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Tuinenwedstrijd: Doet u (weer) mee?
heemstede/Bennebroek - Na een lange tijd
van droogte en veel zon konden tuinen de afgelopen weken gelukkig weer op regen rekenen.
Beter voor het gewas, minder leuk voor het terrasminnend publiek. Misschien dat de tuinliefhebber èn terrasliefhebber vanaf deze week op
hun wenken worden bediend want er was zomers weer voorspeld!
Hoe het ook zij: De Heemsteder organiseert in
de maanden juli en augustus de Tuinenwedstrijd.
Heeft u een pracht van een voor- of achtertuin

waar u trots op bent, maak een foto en mail die
naar: redactie@heemsteder.nl Bezitters van een
mooi aangelegd terras met bijzondere terraspotten kunnen ook reageren. Graag met vermelding van contactgegevens en korte omschrijving
van uw tuin. De drie meest aantrekkelijke tuinen
komen in aanmerking voor een prijs! Juli en
augustus dus, de foto’s van tuinen die meedingen naar de prijzen, worden in de krant gepubliceerd.
De redactie hoopt op veel ‘post’!

Mozaïek in Bennebroek
Bennebroek - Donderdag 7 juli wordt een nieuwe expositie geopend in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek aan de
Bennebroekerlaan 5. De exposanten zijn Annemarie Sybrandy
en Renske Hoekstra.
Annemarie Sybrandy verdiept
zich, vanaf 2000, in de mozaïkkunst. Zij volgde o.a. lessen beeldende vorming aan de Kunstacademie Haarlem. Zij geeft cursussen en ontwerpt in opdracht.
Annemarie creëert werkstukken waarbij ze zich laat inspireren door o.a. stukken servies. Zo
ontstaan er steeds nieuwe originele toepassingen.
Renske Hoekstra studeerde in
1989 af aan de Amsterdamse
Academie voor Beeldende Vorming, richting tekenen/schilde-

ren. Daarna exposeerde zij haar
werk regelmatig en gaf ze teken- en schilderlessen aan kinderen en volwassenen bij het
Creatief Centrum Bennebroek.
Vanaf 1990 was zij als vaste ontwerper verbonden aan Europa’s
Grootste Speeltuin Linnaeushof,
in Bennebroek. Onlangs besloot
ze te kiezen voor het vrije beroep
van beeldend kunstenaar.
Renske werkt spontaan, intuïtief,
zonder een van te voren gemaakt
plan. Schilderen is voor haar een
manier om gevoel weer te geven en bij het abstract schilderen voelt zij zich volledig vrij. Ze
gebruikt veel kleuren en werkt
graag met verschillende materialen. Daarmee schept ze haar eigen sfeer, vaak sprookjesachtige
landschappen. Ze suggereert, de

ene keer meer, de andere keer
minder, maar altijd is er voor de
kijker ruimte voor een eigen interpretatie. Op deze tentoonstelling is recent werk te zien: schilderijen in olieverf en acrylverf en
een serie collages.
De tentoonstelling wordt geopend op donderdag 7 juli om
20.00 uur en wordt muzikaal omlijst door de band Sisbro met
zang en gitaar. De openingstijden van de expositie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30
– 12.30 uur en woensdagmiddag
van 13.30 – 16.30 uur. De tentoonstelling is te zien tot en met
30 augustus.

heemstede - Door een felle autobrand op de Zandvoortselaan
ter hoogte van de flat Rozenburg
richting Zandvoort onstond op
vