Niët allëën 
dë fiëtsën zagën ër wëër prima 
uit maar ook hët hok wërd wind-
dicht gëmaakt. Eën dërdë tëam 
ging aan dë slag om ëën hëu-
së niëuwë fitnëssruimtë të crë-

Heemstede - Op 19 juni was de laatste klusdag voor me-
dewerkers van Corus in het kader van hun hartenactie voor 
zorginstelling De Hartekamp Groep. 

Overgewicht; een grotere 
kans op diabetes!

Heemstede - Mensen met overgewicht en obesitas 
hebben een grotere kans op het krijgen van diabe-
tes mellitus type 2. Deze ziekte werd vroeger ook wel 
ouderdomssuikerziekte genoemd. Vanwege de sterke 
relatie tussen het optreden van diabetes mellitus type 
2 en overgewicht/obesitas zou deze soort van suiker- 
ziekte beter overgewichtssuikerziekte kunnen worden 
genoemd.

Naarmatë iëmand zwaardër is wordt dë kans op hët krijgën 
van diabëtës mëllitus grotër tën opzichtë van iëmand mët ëën 
gëzond gëwicht. Dit bëtëkënt niët dan iëmand për dëfinitië di-
abëtës krijgt, dë kans is ongëvëër 1 op 3.
Als gëvolg van hët ovërgëwicht( voornamëlijk hët vët op dë 
buik) stijgt dë hoëvëëlhëid vëttën in hët bloëd. Dëzë vëttën 
hëbbën ëën aantal kwalijkë ëffëctën mët als gëvolg dat dë 
spiërën ongëvoëlig wordën voor hët hormoon insulinë. Insu-
linë vërlaagt dë suikërspiëgël in hët bloëd (bloëdglucosë). Sui-
kër (Glucosë) hëëft hët lichaam (spiërën) ondër andërë no-
dig als ënërgiëbron. Dëzë ongëvoëlighëid voor insulinë wordt 
ook wël insulinërësistëntië gënoëmd ën wordt gëcompënsëërd 
door hët lichaam, door mëër insulinë in dë alvlëëskliër (pan-
crëas) të makën ën af të gëvën aan hët bloëd. Als iëmand dus 
insulinërësistënt is ën suikërrijk voëdsël nuttigt dan stijgt hët 
bloëdglucosë ën is ër mëër insulinë nodig om dit vërvolgëns 
të vërlagën.

Dit kan langë tijd goëd gaan maar bij ongëvëër 1 op dë 3 obësë 
mënsën faalt dë pancrëas na vërloop van tijd om gënoëg insu-
linë aan të makën. Hiërdoor stijgt langzaam hët bloëdglucosë 
totdat dë waardë wordt bërëikt waarbij dë arts dë diagnosë 
mëllitus typë 2 wordt.
Mënsën mët diabëtës mëllitus typë 2 hëbbën ëën stërk vërhoog-
dë kans op hët krijgën van hart-ën vaatziëktën ën daarmëë ëën 
vërhoogdë kans op stërftë. Daarnaast kunnën klëinë bloëdvatën 
wordën bëschadigd dië kunnën lëidën tot ondër andërë oogpro-
blëmën, ziëktë van dë zënuwën mët als gëvolg bijv. ëën diabë-
tischë voët of ziëktë van dë niërën. Naast dë insulinërësistëntië 
(ën diabëtës mëllitus typë 2) is dë kans op hët krijgën van hogë 
bloëddruk ën afwijkingën in dë bloëdvëttën vërhoogt. Dë com-
binatië van dëzë ziëktën hëëft ëën grotërë stërftë kans dan dë 
ziëktën afzondërlijk.
Door gëwicht të vërliëzën wordt hët lichaam wëër gëvoëligër 
voor insulinë, dus mindër insulinërësistënt. Door gëwichtsvër-
liës kan ëën ëvt. diabëtës mëllitus typë 2 vërdwijnën.
Daarnaast zijn ër andërë voordëlën van hët kwijtrakën van ki-
lo’s, o.a. daling van dë bloëddruk ën vërbëtëring van dë vët-
tën in hët bloëd. Hiëvoor is ëën gëwichtsvërliës van 5% vol-
doëndë.

Lëëf langër ën gëzondër, vërliës gëwicht door gëzondër të lë-
vën, të bëwëgën. Gëwichtsvërliës bëtëkënt ëën vërbëtëring 
van dë gëzondhëid.* bron: Ovër gëwicht ën mindër gëwich-
tigë zakën.

Maak ëën afspraak! LaRiva Instituut voor natuurlijkë figuurcor-
rëctië, Raadhuisstraat 27 të Hëëmstëdë 023-547 44 19. ma. t/m 
do. 09-20.30 uur, vrij. 10-16.30 uur ën za. 9-13 uur.



Heemstede – Dit is een foto 
van mijn twee mannen op de 
avond van de wedstrijd Neder-
land-Roemenie”, mailt Selma van 
den Broek naar de redactie. Die 
wedstrijd werd (nog) glorieus 
gewonnen. Helaas kon Oranje 
zaterdagavond geen winst be-
halen tegen het Russische team. 
U begrijpt dat we geen oproep-
je meer plaatsen om EK-foto’s in 
te sturen... Maar deze wilden we 
u niet onthouden.

Toen er nog hoop was...
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Gambia heeft toekomst

Stichting Geef Gambia 
Toekomst vertelt
Heemstede - In een creatie van 
oranje satijn, afgezet met brode-
rie en een bijpassend Afrikaan-
se hoofdtooi,  gemaakt door 
haar eigen leerlingnaaisters in 
Gambia, presenteerde Henny 
Goedhart, samen met echtge-
noot Pieter, de voortgang van 
hun project Geef Gambia Toe-
komst. Twaalf jaar vrijwilligers-
werk kwam hier samen in een 
creatieve uiting van respect voor 
de cultuur, geduld, aanpassing, 
balans en souplesse. Gemaakt  
in een naaicentrum voor kans-
arme meisjes, waar Henny in 
2004 een coupeuseopleiding 
begon. Pieter bouwde aan een 
bibliotheek voor leergierigen en 
een computerleslokaal voor de 
toekomst. Donderdag gaven zij 
als bestuursleden van de Stich-
ting Geef Gambia Toekomst een 
overzicht van de projecten tot 
nu toe in Bakau. 
Twaalf jaar geleden werden 
Henny en Pieter getroffen door 
de armoede die zij in Gambia 
aantroffen achter de façade 
van de toeristische kuststreek. 
Waar vrouwen het zware werk 
doen, onophoudelijk met wa-
ter sjouwen, en de mannen uit-
blinken in belangrijk doen.  De 
eerste jaren hebben zij in hun 
vakanties vrijwilligerswerk ge-
daan bij een andere organisatie 
en zo de armoede letterlijk kun-
nen zien, proeven, horen en rui-
ken. Eenmaal klaar met werken 
in Nederland richtten zij in 2004 
hun eigen stichting Geef Gam-
bia Toekomst op en begon Hen-
ny in haar eigen huis in Gambia 
een naaiatelier. Nu kunnen na 
een naaicursus kansarme meis-
jes en vrouwen zonder verdere 
opleiding, na het halen van het 
naaicertificaat, zichzelf bedrui-
pen met een gekregen naaima-
chine, die ooit in Nederland al-
lang gedumpt was. 
Het echtpaar werkt inmiddels 
zes maanden per jaar in Gam-
bia en is zes maanden thuis 
in Heemstede, waar dan weer 
spullen gelobbyd en ingezameld 
worden die straks weer no-

dig zijn voor hun opbouwwerk. 
Zo liep Pieter onlangs tegen 
een oogmeetapparaat aan dat 
in een oogcentrum vervangen 
was door een nieuwer apparaat. 
Die is binnengehaald in een pas 
gebouwd hospitaal, waar ook 
mensen zijn die ermee kunnen 
werken. In de gezondheidszorg 
voor de gewone man kunnen ze 
nog alles gebruiken. 

Computers, boeken, irrigatie
Computers die in Nederland 
gebruikt zijn voor bedrijfstrai-
ningen hebben nu een nieu-

we toekomst in Gambia om de 
droom waar te maken van een 
jong meisje die nu  hard leert 
om straks misschien als typiste 
of receptioniste te gaan werken 
en de familie kan ondersteunen. 
Of de jongeman die kans ziet 
om in de IT branche werk te vin-
den. Het succes van de biblio-
theek van Gambia is onverwacht 
groot, mede door het organisa-
tietalent van de 23 jarige vrijwil-
ligster Sigrid Boelens, net afge-
studeerd in organisatie en ma-
nagement en is nu al in het he-
le land bekend. Een grotere bi-

bliotheek wordt gebouwd naast 
de nieuwe computerruimte, die 
straks ook ruimte biedt aan 
gastdocenten. Inmiddels weet 
Pieter hoe je een zeecontainer 
met 8000 boeken heelhuids in 
Gambia krijgt, net als de gevoe-
lige tweedehands computers 
en bijvoorbeeld de geschonken 
stellingen van Fixet in Heemste-
de in de kleine gaatjes weet te 
stoppen. 
Gelukkig voor Henny en Pieter 
dat niet elke man een luiaard is. 
Er werken ook Gambianen bij de 
bouw van de nieuwe bibliotheek 
en computerruimte. 
Zij bakken iedere dag bij soms 
40 graden in de volle zon een 
kleine 500 stenen. Met vallen en 
opstaan hebben Henny en Pie-
ter geleerd hoe zij moeten om-
gaan met de mensen die hun ar-
moede dragen met opgeheven 
hoofd, zonder douche of strijk-
bout, altijd verzorgd en trots op 
hun land en cultuur zijn. Zelfs 
het water dragen door de vrou-
wen doen ze met waardigheid. 
Met drie maanden regen  moet 
je elk plantje bijna koesteren om 
tot wasdom te komen. Vandaar 
het irrigatieproject om dichter 
bij de akkers waterreservoirs te 
bouwen om het land effectie-
ver te kunnen bewerken en de 
vrouwen te ontlasten van hun 
zware taak. Na hun presenta-
tie was er alle gelegenheid om 
Gambiaanse artikelen te kopen, 
was de Wereldwinkel  present 
en zorgde de Afrikaanse zang-
en dansgroep Djobuga voor de 
djembemuziek die je in Gam-
bia altijd en overal kan horen. 
Samen bouwend aan een Toe-
komst voor Gambia, waar je voor 
in onze ogen belachelijk weinig 
geld zoveel mensen een eigen 
toekomst kan aanreiken. 

Voor de mensen die de toekomst 
willen pakken, geven Henny en 
Pieter , samen met hun bestuur 
van Geef Gambia Toekomst en 
in Gambia zelf met Give Gam-
bia Future, alle kansen dankzij 
de sponsoren uit het bedrijfs-
leven van Heemstede en daar-
buiten en ook u kunt een bij-
drage leveren met de zekerheid 
dat die euro`s welbesteed wor-
den aan een toekomst van Afri-
ka. Stichting Geef Gambia Toe-
komst, Spoorplein 10 Heemste-
de. Bankrekening 26.07.21.328. 
E-mail info@geefgambiatoe-
komst.nl en Internet www.geef-
gambiatoekoemst.nl. 
Ton van den Brink

Aangepaste 
openingstijden 
politiebureau

Heemstede – Politie 
Kennemerland past de 
openingstijden van poli-
tiebureaus aan. Er wordt 
prioriteit gelegd om de 
straat op te gaan bij 
evenementen en ho-
reca-toezicht. Ook lei-
dinggevenden en poli-
tiepersoneel van bijzon-
dere afdelingen wor-
den meer ingezet voor 
het straatwerk bij eve-
nementen, horecatoe-
zicht en voor noodhulp. 
Deze beslissing is ge-
nomen om personeels- 
tekort door vakantie, 
vacatures, ziekteverzuim 
en vakantieverloven op 
te vangen de komende 
maanden.

Het politiebureau in Heem-
stede is vanaf vrijdag 20 
juni tot 1 september voor 
het publiek geopend van 
maandag tot en met za-
terdag van 09.00 tot 17.30 
uur. 
De wijkposten en spreek-
uren van de wijkagenten 
worden tot 1 september 
opgeschort.  Zij werken al-
leen nog op afspraak.
 
Wel politie aanwezig
Het besluit tot aanpassing 
van de openingstijden van 
de politiebureaus en de 
wijkposten wordt vooral 
genomen om politieagen-
ten in te kunnen zetten en 
ze daar te laten werken 
waar dat het meest ge-
wenst is, op straat.

Mensen die tijdens de 
sluitingsuren bij de bu-
reaus komen in acute nood 
worden geholpen. Via een 
intercomsysteem maken 
zij contact met de regio-
nale meldkamer waarna 
de dienstdoende politie-
agenten naar hen toeko-
men.
De politie erkent dat met 
deze besluiten de inloop-
mogelijkheden verminde-
ren. Tegenwoordig kan er 
echter op veel meer ma-
nieren met de politie con-
tact worden gemaakt.
 
Zo kan:
*  Er telefonisch aangifte 

worden gedaan.
*  Er via internet aangifte 

worden gedaan. 
*  Eerst  een afspraak wor-

den gemaakt om op het 
politiebureau te komen. 

 
Door van een van deze 
mogelijkheden gebruik te 
maken kunnen nadelige 
gevolgen van de beperkte-
re openingstijden worden 
voorkomen.

Heemstede - In verband met 
de verhuizing van haar ate-
lier per 1 september naar de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef wordt van Vera Brug-
geman op vrijdag 4  juli een 
grote expositie gehouden 
in het Kunstbedrijf aan de 
Raadhuisstraat 56a.

De opening is van 17.00 tot 
19.00 uur.  Ook is er die middag 

Kunstwerk van
Vera Bruggeman

een wijnproeverij en een lezing 
van Glynn Jones over house 
readings (18.30 uur).



SEIN nieuwbouw gegund aan BAM
Heemstede – Deze week is 
bekend geworden dat Stich-
ting Epilepsie Instellingen Ne-
derland (SEIN) opdracht geeft 
aan BAM Utiliteitsbouw regio 
Noordwest. BAM heeft de eco-
nomisch meest voordelige aan-
bieding uitgebracht, maar SEIN 
kon zich ook het beste vinden 
in deze partij gezien de criteria 
gesteld in het Programma van 
Eisen en de planning van het 
bouwproces. 

De opdracht houdt in voor SEIN 
vervangende nieuwbouw te re-
aliseren voor 240 cliënten op 
het terrein De Cruquiushoe-
ve te Cruquius en voor 40 cli-
enten op het terrein Meer en 
Bosch te Heemstede. Het voor-

nemen tot gunning is de uit-
komst van een innovatieve aan-
bestedingsprocedure die con-
form de Europese aanbeste-
dingsrichtlijnen heeft plaatsge-
vonden. Het proces is van start 
gegaan in oktober 2007. Met 
de opdracht is een bedrag van 
circa 36 miljoen euro gemoeid. 
Conform de planning van de 
bouwwerkzaamheden zullen de 
eerste cliënten van SEIN vanaf 
september of oktober 2009 de 
nieuwe huisvesting in gebruik 
nemen. Begin 2010 zal het to-
tale project zijn afgerond en be-
schikken alle cliënten van SEIN 
over nieuwe huisvesting, die vol-
doet aan alle moderne eisen met 
betrekking tot techniek en vei-
ligheid.
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Boretti buitenkeuken 
winnen bij Keurslagers

Heemstede – De zomer begint 
mooi bij de twee Heemsteed-
se keurslagers Wim Kuijk aan 
de Jan van Goyenstraat en Pe-
ter van der Geest aan de Raad-
huisstraat. Zij hebben elke week 
speciale aanbiedingen die voor 
u extra waarde kunnen hebben. 
Die aanbiedingen vindt u elke 
week in de Heemsteder op de 

voorpagina. Bij aankoop van een 
speciale aanbieding krijgt u een 
stempel op een stempelkaart, 
waarop u zelf uw naam en adres 
kunt invullen. Ook bij elke aan-
koop van tien euro krijgt u een 
stempel. Dat schiet lekker op. 
Bij twaalf stempels is de kaart 
vol en bij een volle kaart krijgt 
u gratis een kortingscheque ter 

waarde van 500 euro van Houts-
ma Keukens. Dat is vast ver-
diend als u een nieuwe keuken 
wilt hebben. 
Met de kaart is echter ook een 
originele Boretti buitenkeuken 
te winnen. Want u dingt mee met 
de trekking van de winnaar van 
een Boretti buitenkeuken, die 
Keurslager Peter van der Geest 
en keurslager Wim Kuijk beiden 
ter beschikking stellen. Notaris 
Huisman van de Van Merlen-
laan zal de trekking medio au-
gustus zelf doen. Dan kunt u de 
hele nazomer nog genieten van 
buiten koken en braden. Met de 
buitenkeuken van Boretti, voor 
minder doet uw keurslager het 
niet! Deze Boretti heeft een ad-
viesprijs van 950 euro, maar is 
deze zomer bij uw keurslager te 
koop voor  750 euro. Het wordt 
dus een spannende, warme en 
lekkere zomer bij uw Heem-
steedse keurslagers Wim Kuijk 
aan de Jan van Goyenstraat 
en Peter van der Geest aan de 
Raadhuisstraat. Smakelijk!
Ton van den Brink

Meesjes
verlaten het nest
Heemstede – Corrien Vis-
ser maakte deze mooie 
plaatjes. De Heemsteed-
se was getuige van het 
uitvliegen van de kool-
meesjes. In totaal verlie-
ten vier jonge vogels het 
nest: klaar om de wereld 
te ontdekken!

Heemstede - Met angst en beven zien de medewerkers en 
vrijwilligers van de Kinderboerderij de vakantietijd weer tege-
moet. Dieren worden kennelijk zonder pardon zomaar over het 
hek gezet. Afgelopen week waren dat twee tamme ratten, twee 
konijnen en vier hanen. Enkele cavia`s zijn zo maar tussen de 
cavia`s in de hokken gezet en als er dan ook nog mannetjes ge-
dumpt worden tussen de damescavia`s… 
Nog erger is dat dieren die zo afgedankt worden, de kans lopen 
om door de vos gepakt te worden of door auto`s overreden te 
worden, voordat de verzorgers ze hebben opgevangen. Dieren 
dumpen, dat doe je niet. Nergens, dus ook niet op een Kinder-
boerderij. Dat doe je dieren niet aan. De medewerkers van de 
Kinderboerderij hebben wel adressen en telefoonnummers van 
opvangadressen voor dieren. Maar verstandige mensen en hun 
kinderen zorgen zelf goed voor hun dieren, ook  als ze gaan ge-
nieten van een vakantie. Die stuur je niet het bos in!
Ton van den Brink

Politie zoekt getuigen
Verkeerskwestie loopt uit op mishandeling
Heemstede - Een 33-jarige vrouw uit Heemstede is vrijdag-
middag mishandeld door een 42-jarige Zandvoorter. De twee 
hadden het met elkaar aan de stok gekregen naar aanleiding 
van een verkeerssituatie. Dat is begonnen op de Binnenweg in 
Heemstede waarna de man de vrouw is gevolgd en uiteindelijk 
op de Zandvoortselaan van haar fiets trapte en in elkaar heeft 
geslagen. De vrouw heeft hierbij een hersenschudding en de 
nodige kneuzingen opgelopen.
De man is na de mishandeling naar huis gegaan maar daar door 
de politie aangehouden. Hij ontkent de vrouw te hebben mis-
handeld. De politie zoekt daarom mogelijke getuigen van het 
voorval zich te melden. Ze worden verzocht contact op te nemen 
met de politie in Heemstede, tel. 0900-8844. 

Dieren dumpen doe je niet op de Kinderboerderij!

Geen helm: 60 euro
Bennebroek - De politie heeft 
op de Meerweg in Bennebroek 
donderdag jl een helmcontro-
le gehouden. Tussen 16.00 en 
17.30 uur werden drie brommer-
rijders bekeurd omdat ze geen 
helm droegen. In totaal contro-
leerde de politie 13 bestuurders. 
De overtreders kregen hun boe-
te van 60 euro meteen mee.

Peuters
buitenshuis

Heemstede – Peuters van 
2 tot 4 jaar doen hun eer-
ste stapjes buitenshuis in 
peuterspeelzalen als de 
Pluizenbol en de Padde-
stoel van Casca. Zij ont-
dekken de wereld spe-
lenderwijs en leren met 
andere peuters spelen 
en delen.  Vrijdagmorgen 
kwamen de kinderen naar 
de Luifel om een voor-
stelling mee te maken die 
ging over het peuterboek 
van 2008: Kleine muis 
zoekt een huis. 
Ellie Witte en Corrie van 
der Pol, beide ooit kleu-
terleidsters en ervaren 
vertelsters en poppen-
speelsters, vertelden aan 
dertig muisstille kinderen 
het verhaal van de muis 
die een groter huis zocht, 
maar overal bot ving. Zelfs 
het hele grote huis van de 
mol had zijn bezwaren. 
Uiteindelijk is de muis 
toch tevreden met zijn 
eigen huisje. Net als klei-
ne kinderen zich thuis-
voelen tussen hun eigen 
spulletjes. Zien zij hun 
vertrouwde bedje, slapen 
ze direct. 
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Veel romantiek bij
verkeersschool Weijers!
Heemstede – De dag voor het 
huwelijk van hun zoon Rolf staan 
Hester en Willem even stil bij 
het begin van de verkeersschool 
Weijers, nu 25 jaar geleden. In-
eens beseffen ze dat de tijd zo 
hard gaat nu al de derde gene-
ratie verkeerslessen krijgen. De 
leerlingen van 25 jaar geleden 
waren veelal jonge moeders die 
de leerden autorijden, hun kin-
deren kregen lessen van Willem 
Weijers en de derde generatie 
volgt nu alweer verkeerslessen 
van Weijers Verkeersschool met 
tien lesauto`s en diverse moto-
ren en simulator.  Bij Verkeers-
school Weijers gaat de tweede 
generatie langzamerhand het 
stuur overnemen. 

Bestuurder Willem blijft nog wel 
het gaspedaal hanteren, maar 
kan er wel eens een dagje tus-
senuit na 25 jaren intensief ‘buf-
felen’. Rolf was ooit de jongste 
rij-instructeur van Nederland. 
Hij had een autootje nodig om 
de opleiding tot rij-instructeur in 
Soest te kunnen volgen. Op de 
eerste lesdag alleen naar Soest 
belde hij pa Willem op met het 
probleem: “ ik zie een bord-
je Baarle-Nassau, ben ik in de 
buurt?” Half één haalde hij Soest 
en daarna ging het van een lei-
en dakje. Met dezelfde Panda 
reed hij pizza`s voor Alexan-
dria in Bennebroek, waar hij ge-

lijk tegen de grote liefde aan-
liep. Laura Blom werkte er en hij 
vond er zijn Blommeke. Wandel-
de met haar in het Groenendaal-
se Bos waar je nog heerlijk kan 
verdwalen bij de rododendrons 
langs die mooie vijver.  

Eenmaal in  de verkeersschool 
ging Rolf zich ook met buiten-
schoolse activiteiten bezighou-
den, zoals opfriscursussen voor 
Tafeltje Dekje-rijders, rij-on-
derricht voor leerlingen van de 
Haemstede-Bargerschool en bij-
voorbeeld bij Overbos de groot-
ste wens van een jarige zeer ou-
de bewoonster invullen. Haar 

wens was om éénmaal zelf ach-
ter het stuur van een auto zit-
ten en een rondje zelf rijden. Het 
hele Overbos keek mee en De 
Heemsteder maakte een plaat-
je. Net als vrijdagmiddag in het 
Raadhuis van Heemstede, waar 
de twee elkaar het jawoord ga-
ven in bijzijn van de ouders, fa-
milie en de rij-instructeurs met 
hun tien lesauto`s. Om zater-
dagochtend al weer paraat te 
staan voor hun klanten en zo te 
werken aan de volgende 25 jaar 
van de Verkeersschool Weijers 
aan de Industrieweg in Heem-
stede. 
Ton van den Brink

Legervoertuigen in Heemstede
Heemstede - Een stoet van 
historische legervoertui-
gen rijdt op vrijdag 27 ju-
ni tijdens de viering van de 
Heemsteedse Veteranen-
dag door het centrum van 
Heemstede. De rondrit start 
rond 15.45 uur vanaf het 
Raadhuis en voert vetera-
nen uit Heemstede onder 
andere over de Binnenweg 
en de Heemsteedse Dreef. 
Voorafgaand aan de rijtoer 
staan de legerauto’s uit de 
periode ‘40/’45 vanaf 14.00 
uur bij het Raadhuis, waar 
ze te bezichtigen zijn.

De landelijke Veteranendag 
wordt dit jaar gevierd op za-
terdag 28 juni. Voorafgaand 
aan deze dag wordt in Heem-
stede de Veteranendag op vrij-
dag 27 juni gehouden. Zo kun-
nen veteranen in Heemstede 
desgewenst naar beide bijeen-
komsten gaan. De gemeente 
Heemstede biedt de veteranen 
en hun partner vanaf 14.00 uur 
een feestelijke bijeenkomst aan 
in het Raadhuis. Hiermee wil de 
gemeente haar erkenning en 
waardering tonen voor de vete-
ranen die in Heemstede wonen. 
Bij de ontvangst worden de 
gasten feestelijk onthaald met 
muziek van de Teisterband. Na 
de ontvangst in het Raadhuis 
volgt een rijtoer door Heemste-
de in oude legervoertuigen. 

Keep them rolling
Bij de rijtoer wordt samenge-

werkt met de organisatie ‘Keep 
them rolling’, die zich ten doel 
stelt militaire vaar-, voer- en 
vliegtuigen uit de Tweede We-
reldoorlog te restaureren en te 
onderhouden. Toen vorig jaar 
in Heemstede voor het eerst 
Veteranendag werd gevierd, 
kwam vanuit deze organisa-
tie het aanbod om in 2008 de-
ze dag op te luisteren met een 
rijtoer van de oude militiaire 
auto’s, motoren en vrachtwa-
gens. 
De route die de stoet volgt is:
- Raadhuisplein
- Raadhuisstraat
- Binnenweg
- Lanckhorstlaan
- Heemsteedse Dreef
- Valkenburgerlaan
- Herfstlaan
- Vrijheidsdreef
- Van Merlenlaan
- Raadhuisplein

Veteranen
Veteranen zijn gewezen mi-
litiairen die het land hebben 
gediend in oorlogsomstan-
dig-heden, maar ook bij vre-
desmissies als bijvoorbeeld in 
Libanon. De Heemsteedse ve-
teranen organiseren zelf op 
vrijdag 27 juni, voorafgaand 
aan de ontvangst door de ge-
meente, een korte bijeenkomst 
op de Algemene Begraafplaats 
aan de Herfstlaan, waar een ge-
denksteen wordt onthuld voor 
Heemsteedse veteranen die 
in het voormalig Nederlands- 
Indië zijn gesneuveld.

Sportclinics en andere activiteiten

Sonrise 2008:
een gezellige zomerweek!

Ook in de Indische Buurt in 
Heemstede zal Sonrise worden 
gehouden op het veldje aan de 
Meerweg. Een viertal dagen 
zullen de sporters gratis trai-
ningen geven en wedstrijdjes 
organiseren. Het evenement 
wordt georganiseerd door 13 
kerken in de regio, in samen-
werking met Athletes in Action 
Nederland. 

De week zal vooral in het teken 
van sport staan, maar daarnaast 
is Sonrise bekend door de ge-
zelligheid, ontmoetingen, goede 
gesprekken en natuurlijk de af-
sluitende buurtbarbecue. Ieder-
een die wil, mag meedoen. 

De Sonrise week wordt gehou-

den van maandag 7 juli t/m don-
derdag 10 juli, de tweede week 
van de zomervakantie. 

’s Middags is het primair voor 
de jongere kinderen vanaf 6 jaar 
(tot ca. 11 jaar). Het programma 
is dan van 14.00 tot 16.30 uur. 
’s Avonds is het primair voor de 
oudere kinderen vanaf 11 jaar. 
Het programma is dan van 19.00 
tot 21.00 uur.
Donderdag om 18.30 uur is 
iedereen uitgenodigd voor de 
buurt BBQ.

Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.sonrisehaar-
lem.nl  of bellen of mailen met 
Hans Neerken (hans_neerken@
nl.ibm.com,  tel 06 53 97 86 41).

Heemstede - Ook deze zomer is er, dit keer in de tweede 
week van de basisschoolvakantie, een Sonrise week. Van 
7 juli t/m 10 juli wordt dit sportevenement voor de zesde keer 
in de regio Haarlem georganiseerd. Op verschillende locaties 
in Haarlem en omgeving worden er ’s middags en ’s avonds 
sportclinics gegeven (voetbal, streetdance) en zijn er spel- 
activiteiten.

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 Julia H.M. Olk.

Een bloem als
uitgevouwen

zijdezacht vloepapier
de knop knikkend
het schalakenrood

door twee lepelvormige 
blaadjes

nog beschermend
ingesloten

de lange steel
bedekt met korte haren

tussen eindeloos veel
groene halmen

bewegelijk onder
de hoge luchten

staat de fragiele klaproos
heftig rood te zijn

Klaproos
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Beekwandeling 
Leyduin

Heemstede - Een zomer-
avondwandeling langs de 
Leybeek, oorspronkelijk een 
duinrel waardoor water uit de 
duinen wegsijpelde. In de 18e 
eeuw werd hij omgevormd tot 
een romantisch beekje met 
enkele watervalletjes. In de 
20e eeuw viel hij droog maar 
nu kunt u weer volop van het 
stromende water genieten. 
Datum: dinsdag 1 juli. Vertrek 
19 uur: Parkeerplaats Ley-
duin, Manpadslaan, Heem-
stede. Excursie tot 20.30 uur. 
Aanmelden vooraf is niet no-
dig. Informatie: Marc van 
Schie 023-5351239

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat er een leuke functie voor u 
bij, neem dan contact op met Yolanda van den Brink, Monica 
Snoeks of José van Duin – dinsdag t/m donderdag van 9-12 uur: 
023 – 5483824 
of kijk op www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Receptie en Administratie 
Meerdere organisaties in Heemstede e.o. zijn op zoek naar vrij-
willigers die het leuk vinden om de telefoon/e-mail te beant-
woorden, klanten te ontvangen en hun vragen te beantwoorden, 
ook wordt gevraagd om administratieve gegevens te verwerken 
in de computer.
Sport en spel (55+)
Casca is voor de ‘meiden’ (65+) van de koersbalgroep in de Lui-
fel op zoek naar een nieuwe spelleider (m/v). De groep bestaat 
momenteel uit 14 vrouwen, maar alle mannen en vrouwen vanaf 
55 jaar zijn welkom. De spelleider hoeft het spel nog niet te ken-
nen, de regels en puntentelling worden uitgelegd. Belangrijker 
is dat u het leuk vindt om bij te dragen aan de gezellige sfeer en 
helpt bij een aantal regelzaken. U kunt als u dat wilt natuurlijk 
ook zelf deelnemen aan het spel.
Gezelligheid: ‘Samen eten’
Iedere laatste dinsdag van de maand kunnen ouderen genie-
ten van een maaltijd bij Welzijn Ouderen Heemstede. Samen 
met een aantal andere vrijwilligers verzorgt u alles rondom de 
maaltijd. De gezelligheid en het samenzijn van de ouderen staat 
voorop.

Zomersluiting Steunpunt Vrijwilligerswerk van 30 juni t/m 28 juli 
2008.

Welke familie is hier geportretteerd?
Heemstede – Mevrouw J.J. Joren uit de Beethovenlaan in Heemstede stuurde deze prach-
tige oude foto op. Een klassiek familieportret. Niet van haar familie overigens, schrijft ze. 
“Deze foto heb ik een aantal jaren geleden gevonden in Schalkwijk (naast het Kennemer-
gasthuis) toen de noodgebouwen van de Janskliniek werdengesloopt. Wie herkent deze 
familie? Voor de echte familieleden lijkt mij deze foto van emotionele waarde”, aldus me-
vrouw Joren en die mening is de redactie ook toegedaan. Reacties gaarne naar: redactie@
heemsteder.nl of tel. 0297-36 86 71.

Vrijwilligers Vacature Top 3



de Heemsteder - 25 juni 2008 pagina 11

Politiecommissaris onverwacht overleden
Regio – Ontzet en verslagen is binnen het politiekorps van de regio 
gereageerd op de plotselinge dood van Bart van der Heide, districts-
chef van de politie Kennemerland-Zuid. Hij overleed op 17 juni, on-
verwacht tijdens zijn vakantie. Commissaris Van der Heide was sinds 
2002 werkzaam bij de politie Kennemerland, eerst als plaatsvervan-
gend districtschef in Haarlem en sinds mei 2006 als districtschef in 
Kennemerland-Zuid. Daarvoor was hij werkzaam in de regio Noord-
Holland-Noord.

Gebouw Zuiderpoort Haarlem 
neemt nieuwe kunst in gebruik

Impressie Wintertuin.  
In de wintertuin van Zuider-
poort wordt De niet-zichtbare 
wereld, built on dreams officieel 
in gebruik genomen, een kunst-
werk van Jennifer Tee en Jonas 
Ohlsson. De wintertuin dient als 
doorgangsruimte naar de en-
tree en als verblijfplaats voor be-
zoekers. Het kunstwerk bestaat 
uit verschillende onderdelen die 
verspreid over de ruimte staan. 
Zo staan aan beide zijden van de 
entree twee waaier-molens die 
gaan draaien als er iemand langs 
loopt. Prominent is grote tafel in 
de vorm van een Rorschachvlek. 
De niet-zichtbare wereld, built on 
dreams is gemaakt in samenwer-
king met Stichting Kunst Open-
bare Ruimte (SKOR).

Kunst De Geestgronden
Daarnaast vindt de oplevering 
plaats van vijf projecten, die ge-
maakt zijn in opdracht van De 

Geestgronden, in samenwerking 
met Kunst en Cultuur Noord-
Holland en Kunstenaars&Co. 
Deze kunst is ontwikkeld in sa-
menspraak met medewerkers 
en cliënten van De Geestgron-
den.
Op de begane grond Zuider-
poort zijn tevens drie tijdelijke 
exposities te bezichtigen.

Achtergrondinformatie
De Geestgronden maakt samen 
met GGZ Buitenamstel deel 
uit van Stichting Buitenamstel 
Geestgronden (SBG). SBG biedt 
hulp aan mensen met psychi-
sche klachten van alle leeftijden 
en (culturele) achtergronden 
in en om Amsterdam, Haarlem, 
Hoofddorp, Amstelveen en Ben-
nebroek. De hulp van SBG is ge-
varieerd: van zelfhulpcursussen 
via internet tot langdurige opna-
me. Van cursussen om psychi-

Regio - Op woensdag 25 juni jl. vond de officiële ingebruik-
name plaats van nieuwe kunst in het gebouw Zuiderpoort in 
Haarlem. De kunst is ontwikkeld in opdracht van de gebrui-
kers van het gebouw, ggz-instelling De Geestgronden en het 
Kennemer Gasthuis. De kunstenaars hebben hun werk afge-
stemd op de wensen en de behoeften van cliënten, medewer-
kers en bezoekers.

sche klachten te voorkomen tot 
gesprekken met een psychiater 
of psycholoog. Van crisisopvang 
tot inloopspreekuren. Bij SBG 
werken ruim 2400 medewerkers 
vanuit twintig locaties.

Onbezorgd zonnen en 
zwemmen in Zandvoort
Regio - Deze zomer staan voor 
het eerst zogenaamde Rabo 
Lockers op het strand van Zand-
voort. In deze kluisjes kunt u vei-
lig uw eigendommen opbergen 

om zo zorgeloos te genieten van 
uw strandbezoek: u heeft dus 
geen omkijken meer naar uw 
waardevolle spullen!
De Rabo Lockers vindt u bij 

Strandpaviljoen Sandy Hill, Que 
Pasa Playa en Today@Twelve. 
Voor 3,- euro kunt u daarin over-
dag tot sluitingstijd veilig geld 
en spulletjes opbergen, zodat u 
die niet onbeheerd hoeft achter 
te laten bij een strandwandeling 
of een frisse duik in het water. 
Tot uw definitieve vertrek kunt u 
de locker tussendoor openen en 
sluiten om er iets uit te halen en 
(opnieuw) in op te bergen. De 
waarde van de in de locker ge-
plaatste zaken mag niet hoger 
zijn dan € 500; uw spullen zijn tot 
dat bedrag verzekerd bij vermis-
sing of diefstal. 
Betalen gaat vooraf: u kunt met 
muntgeld of met uw chipknip 
betalen. Geniet dus deze zomer 
van een zorgeloos bezoek aan 
het strand!

Wachtruimte kinderpolikliniek nog leuker!

IBM schenkt kindercomputer 
aan Spaarne Ziekenhuis
Regio - Vorige week dinsdag 
kregen kinderarts Peter de Win-
ter en leidinggevende Ingrid 
Somsen op de kinderpolikliniek 
een KidSmart computer over-
handigd door Kees Donker van 
IBM. Ook Yvonne Wilders, lid 
van de Raad van Bestuur van het 
Spaarne Ziekenhuis was hierbij 
aanwezig. Deze computer laat 
kinderen op een speelse manier 
kennis maken met de beginselen 
van het lezen en schrijven. Doel 
van het programma is de taal- en 
communicatie vaardigheden van 
kinderen tussen de vier en zeven 
jaar te verbeteren, zodat ze beter 
kunnen meekomen op de  basis-
school en meer kansen hebben 

op een goede vervolgopleiding 
en carrière. Het Spaarne Zieken-
huis is blij met deze computer, 
het wachten in de wachtruimte 
wordt voor de kinderen aange-
namer. Toch streven de kinder-
artsen vanzelfsprekend naar een 
zo kort mogelijke wachttijd voor 
de patiëntjes, ook al kan voor 
sommigen van hen het wachten 
nog best wat langer duren. Het 
IBM KidSmart early learning pro-
gramma is één van de internatio-
nale programma’s waarmee IBM 
haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid vorm geeft. Het 
KidSmart programma bestaat in-
middels 10 jaar en is sinds 5 jaar 
in Nederland.

EXTRA KRANT IS
VERKRIJGBAAR BIJ:
HEEMSTEDE:
Gemeentehuis Heemstede - Raadhuisstraat
Primera - De Pijp, Raadhuisstraat
Bibliotheek - Julianaplein
Vomar - Binnenweg
Spar - Glipperdreef
Spar - Te Winkelhof
Albert Heijn - Zandvoortselaan
Van Ostade Boekhandel - Van Ostadeplein

BENNEBROEK
Bruna - Zwarteweg

Inloopochtend 
over borstkanker
Regio - Op donderdag 3 juli is 
er een inloopochtend over borst-
kanker in het Kennemer Gasthuis. 
Deze ochtend wordt door de af-
deling Haarlem van de Borstkan-
ker Vereniging Nederland, in sa-
menwerking met het Kennemer 
Gasthuis, gehouden van 10.00 - 
11.30 uur. Welkom zijn vrouwen 
die borstkanker hebben (gehad). 
Ook familieleden zijn van harte 
welkom om met elkaar en met 
leden van de afdeling Haarlem 
te praten over hun ervaringen en 
gevoelens. Informatie bij Tineke 
van der Ploeg, tel. 023-5630899, 
of via e-mail info.afdelinghaar-
lem@borstkanker.nl.



Heemstede – Op 1 juli om 12.00 
uur moet Branding RTV het pand 
van de voormalige zusterfl at van 
het Spaarne ziekenhuis aan de 
Johan Wagenaarlaan verlaten 
hebben. Het gebouw wordt nog 
deze zomer gesloopt. De lokale 
omroep in Heemstede heeft in-
middels ruimte gehuurd in het 
oude Belastingkantoor in Haar-
lem-Schalkwijk. Er wordt mo-
menteel hard gewerkt om de re-
ceptie, vergaderkamer en stu-
dio’s gereed te maken om op 
tijd de uitzendingen te kunnen 
starten vanuit de nieuwe locatie. 
Een verhuizing overigens met 
veel haken en ogen. Het bestuur 
heeft de verkassing niet zonder 
kleerscheuren overleefd.

Lange tijd is onderhandeld over 
een verhuizing naar college Ha-
geveld. Daar zou een gratis uit-
zendplek beschikbaar zijn voor 
de omroep.
Voorzitter van het stichtings-
bestuur en voormalig eigenaar 
van de Beddenspecialist  Yan 
de Graaff: “ Men wilde snel met 
Hageveld tot een overeenkomst 
komen. Maar ik heb als onder-
nemer en bestuurder altijd ge-
leerd om een contract eerst 
goed te bekijken, alvorens het te 
tekenen. Er zaten enkele voor-
waarden in het contract, die tot 
problemen kunnen leiden.”
In de kelderruimte van Hageveld 
loopt namelijk een hoogspan-
ningskabel die storing veroor-
zaakt. Ook kan de aanwezigheid 
van deze kabel gezondheids-
risico’s voor de mensen mee-
brengen. Als alternatief werd 
een leegstaande fi etsenstalling 
op het terrein aangeboden. De 
Graaff: “Helaas moest daar te-
veel verbouwd worden.” 

Maar ook de clausule in het 
huurcontract opgesteld door het 
bisdom Haarlem, die eigenaar is 
van Hageveld, vormde een strui-
kelblok. Op straffe van een boe-
te van 1,4 miljoen euro, moest 

de omroep zich houden aan de 
christelijke normen en waarden. 
“Wat dat precies nou precies in-
houdt, is dat een onwerkbare si-
tuatie”, aldus de Graaff.  De af-
spraak om jaarlijks tien leerlin-
gen van de school een stage-
plek te bieden, bracht organisa-
torische problemen mee. “Als je 
die jongelui goed wilt begelei-
den, moet je er heel veel tijd in-
steken. We werken hier natuur-
lijk met vrijwilligers.”

De voorzitter zag meer heil in de 
locatie van het Belastingkantoor. 
“Wij hebben hier  de beschik-
king over 105 vierkante meter 
met een optie voor uitbreiding. 
“Voor ruim 600 euro per maand 
zijn we naar schatting maar zo’n 
200 euro per maand meer kwijt 
dan bij Hageveld. Daar moesten 
we namelijk wel de energiekos-
ten betalen. Door meer recla-
me-inkomsten te werven, kun-
nen we dat verschil eenvoudig 
opvangen.”
Tijdens de ledenvergadering van 
een maand geleden stemden 29 
van de 39 leden voor de verhui-
zing naar het Belastingkantoor. 
Enkele bestuursleden zijn het 

dermate oneens met het afket-
sen van het huurcontract met 
Hageveld, dat ze zullen opstap-
pen. De Graaff: “Natuurlijk was 
ik liever in Heemstede gebleven. 
Maar een betaalbare oplossing 
was niet beschikbaar. Het on-
langs door de gemeente Heem-
stede verlaten oude gebouw van 
het Zilveren Kruis aan de haven 
is een mooie plek, maar ver bo-
ven ons budget. Uiteindelijk wil-
len we graag naar het gebouw 
van de bibliotheek Heemste-
de aan het Julianaplein. We zijn 
nog druk in onderhandeling met 
de gemeente. In september zal 
de raad zich over de plannen 
buigen. We zitten al in 2 van de 
3 plannen voor deze locatie. De 
bibliotheek kan na een verbou-
wing en een uitbreiding hope-
lijk in 2010 gereed zijn om te be-
trekken.”
Tot die tijd is de voorzitter tevre-
den met de locatie van het Be-
lastingkantoor. “We zijn hier om-
ringd door kunstenaars en mu-
sici. En in dit gebouw wordt de 
televisieserie ‘de co-assistent’ 
opgenomen. Je waant je soms 
in een ziekenhuis. Maar ik voel 
me kiplekker, hoor!
Mirjam Goossens

Actie Shellstation Heemsteedse 
Dreef gaat nog steeds door!
Heemstede - Ed bonnema, de 
manager die het Shellstation 
op de Heemsteedse Dreef on-
der zijn hoede heeft is zeer te-
vreden over de consumenten-
actie die hij houdt. Samen met 
zijn vaste medewerkers Frans en 
Naci probeert hij het de klanten 
iedere dag weer naar hun zin te 
maken.
Met de huidige hoge brandstof-
prijzen valt dit niet mee, maar de 
nu lopende actie verzacht veel 
van de pijn. Iedere klant mag 
zijn tankbon in een doos depo-
neren en iedere week wordt er 
een winnaar uitgetrokken die 
zijn of haar aankoop in contant 
geld terugbetaald krijgt. (indien 
nodig kunnen de medewerkers 

u een kopiebon verstrekken).
“We gaan ermee door tot 1 au-
gustus”, zegt Ed Bonnema. “Ook 
al zijn de brandstofprijzen aan-
zienlijk gestegen en geven wij 
dus steeds meer geld weg. Maar 
wie A zegt moet ook B durven 
zeggen, aldus Ed.”
Uit de foto blijkt dat er iedere 
week met veel plezier een (aan-
zienlijk) geldbedrag aan een te-
vreden klant wordt overhandigd. 
Het Shell station aan de Heem-
steedse Dreef is een station met 
ouderwetse service. Het station 
is geopend van 7.00 tot 21.00 uur 
waarbij tussen 9.00 en 17.00 uur 
de medewerkers u graag hel-
pen bij het tanken, het oppom-
pen van uw banden of even uw 
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Midzomermaaltijd
Heemstede - In Eethuis de Lui-
fel van Casca kunt u heerlijk eten. 
Van maandag t/m vrijdag tussen 
17.15 en 18.45 uur wordt een lek-
kere maaltijd geserveerd. In de 
laatste week van het seizoen ver-
zorgen we traditiegetrouw weer 
een extra lekkere driegangen-
maaltijd in Eethuis de Luifel, de-
ze keer op donderdag 3 juli. Als 
u mee wilt eten, geef u dan mi-
nimaal 1 dag van tevoren op. Er 
kunnen maximaal 50 personen 
mee-eten. Het nieuwe seizoen 
begint op maandag 11 augustus 
en dan kunt u weer dagelijks te-
recht voor een diner. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag kunt u 
hier tussen 12.00-13.15 uur ook 
lunchen. Er is wekelijks een an-
der gerecht in de aanbieding. 
Adres: Eethuis de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.

‘We zijn hier omringd door kunstenaars en musici’

Branding radio verhuist naar Schalkwijk

Voorzitter stichtingsbestuur 
Yan de Graaff.

olie controleren. Natuurlijk zor-
gen zij er ook voor dat u weer 
met schone ruiten vertrekt. Een 
service die op de grote stations 
vaak ver te zoeken is. 

Steeds meer klanten stellen de-
ze persoonlijke service op prijs 
en weten dan ook feilloos de 
weg naar de Heemsteedse Dreef 
te vinden. 

BakluchtLove-Thirty
In beeld op mijn TV Piet Paulusma die mij vanaf een tennisbaan 
ergens in dit land met opgewekte stem onweer, regen en ha-
gel voorspelt. Op de achtergrond een stem die in het Engels 
enige onverstaanbare en niet terzake doende zinnen uitkraamt. 
En dat wordt dan mogelijk gemaakt door die ‘puinbak’ in Den 
Haag die nu ook de commerciële omroepen al fi nancieel on-
dersteunt om de integratie te bespoedigen. Om die verzame-
ling wereldvreemden en zich regering noemende instantie een 
beetje uit de droom te helpen die integratie in de sportwereld 
is al jaren gemeengoed en behoeft geen ondersteuning van 
een regering die zo langzamerhand zijn gezicht en vertrouwen 
bij de inwoners van dit land verloren heeft. Maar die steun aan 
die tennisclub of de weersverwachting van 12.500 euro zinkt 
volledig in het niet bij het totale bedrag dat verleden jaar is ver-
brast om het zwaar oxiderende blazoen van het kabinet op te 
poetsen. Ruim 12 miljoen is er aan die activiteiten besteed. En 
het blijkt uit huidige opiniepeilingen dat het gewoon wegge-
gooid geld is geweest.
Maar aan die verspilling komt nu een einde heeft minister Plas-
terk beloofd. En dat vind ik nu jammer. Ik heb een prachtig pro-
gramma in gedachten dat naar mijn mening volledig gefi nan-
cierd mag worden uit de opbrengst van de belastingbetalers. 
Stop dat regeringsgedoe voor onbepaalde tijd in ‘De Gouden 
Kooi’. Hierbij denk ik aan een volledig van de buitenwereld af-
gesloten huis in een heel ver land. Het doen en laten van die 
altijd gewichtig ogende bewoners wordt door camera’s vastge-
legd en is rechtstreeks op TV te volgen. Ik ben alleen bang dat 
het geen kijkcijferrecords zal gaan breken. Maar het uitzenden 
van dit gebeuren heeft één groot voordeel. Als je het gewau-
wel van die bewoners van het huis zat bent trek je de stekker 
er gewoon uit. Een handeling die in onze huidige democratie 
onmogelijk is. Om nog voor een bijdrage van de regering in 
aanmerking te komen geef ik hierbij aan de integratie van harte 
te ondersteunen. Mijn verzoek voor die subsidie kan tezamen 
met de factuur van 12.500 euro één dezer dagen op een bu-
reau van het Ministerie van Financiën neerdwarrelen. Het geld 
kan aansluitend worden overgemaakt op mijn rekening op de 
Kaaimaneilanden.    
Wim Bak.

‘Alle prinsen zijn stom’
Heemstede - Zaterdag 28 juni 
is er in Lilaluna Verteltheater een 
spannende voorstelling, ‘De ei-
genwijze zeemeermin’. Zeemeer-
minnenprinses Parella moet van 
haar vader op zoek naar een 
sterke en slimme prins om mee 
te trouwen. Maar Parella vindt 
alle prinsen stom. Dan bedenkt 
haar vader een list, maar of het 
gaat lukken? De voorstelling is 
voor kinderen vanaf 3 jaar, maar 

zeker ook voor hun ouders en/
of grootouders. Kom lekker luis-
teren en genieten in het sprook-
jesachtige theater van Lilaluna 
aan de Ir. Lelylaan 10 (oude NO-
VA-college) in Heemstede. De 
voorstelling begint om 14.30 uur. 
De kosten zijn 6,50 euro per kind 
en 7,50 euro per volwassene (in-
clusief drinken en iets lekkers). 
Kaarten graag reserveren via 
023-5475892 of info@lilaluna.nl
Voor meer info kijk op: www.lila-
luna.nl  



DÁddario en Richwood. Op ge-
bied van elektrische gitaren en 
versterkers mag de Stage Music 
Shop als enige in Aalsmeer en 
de regio het merk Fender ver-
kopen. Hier is eigenaar Leen 
Mulder best heel trots op, want 
Fender dealer word je niet zo-
maar. Er zijn Fender gitaren en 
-versterkers verkrijgbaar in ver-
schillende prijsklassen en na-
tuurlijk wat het laatste betreft 
in verschillende vermogens. Een 
hardrock-muzikant wil het volu-
me tot slot harder hebben dan 
bijvoorbeeld een bassist of gita-
rist die speelt in een jazz-band. 
Ook versterkers van onder an-
dere Hughes & Kettner, Hart-
ke, Crafter en Crate staan in het 
achterste gedeelte van de win-
kel broederlijk zij aan zij, evenals 
dat de Fender-gitaren omringt 
worden door andere bekende 
merken, waaronder Ibanez. 

Zelf muzikant
Zelf speelt Leen Mulder gitaar, 
ook Fender, mandoline en fiddle. 
Niet verwonderlijk dat de Stage 
Music Shop ook een ruime keu-
ze biedt aan violen (in grootte 
verschillend, voor zowel kinde-
ren als volwassenen) en man-
dolines. Uiteraard heeft de Stage 
Music Shop een scala aan bij-
producten, zoals capo’s en slides 
van Dunlop, gitaar-, bas- en vi-
oolsnaren van Fender, D’Addario, 
Ernie Ball en onder andere Roto-
sound, hoezen, koffers, banden, 
effectpedalen om een ‘vetter’ ge-
luid te krijgen, voor de drummers 
vellen in heel veel groottes van 
Remo en een grote flightcase vol 
met drumstokken van onder an-
dere Promark en Vic Firth en voor 
de blazers onder andere rieten, 
poets- en smeerspulletjes. 

Blikvangers
Blikvangers in de winkel zijn ze-
ker de glazen vitrinekasten, de 
één vol met gitaar- en blaasbe-
nodigdheden, de ander goed 
gevuld met blokfluiten en in de 
grootste huizen microfoons, me-
tronomen, stemapparaten, mi-
ni-versterkers, effectapparatuur 
en voor de zelfbouwers twea-
ters en scheidingsfilters. Steevast 
een compliment krijgt eigenaar 
Leen Mulder voor zijn kasten met 
mondharmonica’s. “Volgens ver-

tegenwoordigers van muziekbe-
drijven heb ik het grootste assor-
timent van Nederland”, vertelt de 
muzikale ondernemer. “Ik speel 
zelf trouwens ook nog mondhar-
monica. Niet zo veel meer, maar 
genoeg om iedere keer nog iets 
nieuws te ontdekken. Door zelf te 
spelen, leer je trouwens ook veel 
over het betreffende instrument. 
En daardoor kan ik weer m’n 
klanten goede adviezen geven.” 
De mondharmonica’s in de win-
kel zijn vooral van de bekende 
merken Hering, Hohner en Suzu-
ki. Leuk om overigens eens goed 
in de vitrinekasten te kijken, over-
al prijken tussen de instrumen-
ten en apparatuur beeldjes van 
muzikanten. Van een heel orkest 
tot een mondharmonica spelen-
de kikker. “Dat is een beetje m’n 
hobby. Als ik bijvoorbeeld op een 
rommelmarkt ben, gaan we altijd 
op zoek naar muzikale beeldjes.” 
Nog een ander opvallend de-
tail in de winkel is de percussie-
marktkraam met shakers in de 
vorm van eieren en groenten, ca-
bassa’s, giros, maracassen, koe-
bellen en tamboerijnen en rond 
de kraam staat een groot aantal 
djembees, veelal mooi bewerkt 
met kleuren en kralen.
 
Heel veel merken
Voor de merk-minners tot slot 
nog enkele in de winkel verkrijg-
bare merken op rij: Microfoons 
van AKG, Sennheiser en Shu-
re, lichtapparatuur van Show-
tec, lessenaars en statieven van 
K&M, speakers van Monacor en 
Celestion, mengtafels van LEM 
en Allen & Heath, versterkers 
van Peavey, keyboards van Casio 
en Yamaha, gitaren van Fender 
en Ibanez, effectapparatuur van 
Roland en Korg en koptelefoons 
van Sennheiser. De Stage Music 
Shop in de Schoolstraat 7 in het 
centrum van Aalsmeer is zes da-
gen per week open. Op maan-
dag zijn bezoekers welkom van 
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot 
en met vrijdag tussen 10.00 en 
18.00 uur, vrijdagavond koop-
avond en zaterdag staat de deur 
altijd voor iedereen open van 
10.00 tot 17.00 uur.
Meer weten?
Kijk op www.stagemusicshop.nl, 
www.muziekwinkelaalsmeer.nl 
of bel 0297-328044.

Aalsmeer – Toe aan een nieuwe 
gitaar, op vioolles of altijd al key-
board willen leren spelen? Dan 
zeker naar muziekwinkel Stage 
Music Shop in de Schoolstraat 
7 gaan, want deze zaak heeft 
werkelijk alles in huis op ge-
bied van instrumenten- en mu-
ziek-accessoires. Precies dertig 
jaar geleden is het dat eigenaar 
Leen Mulder stopte met de po-
pulaire Hobo String Band. Hele-
maal stoppen met muziek, vond 
hij echter geen optie. Hij startte 
een verhuurbedrijf in geluidsap-
paratuur. Door heel Nederland 
leverde Stage Music Service 
het geluid voor, veelal bekende, 
bands en artiesten en voor festi-
vals. Leen Mulder, afgestudeerd 
aan de HTS, kon zijn technische 
vaardigheden gebruiken om de 
apparatuur in optimale conditie 
te houden. Een speaker of een 
kabel stuk? In een handomdraai 
gerepareerd.

Flightcases en geluid
Apparatuur dat vervoerd wordt, 
vraagt om een extra ‘jasje’ en dus 
bouwde Leen z’n eigen flightca-
ses voor de boxen, de mengta-
fels en de 19-inch-rekken voor 
alle effectapparatuur. Het PA-be-
drijf is inmiddels verhuurbedrijf 
van geluid en menig inwoner uit 
Aalsmeer en omstreken komt ge-
luidsapparatuur huren voor een 
feestje of een evenement. En, ook 
alweer vijftien jaar geleden, werd 
het verhuurbedrijf uitgebreid met 
een muziekwinkel. Alle facetten 
van het verhuurbedrijf zijn op-
genomen in het winkelpakket. 
Speakers (bijvoorbeeld in auto’s) 
zijn te koop, evenals luidspre-
kersets, microfoons, statieven, 
lichtapparatuur en effectrekken 
én alle onderdelen om zelf een 
flightcase te bouwen. Het assor-
timent kabels voor microfoons, 
(bas)gitaren en onder andere 
luidsprekers is enorm. 

Officieel Fender dealer
Sowieso kijkt vast een bezoeker, 
die voor de eerste keer de ge-
zellige winkel in de Schoolstraat 
binnen stapt, zijn of haar ogen 
uit. Overal staan spullen, een 
walhalla voor iedere muzikant 
en geluidsfreak. Een wand vol 
muziek-(les)boeken met daar-
boven allerlei leuke muzikale 
cadeaus, lessenaars in diverse 
kleuren, statieven voor snaar- en 
blaasinstrumenten en uiteraard 
heel veel klassieke, western en 
elektrische gitaren en bassen. 
In iedere prijsklasse, van diverse 
merken én tegenwoordig ook in 
opvallende kleuren of met grap-
pige motieven. Van diverse mer-
ken is de Stage Music Shop de 
enige, officiële dealer van de re-
gio. Zo zijn de klassieke gitaren 
van onder andere de Spaanse 
bouwers Valencia en Juan Sal-
vador en prijken op de Westerns 
ondermeer de bekende merken 
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Midzomerbuffet voor
Bennebroekse senioren
Bennebroek - De vakantietijd 
breekt aan!  Veel senioren blij-
ven in het drukke hoogseizoen 
thuis, terwijl de kinderen en 
kleinkinderen op vakantie gaan. 
Het wordt stiller dan gewoonlijk 
in Bennebroek. Ter onderbreking 
van deze rustige periode organi-
seert de SWOB op donderdag 3 
juli voor de zelfstandig wonen-
de senioren een feestelijk buffet 
om de zomer te vieren en tevens 
stil te staan bij het 20-jarig be-
staan van de Open Eettafel. De 
maaltijd biedt zowel warme als 
koude schotels: van nasi met sa-

té tot schalen met vis, vlees en 
salades. De chefkok maakt er 
ook dit jaar weer iets geweldigs 
van.  Het midzomer buffet start 
om 17.00 uur in de grote zaal 
van Meerleven. De kosten van 
dit buffet, inclusief een drankje 
zijn 16,00 euro per persoon. U 
kunt in de zaal afrekenen. Op-
gave bij de SWOB vóór vrijdag 
27 juni i.v.m. de voorbereidin-
gen door de keuken. Eventueel  
vervoer naar Meerleven kunt u 
aanvragen bij de SWOB, tel. 584 
53 00, bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 – 11.30 uur.

Een walhalla voor iedere muzikant en geluidsfreak

Stage Music Shop: Al dertig jaar een 
begrip in Aalsmeer en omgeving

Excursie Hortus Leiden en Beeldententoonstelling
Heemstede - De beelden van Dominic Benhura zijn een vrolijke wereld van spelende kinderen en 
sierlijke vrouwen, planten en dieren. Als geen ander is hij zich bewust van de mogelijkheden die 
uit steen zijn te halen. Na de botanische tuinen van Singapore en Londen zijn op dit moment de 
majestueuze bomen en planten in de Hortus Botanicus in Leiden de achtergrond van zijn in bruin- 
en grijstinten gehouwde wereld ‘My World – Mugariro’. De Hortus Leiden is een uiterst sfeervol-
le historische tuin, één van de oudste van Europa (uit 1594), met vele plantensoorten uit de hele 
wereld en vooral uit Azië. 

Dominic is geboren in Kenia en opgegroeid als weeskind. Hij heeft vijf kinderen en werd na zijn 
ontdekking door Roy Gutrie, directeur van Chapungu Sculpture Parc in Harare, snel wereldbe-
roemd. Na de botanische tuinen van Singapore en Londen, staan vijftig van zijn bijzondere beel-
den nu in Leiden.

De excursie wordt begeleid door gastvrouwen van Casca. Aanmelden kan door middel van betalen 
bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede uiterlijk woensdag  2 juli. Verzamelen 
op dinsdag 8 juli om 9.40 uur in de hal van station Heemstede. 
Kosten: 7,50 euro, 65+ 5,50 euro, MK 2,50 euro (inclusief entree en organisatiekosten Casca, exclu-
sief reiskosten en consumpties).
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werkt in de regio Kennemerland

Kennemerland - The People 
Company start in samenwerking met 
de uitgever van onder andere deze 
krant met regiorecruitment voor het 
MBK in de regio Kennemerland. Dat 
gebeurt onder de naam Kennemer 
Job.

,,De arbeidsmarkt is op dit moment 
flink overspannen’’, vertelt Bert van Pel 
van The People Company. ,,Ook voor de 
ondernemers in de regio Kennemerland 
wordt het steeds moeilijker om goede 
medewerkers te vinden. Er is sprake van 
een situatie dat er meer vacatures dan 
sollicitanten zijn. Dat is natuurlijk prettig 
als je een baan zoekt, maar werkgevers 
zijn allemaal op zoek naar het schaarse 
talent en dat is knap lastig. Door de 
toenemende filedruk willen steeds meer 
mensen een baan in hun eigen regio. 
De balans van leven en werken wordt 
door steeds meer mensen als belangrijke 
arbeidsvoorwaarde gezien.’’

Het kost ondernemers veel tijd om een 
vacature in te vullen. Van Pel: ,,Dat heeft 
natuurlijk ook te maken met het feit dat 
werven en selecteren van personeel 
niet de dagelijkse bezigheid is voor een 
ondernemer. Om een voorbeeld uit onze 
dagelijkse praktijk te geven: fantastische 
medewerkers schrijven soms een slechte 
CV en minder geschikte kandidaten 
schrijven een geweldige CV. Wie ga je 
uitnodigen voor een gesprek? En wat ga 
je dan vragen? De kans dat je een goede 
kandidaat laat lopen en een minder 
goede aanneemt is vaak het gevolg.’’

Eigenlijk zou een ondernemer met een 
kleiner bedrijf dit tijdrovende proces 
liever uit besteden. Echter, de hoge 

kosten weerhouden hem daarvan. 
,,Met ons nieuwe initiatief hebben wij 
in samenwerking met deze krant een 
formule bedacht waarbij alleen de door 
ons geselecteerde kandidaten aan de 
ondernemer worden voorgedragen. Wij 
bieden hiermee een geheel nieuwe vorm 
van werving en selectie voor het MKB in 
de regio Kennemerland. En dat alles voor 
een vast tarief.’’

Van Pel vervolgt: ,,Concreet betekent 
dit dat wij samen met de ondernemer 
het juiste functieprofiel voor uw nieuwe 
medewerker opstellen. De vacature zal 
door ons worden geplaatst op zowel 
internet als in de regionale kranten 
en komt maximaal onder de aandacht 
van alle werkzoekenden in de regio 
Kennemerland.’’

De vacatures worden in de lokale 
kranten geplaatst onder de (herkenbare) 
kop ‘Kennemer Job’. ,,Met kranten van 
Bennebroek tot en met Castricum wordt 
een uitstekende dekking gegarandeerd’’, 
aldus Frits Raadsheer, directeur van 
de overkoepelende krantenuitgeverij. 
,,Hierdoor is The People Company in 
staat snel de juiste kandidaat voor een 
opdrachtgever te selecteren. De kranten 
waarin de Kennemerjob-pagina’s 
worden geplaatst zijn De Heemsteder, 
De Schoter, De Hofgeest, De Jutter, De 
Beverwijker, Heemskerkse Courant, De 
Castricummer en de Uitgeester Courant. 
Voor al deze kranten geldt een speciaal 
regiotarief.’’

Van Pel vult aan: ,,De unieke combinatie 
van krant, internet en gespecialiseerde 
kennis van de arbeidsmarkt in deze regio 
is voor ondernemers een belangrijkste 

Unieke combinatie: vacature en recruitment in één

De snelste weg naar een 
nieuwe job in Kennemerland

Bert van Pel, J.K. Ruperelia en Frits Raadsheer hebben alle vertrouwen in Kennemer Job 

reden om met ons samen te werken. Eén 
telefoontje is genoeg om het proces snel 
in gang te zetten. De ondernemer hoeft 
daarna alleen nog maar gesprekken 
te voeren met de meest geschikte 

kandidaten.’’ Wilt u meer informatie over 
de mogelijkheden van regiorecruitment? 
Bel dan met The People Company, 
telefoon 023-5377776 of mail naar bert@
thepeoplecompany.nl.

Avondvierdaagse Bosbeek
Heemstede – Bosbeek orga-
niseert voor de vierde keer een 
avondvierdaagse. Dinsdag 1 tot 
en met vrijdag 4 juli vertrekt om 
18.45 uur een grote stoet van-
af Bosbeek. Een groep van 100 
bewoners van het Verpleeghuis 
en Zorgcentrum neemt hieraan 
deel, ongeveer tweederde van 
het totale aantal bewoners. Een 
klein aantal loopt de route zelf-
standig, waarvan sommigen over 
het eigen landgoed. Het meren-
deel van de bewoners maakt ge-
bruik van een rolstoel, scootmo-
biel of rollator om de omgeving 
van Bosbeek te verkennen. 
In Bosbeek is de avondvier-
daagse in de loop der jaren uit-
gegroeid tot een van de grotere 

evenementen waar velen naar 
uitkijken. Ook is de avondvier-
daagse een mooi symbool voor 
de sfeer van onderlinge betrok-
kenheid in Bosbeek. Het evene-
ment sluit daarmee perfect aan 
bij het nieuwe motto van Stich-
ting Sint Jacob: Opvallend Dicht-
bij. De avondvierdaagse is name-
lijk alleen te organiseren dankzij 
de inzet van álle medewerkers; 
uiteraard die van de verzorging, 
maar zeker ook van de onder-
steunende diensten. Daarnaast 
is de inzet van de vele vrijwilligers 
onmisbaar. Zij duwen de rolstoe-
len, zijn stempelpost, klaar-over 
of verzorgen de koffie na afloop. 
In de loop van de week verlenen 
circa honderd vrijwilligers hun 

medewerking. Velen zijn al jaren 
verbonden aan Bosbeek, ande-
ren doen dit op incidentele basis, 
waaronder familieleden en me-
dewerkers in hun vrije tijd. Dank-
zij de inzet van eenieder is het 
mogelijk om honderd bewoners 
vier avonden lang op een actie-
ve wijze te laten genieten van de 
buitenlucht en elkaar.

Laatste avond feestelijk
Vrijdagavond 4 juli vanaf 19.15 
uur passeren de deelnemers de 
finish op landgoed Bosbeek. Je-
roen van Basten Batenburg, ma-
nager Bijzondere Doelgroepen 
bij Stichting Sint Jacob, zal ieder-
een persoonlijk de welverdiende 
medaille omhangen. Bloemisterij 
Harry en Slagerij Van der Werff 
leveren een aanzienlijke bijdrage 
aan de feestvreugde. 



Regio - De evenementencom-
missie van zaalvoetbalvereni-
ging The Kickoff uit Hoofddorp 
organiseert, bij voldoende be-
langstelling, zaterdag 28 juni 
een 5 tegen 5 toernooi voor de 
jeugd. Aanvang zal zijn om 10.30 
uur. Ook zaalvoetballiefhebbers 
uit de regio Heemstede en Ben-
nebroek zijn van harte welkom.
Het gaat om Jongens die zijn 
geboren in de jaren 1995-1994 
(13 -14 jarigen ) C-spelers en 
jongeren die geboren zijn in de 
jaren 1993-1992 (15-16 jarigen ) 
B-spelers. 

Opgave voor deelname graag 
per mail o.v.v. naam ,adres, ge-
boortedatum en eventueel mob. 
nummer. Ouders kunnen zich 
ook aanmelden voor extra on-
dersteuning tijdens dit toernooi. 
De locatie wordt pas vrijgege-
ven als er voldoende belang-
stelling voor dit 1e Open Air 5:5 
toernooi blijkt te bestaan. Deel-
name is op eigen risico.
Sponsoren zijn meer dan wel-
kom.U kunt zich uitsluitend op-
geven via mail aan thekickoff@
quicknet.nl
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Zondag grote Haarlemse Boekenmarkt  

Het aanbod varieert van oude 
kinderboeken tot poëzie, van li-
teratuur tot strips en van boe-
ken over sport tot geschiede-
nis, verzamelobjecten zoals Ver-
kadealbums, enz. Een van de 
standhouders op plaatsnummer 

104 achteraan in de Zijlstraat is 
verzamelaar Anton Siedsma uit 
Hoofddorp. Hij presenteert zijn 
collectie Plaatjesalbums, waar-
onder de nostalgische Verkade-
albums van Jac. P. Thijsse. Aan 
zijn stand kunnen meegebrachte 

Regio- Op zondag 29 juni ligt de binnenstad van Haarlem van 
10 tot 17 uur vol met boeken. Ruim 100 exclusieve standhou-
ders uit geheel Nederland presenteren op 165 kramen een 
grote collectie aan interessante en bijzondere antiquarische 
boeken.

albums en losse plaatjes worden 
geruild of getaxeerd. Siedsma 
raadt iedereen om verzamelwaar 
mee te nemen om de waarde er 
van te vernemen of het materiaal 
te verkopen. Via een gratis fol-
der kunnen de duizenden boe-
kenliefhebbers op een duidelijke 
plattegrond alle straten en boe-
kenstands in Centrum Haarlem 
heel goed vinden. Veel boeken-
snuffelaars kunnen op deze boe-
kenmarkt zeker datgene vinden, 
waar ze al lang naar op zoek zijn! 
Voor iedereen is er wel iets te 
vinden, van goedkoop tot prijzig, 
van gangbaar tot zeldzaam. Het 
is zeer de moeite waard om van-
af 10.00 uur een kijkje te gaan 
nemen op deze exclusieve Gro-
te Haarlemse boekenmarkt op 
de zeer fraai gerenoveerde lo-
catie Grote Markt, Zijlstraat en 
Oude Groenmarkt. De toegang 
is gratis.

25.000 Euro te winnen
Op zoek naar het beste 
buurtplan van Nederland!
Regio - De NCRV gaat zich inzetten om het leefklimaat in Neder-
landse steden en dorpen te verbeteren! Ze doet dat door initiatie-
ven te steunen, onder de noemer Het beste buurtplan van 2008. 
Steeds vaker zetten mensen zich vrijwillig in voor hun leefomgeving. 
Ze knappen de straat op, organiseren ontmoetingen tussen diverse 
buurtgenoten of organiseren activiteiten die de buurt ten goede ko-
men. De winnaar van de titel Het beste buurtplan van Nederland 
krijgt een geldbedrag van 25.000 euro, om zo zijn of haar buurtplan 
daadwerkelijk te realiseren of verder te ontwikkelen.
 De komende weken kunnen enthousiaste, gemotiveerde en betrok-
ken buurtbewoners hun buurtplan aanmelden bij de NCRV, via de 
website http://bestebuurtplan.ncrv.nl. Of het nu gaat om een oplos-
sing voor dat verpauperde speelpleintje, een groots buitenevene-
ment om alle buren in de straat eens goed te leren kennen of een 
originele oplossing om de overlast van de hangjongeren te beper-
ken: alle voorstellen zijn welkom.
 De ingezonden plannen worden op een aantal punten beoordeeld 
door een vakkundige jury, die eind september 36 plannen selec-
teert. De initiatiefnemers/ambassadeurs van deze plannen strijden 
in de maand oktober op het internet met elkaar om de titel Het beste 
buurtplan van Nederland 2008.  Eind oktober vindt er een nieuwe 
selectie plaats en blijven er 12 ambassadeurs over waarvan er op 
8 november één de winnaar is van de titel Het beste buurtplan van 
Nederland 2008 én van het geldbedrag van 25.000,- euro.
 De komende maanden besteedt het NCRV-radioprogramma Plein 
5 regelmatig aandacht aan de buurtplannen en hun ambassadeurs. 
Alle 36 initiatiefnemers/ambassadeurs die meedoen aan Het beste 
buurtplan van Nederland 2008 krijgen een eigen weblog op de spe-
ciale buurtplan-site.

Regio - Zondag is van 15.00 
tot 17.00 uur gecontroleerd op 
de Bennebroekerdijk. Er wer-
den 511 voertuigen gecontro-
leerd. Hiervan reden maar liefst 
218 bestuurders sneller dan de 
toegestane 50 km per uur. De 
hoogst gemeten snelheid was 
85 km per uur.

Zaalvoetbal
OpenAir 5:5 toernooi

Fietsexcursie Zuidervlak
Regio – Tijdens de fietsexcursie Zuidervlak maakt u kennis met 
de vegetatie van natte duinvalleien, waaronder drie soorten 
Gentiaan, Krielparnassia, Geelhaartje en wellicht een enkele la-
te orchidee. Er leven ook Hazelwormen! Vertrek om 19.00 uur in 
Nationaal Park informatiepaneel ingang Duin & Kruidberg. In de 
Kennemerduinen, Bloemendaal/Velsen. Excursie duurt tot 20.30 
uur. Graag vooraf aanmelden bij Yneke Bettink 023 - 525 4995.

Te snel op
Bennebroekerdijk

‘Kom in beweging voor Multiple Sclerose!’  
Regio - ‘Kom in beweging voor 
Multiple Sclerose!’ Met deze slo-
gan vraagt het MS Fonds aan-
dacht voor de ruim 16.000 MS 
patiënten in Nederland. Ieder-
een met twee uurtjes tijd over 
kan al helpen, door collectant te 
worden!

MS is een ziekte van het centra-
le zenuwstelsel. Het is de meest 
invaliderende aandoening onder 
jonge mensen. Ook kinderen 
kunnen MS krijgen. Het aan-
tal MS patiënten groeit elk jaar, 
omdat er nog geen medicijn 
voor de ziekte gevonden is. Pa-
mela Zaat, landelijk coördinator 
MS Fonds: “Omdat MS in vele 
soorten en maten voorkomt en 
MS niet altijd heel zichtbaar is 
voor de buitenwereld, is er soms 
veel onbegrip voor MS patiën-
ten. Wat we wel weten is dat de 

ziekte het bewegen en daardoor 
het functioneren in de maat-
schappij sterk vermindert. Het 
MS Fonds helpt MS patiënten 
met coaching en voorlichting en 
financiert wetenschappelijk on-
derzoek. 

Het MS Fonds zoekt nieuwe 
collectantenvoor de Nationale 
MS Collecteweek in november. 
“Kom ook in beweging voor de 
MS patiënten! Beweeg voor de 
MS patiënten die door hun ziek-
te soms noodgedwongen moe-
ten stoppen met bewegen! Door 
te collecteren, al is het maar 
twee uurtjes, kunnen we al zo-
veel meer patiënten helpen”, al-
dus Pamela Zaat, landelijk co-
ordinator van het Nationaal MS 
Fonds. 

Wilt u zich aanmelden als col-

lectant in uw woonplaats of wilt 
u meer informatie? Neem dan 
contact op met Pamela Zaat 
via (010) 591 98 39 of surf naar 
www.nationaalmsfonds.nl



opzicht voel ik mij een dominee 
en koopman tegelijk. Soms kei-
hard onderhandelend in het be-
lang van je klant en soms alleen 
maar een luisterend oor om be-
ter bekend te geraken met de si-
tuatie van de gedupeerde.” 
Nu is het niet zo dat iedereen 
een traplift nodig heeft. Het kan 
volgens goed bespraakte Zue-
len ook gaan om een trapleu-
ning die los zit, een gootsteen 
die niet lekker meer doorloopt 
of adviezen op financieel of in-
komensgebied. “Wij hebben in 
de regio inmiddels vele contac-
ten gemaakt die voor ons maar 
nog veel meer voor onze klanten 
van groot belang kunnen zijn. 
Wat wij met Valckenhaege aan-
bieden is een laagdrempelige 
exclusieve particuliere thuiszorg 
en een consultatiebureau voor 
ouderen. En die zorg is er voor 
particulieren en mensen met 

“De overheid voert propaganda 
voor het zolang mogelijk zelf-
standig wonen en ik denk dat dit 
een goed streven is. Maar als je 
dan kijkt wat er een warboel aan 
regels bestaat dan is dat speci-
aal met betrekking tot de oude-
ren haast niet meer te volgen”, is 
de terechte constatering van de 
gewezen wijkverpleegster. De 
begeleiding van het consultatie-
bureau Valckenhaege gaat ech-
ter veel verder in de zo nood-
zakelijke hulpverlening. Zuelen 
geeft geestdriftig een uitleg van 
de hulp die zij kan verlenen: ”Wij, 
en dan spreek ik over Petra Ok-
ker en mijzelf, gaan als een soort 
intermediair functioneren om 
hulp te verlenen op onverschillig 
welk gebied. Om dat werk goed 
te kunnen doen heb ik een spe-
ciale opleiding voor ouderenad-
visering aan de VU in Amster-
dam gevolgd. En Valckenhaege 
is denk ik één van de eerste bu-
reaus in de regio die de bege-
leiding van de hulpzoekende tot 
alle betrokkenen doorvoert.” 

Verbazing
De opgetrokken wenkbrauwen 
van de schrijver van dit artikel 
nopen de begeesterde Zuelen 
tot een verduidelijking. “Stel ie-
mand heeft door omstandighe-
den een traplift nodig. Met onze 
organisatie kunnen wij dit traject 
geheel begeleiden. Dat betekent 
vanaf het moment van aanvraag 
tot plaatsing van de traplift een 
beroep op ons kan worden ge-
daan. En gedurende het gehele 
proces houden wij contact met 
alle betrokken partijen om te 
controleren of alles gaat zoals 
vooraf afgesproken was. In dat 
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Willemijn Zuelen: “Ik ben
dominee en koopman tegelijk”

Willemijn Zûelen met haar organisatie Valckenhaege, zorg voor de 
medemens.

Snelle bemiddeling in tijdelijk personeel

SAB heet nu SAB FlexCentre

Op de geheel vernieuwde 
website (www.sabflexcentre.
nl) is het nu nog makkelij-
ker om vacatures te bekijken. 
En binnenkort wordt het zelfs 
mogelijk om direct via de web-
site op een vacature te reage-
ren. 

SAB FlexCentre – werkt zeker!
SAB FlexCentre werkt al meer 
dan vijftig jaar voor Corus. 
Dankzij deze langdurige rela-
tie weet SAB FlexCentre pre-
cies wie geschikt is voor wel-
ke functie bij deze staalgigant. 
Of het nu gaat om een baan 
in een van de fabrieken of 
een administratieve functie, ze 
weet altijd snel de juiste kan-
didaat te vinden. 

Voor werkgevers
Het inschakelen van SAB Flex-
Centre heeft veel voordelen 
voor werkgevers. Omdat ze een 
stichting is, streeft het bureau 
geen winst na. Hierdoor is SAB 

FlexCentre 20% goedkoper dan 
een regulier uitzendbureau. Bo-
vendien wordt alle administratie 
rondom tijdelijke krachten vol-
ledig uit handen genomen van 
de werkgevers.

Voor werkzoekenden
Wie een tijdelijke én afwisse-
lende baan zoekt, is bij SAB 
FlexCentre aan het goede 
adres. Mensen met een lbo- of 
mbo-opleiding in de techniek 
of administratie vinden hier 
de leukste banen in de regio. 
Maar ook voor vakantiewerk 
of een bijbaan biedt SAB Flex-
Centre interessante mogelijk-
heden.

Regio – Stichting Het Centraal Administratie Bureau (SAB) 
heet vanaf deze week SAB FlexCentre. Samen met een 
nieuw fris logo is het duidelijk waar SAB FlexCentre voor 
staat: een flexibel bureau voor snelle bemiddeling in tijde-
lijk personeel.

een ‘Persoonsgebonden Bud-
get’. En bij dat werk staat voor 
mij en Petra Okker driemaal de 
letter S centraal, en dat bete-
kent Service-Service-Service”, 
is het duidelijke statement van 
de nieuwe bewoonster van het 
pand aan de Blekersvaart. Nu 
er toch over letters gesproken 
wordt is de vraag waar de naam 
Valckenhaege aan ontleend is. 
Het doet in eerste instantie den-
ken aan het volgende te dure 
appartementencomplex in de 
gemeente. 

Doelstelling
Die gevolgtrekking is dus on-
juist volgens de actieve Zuelen. 
“Het is een samenvoeging van 
mijn meisjesnaam en het werk-
woord behagen.” Dat zit dus wel 
goed met die zorgverlening van 
de nieuwe organisatie. Één on-
derwerp vraagt nog om ophel-
dering. De tijd van hulpverle-
ning op charitatieve basis is een 
begrip dat een beetje uit de mo-
de begint te raken. Tegen een 
geringe vergoeding per maand 
kan er gebruik gemaakt wor-
den van de deskundige, snelle 
en altijd vriendelijke hulp van 
bureau Valckenhaege, en daar 
is de koffie dan bij inbegrepen. 
Voor de eerste 50 aanmeldingen 
voor het abonnement zijn ‘hel-
ping hands’ beschikbaar want 
veiligheid en wonen staan hoog 
in het vaandel van Valckenhae-
ge. En dat die goed te drinken is 
weet de schrijver van dit artikel 
uit eigen ervaring. 
Aanstaande vrijdag 27 juni tus-
sen 17.00 en 19.00 uur is de of-
ficiële opening door Anouchka 
van Miltenburg, lid van de Twee-
de Kamer en dan zal er naar alle 
waarschijnlijkheid nog wel wat 
anders te nuttigen zijn. Van har-
te welkom.
Valckenhaege Exclusieve parti-
culiere Thuiszorg en Consulta-
tiebureau voor Ouderen vindt u 
aan de Blekersvaartweg 84 te 
Heemstede. Tel. 023-5532060 of  
info@valckenhaege.nl 
Geopend: maandag t/m vrijdag 
9.00-16.00 uur.

Prijswinnares bij Globe Reisburo Heemstede - Tijdens de voorjaarsmarkt op 18 mei jongstleden in 
Heemstede had Globe Reisburo een leuke prijsvraag. Alle belang-
stellenden konden meedoen aan de prijsvraag en raden welke 
eilanden getoond werden. Uit alle inzendingen kwam mevrouw 
J. Kinderman als gelukkige winnares uit de bus. Zij heeft een 
OAD Cadeaucheque ter waarde van 100.- euro gewonnen. De-
ze wordt haar op de foto uitgereikt door de winkelmanager van 
Globe Heemstede, Erika van Hooydonk.
Het Globe Reisburo op de Binnenweg is qua personeelssamen-
stelling geheel veranderd. Lisetta, Rieneke, Marja, Susanne en 
Erika vormen het nieuwe team en nodigen u van harte uit om 
eens kennis te maken. Zij zullen u graag helpen met het uitzoe-
ken van de vakantie die het best bij u past.
Globe Reisburo gaat nét even verder en regelt uw vakantie zo-
als u dat wenst! Daarnaast adviseren zij u graag over autohuur 
en de benodigde verzekeringen. Ook kan u binnenstappen voor 
cadeautjes is de vorm van een Hotelcadeaubon, Musicalbonnen 
of de Vakantiecadeaubonnen.  

Heemstede – Het enthousiasme lijkt niet te stoppen als de 
blonde en charmante Willemijn Zuelen aan het woord is. In 
een niet te stuiten woordenstroom spreekt ze haar ongerust-
heid uit over de kwaliteit van de zorg in dit door welvaart lastig 
gevallen landje. En daar wil ze wat aan gaan doen. Op een be-
kende plek in het dorp, daar waar tot kort geleden het ‘Zorglo-
ket’ gevestigd was, heeft zij met haar organisatie ‘Valcken-
haege’ domicilie gekozen. 

Wandelen in het Jac.P. Thijssepark
Heemstede - Samen wandelen: gezellig én goed voor de condi-
tie! De Lenn Sanders’ Wandelclub trekt er twee keer per maand op 
uit. Lekker wandelen tussen de 5 en 15 km in de natuur met ook 
oog voor cultuur. Op dinsdag 1 juli wordt er gewandeld in het Jac.
P. Thijssepark in Amstelveen. Om 10.00 uur verzamelen de deelne-
mers bij de Zuidtangent bij de halte van het Spaarneziekenhuis in 
Hoofddorp. Vergeet niet een lunchpakketje mee te nemen.  Aan-
melden graag uiterlijk maandag 30 juni bij Casca: tel. 023 – 548 38 
28. In de Luifel ligt een flyer met het hele zomerwandelprogramma 
voor u klaar. 

Heemstede - Van 30 juni tot 15 
augustus is in Het Overbos een 
expositie van olieverfschilde-
rijen van Willy van der Kroef te 
zien. U bent van harte welkom 
om het werk te bezichtigen. Dat 
kan dagelijks tussen 8.30 uur en 

19.30 uur. De schilderijen bevin-
den zich op de tussenverdieping 
van Het Overbos en Het Overbos 
is gevestigd aan de Burg. Van 
Lennepweg 35. De expositie is 
te zien tussen 30 juni en 15 au-
gustus.

Expositie in Het Overbos



Strooptocht 
Nordic Walking
Heemstede - Onder en-
thousiaste leiding van Ad 
Ulijn kunt u woensdag 9 juli 
een wat langere tocht ‘Nor-
dic Walken’ door de Water-
leidingduinen. Ad is een er-
varen instructeur en bege-
leider die een mooie route 
heeft uitgestippeld, die be-
gint en eindigt bij ‘t Panne-
land aan de Vogelenzangs-
eduinweg. Na zo’n 2 ½ uur 
lopen zullen de pannenkoe-
ken met stroop bij het Pan-
nenkoekenhuis Panneland 
zeker heerlijk smaken! Ver-
zamelen bij de ingang van 
de Waterleidingduinen bij 
’t Panneland om 10.00 uur. 
Kosten: 6,50 euro (excl. Pan-
nenkoeken en consumpties).  
U kunt zich aanmelden uiter-
lijk vrijdag 4 juli bij de recep-
tie van Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede of te-
lefonisch: 023- 548 38 28.

Auto-inbraken 
opgelost
Heemstede - De politie hield 
op dinsdag 17 juni in de och-
tend een 33-jarige Haarlemmer 
aan in Heemstede.  Dit na een 
uitgebreid onderzoek naar ver-
schillende auto-inbraken in en 
rondom Heemstede. Bij een au-
to-inbraak op 12 juni  jongsle-
den in de Laan van Bloemen-
hove was de man op een bewa-
kingsvideo vastgelegd. Hij werd 
herkend door de agenten die 
het onderzoek naar de inbraken 
verrichtten. Hij werd voor ver-
hoor meegenomen naar het bu-
reau en bekende daar in totaal 
12 auto-inbraken en zeven klei-
nere vergrijpen. De man zit nog 
vast voor verder onderzoek en 
de politie vermoedt dat hij nog 
meer diefstallen op zijn gewe-
ten heeft.
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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

Veel prijzen voor HPC-zwemmers
Heemstede - In het weekend 
werden er prijzen gewon-
nen door de zwemmers en 
zwemsters van HPC-Heem-
stede. In Drachten werd aan 
de Nationale Junioren Kam-
pioenschappen deelgeno-
men.

Stefano Vrolijk kwam hier spe-
ciaal voor over uit Mexico. Door 
zijn Nederlandse vader en zijn 
Mexicaanse moeder is hij in het 
bezit van een dubbel paspoort. 
Hij mocht als 14-jarige meedoen 
aan deze kampioenschappen. 
Maar liefst 1x zilver en 2x brons 
nam hij mee terug het vlieg-
tuig in. De 13-jarige Michael 
van Dam ging in Drachten maar 
liefst 5 maal van start.
Op zijn favoriete 200 m. vlinder-
slag zwom hij knap naar een 
vijfde plaats. Verder zwom hij 
zeer goede tijden en verbeterde 
hij zijn eigen records.

Hetzelfde weekend begon ook 
het Open Water zwemmen. Deze 
wedstrijden worden elk week-
end door het gehele land in het 
buiten water verzwommen. 

Zaterdag was de start in Vrie-
zenveen. Gelijk was daar de 
hoogste plaats voor Nikita Vos. 
Zij werd in een spannende race 
eerste op de 250 m. vrijeslag. In 
de stromende regen zwom Nic-
ky Slinger bij de Dames-Mas-
ters naar een derde plaats op 
de 1000 m. vrijeslag. Timo van 
der Veen startte zijn eerste sei-
zoen bij de heren met een vijfde 
plaats op de 2000 m. schoolslag. 
Zondag was de wedstrijd in 
Spaarnwoude. Mariska van Gel-
dorp ging goed van start in de 
vroege ochtend. Zij zwom een 
keurige 5000 m. vrijeslag. Vol-
daan kwam zij het water uit.
Nikita Vos werd nu tweede in 
opnieuw een mooie strijd.  Car-

men Meijer liet zien dat zij ook 
in een hogere leeftijdsgroep 
goed uit de voeten komt. Zij 
werd zevende op de 500 m. 
vrijeslag tussen de twee jaar ou-
dere meisjes. 

Ze werd op de voet gevolgd 
door clubgenote Mandy van der 
Linden die negende werd. Ook 
nieuwelingen Veerle Claassen 
en Aniek Padmos deden het erg 
goed op dit nummer. Bij de jon-
gens wist Gijs van de Woord zijn 
tijd met ruim een minuut te ver-
beteren op hetzelfde nummer. 
Op de 500 m. schoolslag jon-
gens kwam Jeroen Braspenning 
goed uit de veren. Hij zwom zijn 
eerste buiten wedstrijd in een 
mooie tijd. Denise van der Lin-
den ging als een dieseltje door 
het water op de 1000 m. vrijes-
lag, terwijl Patricia Degenaars en 
Marcella Vet hun kunsten lieten 
zien op de dubbele afstand.

Fietsen langs 
bouwplaatsen

Heemstede – De PvdA 
Heemstede organiseert op 
maandag 30 juni een fiets-
tocht langs plaatsen in de ge-
meente waar gebouwd (gaat) 
worden. De tocht start om 
19.00 uur bij het station (west-
zijde) en eindigt op een ter-
ras op het brede gedeelte van 
de Binnenweg. Hoogtepunten 
van de tocht zijn het Vogel-
park, terrein voormalig spaar-
neziekenhuis, Hageveld, wa-
tertorenproject, Nova college, 
sportcomplex Groenendaal, 
Meer en Bosch, Wilhelmin-
aplein en dus de Binnenweg.

In de Heemsteder van 18 juni 2008 pleit Stichting Bescherming Erf-
goed Heemstede voor een meer prominente plek van het kunst-
werk ‘De levensgang’, ontworpen door beeldhouwer Van den Eijn-
de. Dit kunstwerk staat momenteel op de kruising van de Van den 
Eijndekade met de Industrieweg. Omdat op deze plek de nieuw-
bouw van het project De Watertoren komt, is door de projectont-
wikkelaar Thunnissen Ontwikkeling in samenspraak met de ge-
meente Heemstede gezocht naar een alternatieve locatie.  Met de 
Stichting is Thunnissen Ontwikkeling van mening dat het kunstwerk 
een prominente plek verdient aan de Van den Eijndekade. Een ge-
specialiseerd bedrijf heeft de opdracht gekregen het kunstwerk te 
demonteren. De zes platen van ‘De levensgang’ zullen vervolgens 
ingepast worden in de plint van de nieuwbouw van project Water-
toren op de kop van de Van den Eijndekade en de haven. De voor-
stellingen van het kunstwerk zijn straks leesbaar als een soort schil-
derijen aan de gevel. De nieuwe situering van het kunstwerk vindt 
plaats in nauw overleg met de erfgenamen van beeldhouwer H.A. 
van den Eijnde. Overigens zijn er geen plannen om het kunstwerk 
‘De Pelikaan’ te verplaatsen naar de Van den Eijndekade. 
Thunnissen Ontwikkeling,
Martijn Goesten , Tel. 023-5485454, Heemstede

Kunstwerk Van den Eijnde
ingepast in project Watertoren

INGEZONDEN

Gesnapt: geen gordel
Heemstede - Tijdens een gor-
delcontrole, woensdag 18 juni 
op de Valkenburgerlaan, heeft 
de politie in de avonduren zes 
bestuurders aan de kant ge-
zet en bekeurd omdat zij geen 
autogordel droegen.

Negentig op de
Valkenburgerlaan
Heemstede - De politie heeft 
gisteren, op 24 juni, 44 bestuur-
ders bekeurd op de Herenweg. 
Daar werd een snelheidscon-
trole gehouden tussen 9.50 en 
11.00 uur. In totaal passeerden 
784 bestuurders de controle-
post. Ook op de Valkenburger-
laan heeft de politie staan con-
troleren. Daar slingerden de 
agenten maar liefst 105 mensen 
op de bon. In totaal reden 1.164 
voertuigen langs. De hoogstge-
meten snelheid was 90 km per 
uur, waar 50 is toegestaan.
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Bijzondere zeeschatten en zeevogels
Ontdek, luister, kijk en leer over de zeevogels aan 
het strand. Natuurlijk gaan we ook jutteren langs het 
strand, op zoek naar bijzondere zeeschatten. De Nati-
onaal Park excursieleider kan wel wat hulp gebruiken 
bij het jutten. Wie vindt de geelste schelp? Wie weet 
er met een kompas Engeland te vinden? Is het kwal-
lentijd met eb of juist met vloed? Hoeveel schatten kun 
je verzamelen? Komen die allemaal uit zee? Speuren 
en struinen dus, op zoek naar bijzondere zeeschatten. 
Zondag 13 juli om 11.00 uur vanaf ingang Parnassia aan 
de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Kosten: 1,50 eu-
ro voor kinderen/ 65+ en 2,50 euro voor volwassenen. 
Tijdsduur: circa 1,5 uur. Aanmelden is verplicht bij het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland: www.npzk.nl of via 
de excursielijn (niet op ma.): tel. 023 5411129. 

Beleef-de-duinen ontdektocht; zeer aanbe-
volen voor gezinnen met kinderen vanaf ca. 
5 jaar. Speciaal voor speelse en fantasievolle 
avonturiers, die zelf de natuur willen ontdek-
ken en ervaren. Verwen je ogen, oren en neus 
met verrassende nieuwe indrukken in de dui-

Kijken met je neus nen! Trek kleding aan die tegen een stootje 
kan. Lange broeken en lange mouwen, want 
we gaan struinen! Woensdag 9 juli, om 11.00 
uur, verzamelen bij de balie van Duincentrum 
De Zandwaaier in Overveen. Duur 2 uur, deel-
name kost 2,50 euro per volwassene en 1,50 
euro per kind/65+. Aanmelden is verplicht op 
023 5411129 of op www.npzk.nl

Libellenexcursie
De gids vertelt u alles over 
de leefwereld, voortplanting 
en de soorten Libellen die in 
Middenduin voorkomen. De 
excursie is gratis. Zondag 6 
juli, aanvang 11:00, duur 1,5 á 
2 uur. Startpunt: ingang Mid-
denduin, Duinlustweg in Over-
veen. Informatie:de heer F. de 
Koning, tel. 023 5289009.

Maak een oerpoppenhuis
Knutsel van hout, wilgentenen en klei een poppenhuis uit de 
oertijd. Van jutestof en touw kan je de matrasjes maken en 
de poppetjes van stro, jute en linnen. Misschien lukt het je 
zelfs kleine kleipotjes voor je huis te maken. Deze knut-
selmiddag staat in het teken van de tentoonstelling “Schat-
ten onder je voeten”. Ben je tussen de 7 en 12 jaar, kom 
dan gezellig bij ons knutselen! Aanvang donderdag 3 juli om 
14.00 uur bij Duincentrum De Zandwaaier, aan de Zeeweg in 
Overveen. Duur 2 uur, deelname kost € 1,50 per kind. Aan-
melden is verplicht via de website van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland www.npzk.nl of telefonisch via Duincen-
trum De Zandwaaier 023 5411129 (niet op ma). 

EXCURSIES/ACTIVITEITEN IN
HET DUINGEBIED KENNEMERLAND

Gezonder worden 
door wandelen
Ontspannen en op een 
gezonde manier wande-
len in het mooie duinbos 
van Duin en Kruidberg. 
Met name zinvol voor 
mensen met rug, nek- 
en schouderpijn en knie-
klachten. Tijdens deze wan-
deling krijgen houding en 
bewegen aandacht, evenals 
spierspanning. Manueel arts 
Michiel Claeys helpt u hier-
bij met o.a. ook een loop-
meditatie. U kunt uw speci-
fi eke wensen doorgeven via: 
m.h.claeys@freeler.nl. of tel. 
06-51895946.
De wandeling start op za-
terdag 5 juli om 11.00 uur 
bij ingang Midden Heren-
duin, aan de Duin en Kruid-
bergerweg te Driehuis (ter 
hoogte van nr 18). De wan-
deling duurt een uur en kost 
10,- euro per persoon. Aan-
melden via www.npzk.nl of 
bij Duincentrum De Zand-
waaier 023 5411129.

Landgoed Elswout
Zondag 6 juli om 14.00 uur start de maandelijkse rond-
leiding over landgoed Elswout, onder leiding van de er-
varen Nationaal Park gids Mieke Wilmink. Tijdens de an-
derhalf uur durende rondleiding geeft zij u uitgebreide 
informatie over de geschiedenis, de cultuur en de na-
tuur van het schitterende Landgoed Elswout. 
Het verzamelpunt is de witte bank meteen achter het 
poortgebouw van Landgoed Elswout, Elswoutslaan 12a te 
Overveen. Tijdsduur: ca. 1,5 uur. Kosten zijn 2,50 euro 
per volwassene en 1,50 euro per kind/65+.  Het land-
goed kent betaalde toegang (0,50 euro per persoon). De 
excursie gaat altijd door, aanmelden is niet nodig! Meer 
informatie via www.npzk.nl of telefonisch bij Duincen-
trum de Zandwaaier 023 5411129 (niet op ma).

In Duincentrum De Zand-
waaier is tot 26 oktober 
2008 de interactieve ten-
toonstelling ‘Schatten on-
der je voeten’ te zien.
Bezoekers maken ken-
nis met Hilde, een Noord-
Hollandse Friezin die in de 
4e eeuw in de duinen van 
Noord-Holland leefde. Naar 
aanleiding van Hilde’s leven 
ontdekken kinderen en vol-
wassenen wat het inhield 
om te leven in deze perio-
de en hoe het landschap er 
destijds uitzag. Ook wor-
den de gewoontes van haar 
volk, de Friezen, behandeld. 
Er zijn diverse spullen van 
hen aanwezig: aarde¬werk, 
houten gebruiksvoorwer-
pen, bronzen mantelspelden 
en scharen, sieraden, kam-
men van bot en nog veel 
meer. 
Daarnaast wordt het mys-
terie rondom Hilde’s dood 
ontrafeld. Haar skelet, dat 
in 1995 is opgegraven, lag 
namelijk in een ongebrui-
kelijke houding en één arm 
was gebroken. Bovendien 
lag Hilde alleen, terwijl de 
Friezen hun doden juist in 
grafvelden begroeven ...  
Het originele skelet van Hil-
de zal ook te zien zijn.
‘Schatten onder je voeten’ 
laat iedereen op bijzonde-
re wijze kennismaken met 
de geschiedenis van Noord-
Holland (600 v. Chr. - 750 
na Chr.). Kinderen gaan als 
ware archeologen aan de 
slag en kunnen vondsten 
determineren en dateren.

Een aanrader voor meer in-
formatie: www.schattenon-
derjevoeten.nl.
Extra bijzonder is het dat 
er onlangs door archeo-
logen unieke opgravingen 
zijn gedaan van drie neder-
zettingen uit de 5e en 6e 
eeuw bij Groot Olmen, op 
een paar kilometer van de 
Zandwaaier!
Het materiaal is spectacu-
lair te noemen. Nog nooit 
eerder zijn in de duinen zo-
veel overblijfselen gevon-
den van vroegere bewoners. 
De archeologische vondsten 
en een maquette van een 
vroegmiddeleeuwse boer-
derij worden eveneens in 
De Zandwaaier gepresen-
teerd.
Bij De Zandwaaier kun je 
ook een rugzak, schatkist, 
foto- of rebusboekje huren, 
waarmee je de duinen in-
trekt en allerlei opdrachten 
vervult. Zo ontdek je de na-
tuur op een speelse manier! 
Ook vooraf te reserveren 
als kinderpartijtje, moge-
lijk met een kinderarrange-
ment in het Duincafé.
Duincentrum De Zandwaai-
er aan de Zeeweg in Over-
veen is van dinsdag t/m 
zondag open. Openingstij-
den 1 april t/m 31 oktober: 
van 10.00-17.00 uur. Toe-
gang is gratis. 

Meer informatie bij Duin-
centrum De Zandwaaier, 
tel. 023-541 11 23 (niet op 
ma.) of kijk op: www.npzk.
nl.

Interactieve tentoonstelling in 
Duincentrum De Zandwaaier

Foto: Jacq. v. Klaveren.
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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.

De politie zal prioriteit leggen bij de aan-

wezigheid op straat, bij evenementen, horeca-

toezicht en noodhulp. Het politiepersoneel 

wordt effectiever en efficiënter ingezet, waar-

bij ook leidinggevenden en politiepersoneel 

van bijzondere afdelingen meer ingezet 

worden voor dit soort activiteiten.

Openingstijden en 
contactmogelijkheden
De openingstijden gedurende de zomer-

periode zijn:

- Het politiebureau in Heemstede van maan-

dag tot en met zaterdag van 09.00 tot 

17.30 uur;

- Het politiebureau in Zandvoort van maan-

dag tot en met donderdag van 13.00 tot 

17.30 uur en van vrijdag tot en met zon-

dag van 13.00 tot 20.00 uur.

Mensen die tijdens de sluitingsuren in acute 

nood bij de bureaus komen worden altijd 

geholpen. Via de intercom krijgen zij ver-

binding met de meldkamer van de politie.

Ook kan er telefonisch via het algemene 

politienummer (0900) 88 44 en via internet 

aangifte gedaan worden. En uiteraard blijft 

acute hulp bij noodgevallen gewaarborgd 

via het alarmnummer 112. Hierdoor blijft de 

dienstverlening van de politie verzekerd.

Reactie burgemeesters
Als burgemeesters van de genoemde 

gemeen ten hebben wij begrip voor de re-

denen waarom de politie de aanpassingen 

heeft doorgevoerd. De inloopmogelijkheden 

bij de politiebureaus worden verminderd, 

maar de dienstverlening van de politie blijft 

verzekerd.

Wel betreuren wij de achterliggende oor-

zaken waardoor de politie gedwongen is 

de openingstijden te verkorten. Door jaren 

geleden ingezet rijksbeleid, waarbij er struc-

tureel bezuinigd is op de politiecapaciteit, 

zijn er personeelstekorten ontstaan. Hoewel 

er door de rijksoverheid weer extra middelen 

beschikbaar zijn gesteld, is het door gewij-

zigde opleidingseisen niet mogelijk om direct 

de openstaande vacatures te vervullen. 

Hierdoor kan op korte termijn de politie-

capaciteit helaas nog niet op het gewenste 

niveau gebracht worden. Uiteraard wordt 

alles in het werk gesteld dit te bespoe-

digen.

- mw. R. Beens-Jansen, 

 burgemeester gemeente Bennebroek

- dhr. W.H. de Gelder, 

 burgemeester gemeente Bloemendaal

- mw. drs. M.J.C. Heeremans, 

 burgemeester gemeente Heemstede

- dhr. mr. N. Meijer, 

 burgemeester gemeente Zandvoort
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•  Aanvullende 
dienstverlening 
op de Algemene 
begraafplaats

• Gevaar of schade 
 op straat?

• Drank- en 
 horecavergunning

• Bouwplannen

•  Kapvergunningen

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

Veteranendag in Heemstede op 27 juni
Rondrit met historische legervoertuigen
Op vrijdag 27 juni wordt in Heemstede de 

Veteranendag gevierd. Veteranen zijn gewe-

zen militairen die het land hebben gediend 

in oorlogsomstandigheden, maar ook bij 

vredesmissies als bijvoorbeeld in Libanon. 

Alle Heemsteedse veteranen en hun part-

ners zijn uitgenodigd voor een ontvangst in 

het Raadhuis. Hiermee wil de gemeente 

Heemstede haar erkenning en waardering 

tonen voor de veteranen die in Heemstede 

wonen. Na afl oop van 

de bijeenkomst in het 

Raadhuis start rond-

om 15.45 uur een 

rondrit voor vetera-

nen in oude leger-

voertuigen uit de pe-

riode ’40/’45.

Gewijzigde openingstijden politie
De politie district Kennemerland-Zuid heeft de openingstijden en andere contact-
mogelijkheden in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort 
aangepast. Gedurende de zomerperiode 20 juni tot 1 september, worden de inloop-
mogelijkheden bij de politiebureaus  verminderd. De wijkposten en spreekuren van de 
wijkagenten worden tot 1 september opgeschort.  Zij werken alleen nog op afspraak. 
De redenen voor deze maatregelen zijn openstaande vacatures, ziekteverzuim en 
vakantie verlof gedurende deze periode.

Veteranencafé 2 juli
In juli wordt het Veteranencafé eenmalig naar de woensdag (2 juli) verplaatst. 

Café De Eerste Aanleg is gesloten op dinsdag 1 juli i.v.m. werkzaamheden.

Vrijdag 4 juli a.s. géén inloopspreekuur burgemeester
Zoals eerder aangekondigd, is er vanwege de zomerperiode op vrijdag 4 juli a.s. géén inloop-
spreekuur van de burgemeester. Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 5 september 2008.
De resterende inloopspreekuren voor dit jaar zijn:
- vrijdag 5 september 2008 - vrijdag 10 oktober 2008
- vrijdag 14 november 2008 - vrijdag 5 december 2008
Op deze data kunt u van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus zonder afspraak, om met de 
burgemeester van gedachten te wisselen.

Vervolg op volgende 

pagina >
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Aanvullende dienstverlening op 
de Algemene begraafplaats
Het digitale loket op de begraafplaats wordt 

erg gewaardeerd. Want ook buiten openings-

tijden kunt u via dit informatiepaneel een 

overzicht krijgen van waar graven gelegen 

zijn en hoe u er naar toe moet lopen. Nadat 

een plattegrondje is uitgeprint kunt u via de 

nieuwe plattegrondbordjes, die sinds kort 

geplaatst zijn op de Algemene begraaf-

plaats, een rustplaats gemakkelijk vinden. 

Op elk bordje staat vermeldt waar u zich 

bevindt. Ook staan de urnenmuur, het 

strooiveld en de twee openbare toiletten 

hier duidelijk op aangegeven.

Daarnaast is het mogelijk om steekvazen 

te lenen. De steekvazen zijn verkrijgbaar 

bij de ingang van het serviceloket.

Een rustplaats kan worden gereserveerd. 

Op alle beschikbare plaatsen staan bordjes 

met de vermelding; voor uitgifte beschikbaar. 

Voor alle informatie zoals, het uitzoeken van 

een rustplaats, opzegging of verlenging van 

een rustplaats kunt u, op werkdagen van 

09.00 t/m 14.00 uur contact op nemen met 

het serviceloket op de begraafplaats. Het 

telefoonnummer is (023) 528 03 76.

> Vervolg van de vorige pagina.

U wordt van harte uitgenodigd deze histo-

rische legerauto’s te komen bekijken. Ze 

staan opgesteld bij het raadhuis (voor het 

raadhuis en achter op de parkeerplaats) 

tussen 14.00 en 15.30 uur. Uiteraard kunt 

u de voertuigen ook ‘in actie’ bewonderen 

tijdens de rondrit door het centrum van 

Heemstede. De route van deze optocht van 

antieke legerauto’s is:

- Raadhuisplein

- Raadhuisstraat

- Binnenweg

- Lanckhorstlaan

- Heemsteedse Dreef

- Valkenburgerlaan

- Herfstlaan

- Vrijheidsdreef

- Van Merlenlaan

- Raadhuisplein

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).

Wat gebeurt waar 
in Heemstede?
Vergaderingen, 
bijeenkomsten & 
evenementen

 Gemeenteraad, 26 juni, 20.00 uur, 

raadhuis

 Veteranendag in Heemstede, vrijdag 

27 juni 2008

 Veteranencafé, woensdag 2 juli, 

16.00 uur, café De Eerste Aanleg

 World Youth Friendship Games, 

van 22 t/m 27 juli 2008

 Excursies in park bij Huis te Manpad 

o.l.v. gids. Van 1 juni - 5 oktober: zater-

dag 10.00 uur. Start bij poort, deelname 

gratis, aanmelden niet nodig.

Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst of 

evenement in deze rubriek laten opnemen? 

Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Tot en met 30 augustus zijn er geen 
collectes/kledinginzamelingsacties

Werk aan de weg

 Riolering Dr. Schaepmanlaan e.o. incl. 

aanleg bergbezinkbassin. Tot en met 

juli 2008

 Van Merlenlaan: aanleg fi etspad. Tot 

begin augustus is het gedeelte tussen 

de W.A. de Tellolaan en Vrijheidsdreef 

afgesloten voor autoverkeer van begin 

tot eind augustus is het gedeelte tussen 

de W.A. de Tellolaan en Herenweg af-

gesloten voor autoverkeer.

 Herinrichting Zandvoortselaan tussen 

de Vondelkade en de Leidsevaart 

(hoofdrijbaan inmiddels weer open). 

Uitvoering: t/m oktober 2008.

Bouwvakantie is van 25 juli t/m 17 augus-

tus 2008

Grote projecten

 Herinrichting Binnenweg & bestemmings-

plan Centrum: realisatie 2008-2010

 Bouwplan Watertoren/Privilege 

Heemstede: realisatie 215 appartemen-

ten in vier fases in de periode 2005-2010

 Omgeving station Heemstede 

Aerdenhout: realisatie woonwijk 

Vogelpark in periode 2007-2009

 Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein: 

realisatie 139 woningen in parkachtig 

gebied aan het Spaarne in periode 

2008-2010

 Park Meermond: realisatie nieuw natuur-

gebied op voormalige vuilstort aan de 

Cruquiusweg in periode 2005-2009 

(recreatie pad Spaarne/Ringvaart gaat 

open als Park Meermond gereed is)

 Renovatie Provinciënwijk: uitvoering 

renovatie plan en andere deelplannen 

begin 2008

 Manpadslaangebied: inrichten als 

natuur gebied met extensief recreatief 

gebruik. Planning volgt.

Kijk op de gemeentelijke website voor uit-

gebreide informatie over deze projecten 

(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen 

en projecten).

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

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft 

uw organisatie vacatures voor vrijwilli-

gers? Heeft u vragen over arbeidsvoor-

waarden, rechten en plichten? Of zoekt 

u een goede cursus/work shop voor uw 

vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Op 13 juni 2008 heeft het college van burge-

meester en wethouders besloten een drank- 

en horecavergunning voor het uitoefenen 

van het slijtersbedrijf te verlenen aan Mitra 

Beheer B.V., Wilhelminaplein 15.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene en 

Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Drank- en 
horecavergunning

Informatie over 
grote projecten?

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

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

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

Aanvragen bouwvergunning
2008.090  het verplaatsen/herbouwen van een garage - Meerweg 14

2008.110  het uitbreiden van een woonhuis, plaatsen  - Pieter Aertszlaan 8

dakkapel op rechter zijgevel en vergroten 

dakkapel op linker zijgevel

2008.151 het verbouwen van een woonhuis - Heemsteedse Dreef 120

2008.156  het plaatsen van een bouwbord t.b.v.  - hoek Provinciënlaan en

 renovatiewerkzaamheden     Provinciënwijk Overijssel-

laan kadastraal bekend 

B 10078

2008.157  het plaatsen van 2 dakkapellen op het voor- - Asterkade 37

dakvlak en 1 dakkapel op het achterdakvlak

2008.158 het uitbreiden van een woonhuis - Rembrandtlaan 20

2008.159  het plaatsen van een dakkapel op het voor-  - Prinsenlaan 33

en achterdakvlak

2008.160 het plaatsen van een vlonder - Glipper Dreef 196

2008.164 het doorbreken van een muur - Winterlaan 9

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2008.155 het bouwen van 2 woningen -  Duin en vaart, kadastraal 

bekend B 9142

Aanvraag sloopvergunning
2008.917 het verwijderen van asbest - Strawinskylaan 50

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 17 juni 2008)
2007.233  het aanbrengen van een deur en een  - Hageveld 102

buitentrap in de kapel

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 20 juni 2008)
2008.141  het stuken van de zijgevel van het woonhuis - Laan van Bloemenhove 2

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 20 juni 2008)
2008.076  het uitbreiden van een woonhuis en vergroten 

garage/berging - Frans Lisztlaan 10

Verleende sloopvergunning (verzonden 20 juni 2008)
2008.916  het gedeeltelijk slopen van de schoorsteen  - Lucas van Leijdenlaan 15

en saneren 3 rookgaskanalen

Verleende monumentenvergunning (verzonden 17 juni 2008)
2007.235  het aanbrengen van een deur en een  - Hageveld 102

buitentrap in de kapel

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.

Ontwerpbesluit Monumentenvergunning
2008.046  verbouwen en renoveren van de voormalige  - Wilhelminaplein 4-6

herberg

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt vanaf 26-06-2008 

gedu rende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

aan de Havenstraat 87.  U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Wanum van de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 55.

Bouwplannen
In artikel 1, lid 2 van bijlage 1 behorende bij 

de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemer-

land 2007 is de huurquote (verhouding tus-

sen huur en inkomen) opgenomen. Deze 

huurquote geldt voor eigenaren waarmee 

het convenant woonruimteverdeling niet is 

afgesloten en wordt gehanteerd bij het toet-

sen van een aanvraag om een huisvestings-

vergunning.

De huurgrenzen zijn geënt op de Wet op de 

huurtoeslag. Het college van burgemeester 

en wethouders heeft in zijn vergadering van 

27 mei 2008 besloten met ingang van 1 juli 

2008 de huurgrens voor personen tot 23 jaar 

te verhogen van € 343,39 naar maximaal 

€ 348,99 en voor personen vanaf 23 jaar 

met een inkomen onder de € 2526,-- te ver-

hogen van € 621,78 naar maximaal € 631,73.

Huisvestingsverordening

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
De Milieudienst IJmond heeft een kennisgeving ontvangen van Kok Lexmond b.v. voor het 

gebruik van een mobiele puinbreker op de Van den Eijndekade, 2102 LE Heemstede. De 

vrijkomende hoeveelheid materiaal bedraagt ca. 4.000 ton steen- en betonpuin. De werkzaam-

heden vinden plaats in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2008 tussen 07.00 tot 19.00 uur. 

De mobiele breker zal dusdanig worden opgesteld dat de door de werkzaamheden veroor-

zaakte geluidsbelasting LA,rt gedurende een aaneengesloten periode van 5 werkdagen, 

ten hoogste 75 dB(A) op de gevel van een woning of geluidsgevoelige bestemming zal be-

dragen. De bronsterkte van de puinbreekinstallatie bedraagt ca. 112 dB(A).

Wet milieubeheer

Er zijn kapvergunningen verleend voor:

- Het kappen van 1 kastanje op de begraaf-

plaats van de gemeente Heemstede. De 

kastanje is dood.

- Het kappen van 1 eik in het Wandelbos 

Groenendaal langs de Glipperweg. De eik 

is van een matige vitaliteit en kan gevaar 

opleveren.

Aan deze vergunningen zijn de volgende bij-

zondere vergunningsvoorschriften verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de kap 

dient 1 boom te worden geplant met een 

stamomtrek van minimaal 20/25. Indien 

de geplante boom niet aanslaat, dient de 

boom vóór 31 maart van het jaar na aan-

plant vervangen te worden door eenzelf-

de boom met een gelijke stamomtrek.

- De vergunning is pas van kracht met in-

gang 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 

vergunning niet van kracht voordat op dat 

verzoek is beslist.

Verzonden 25 juni 2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken lig-

gen vanaf 25 juni zes weken ter inzage in 

de hal van het Raadhuis aan het Raadhuis-

plein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar 

maken.

Kapvergunningen


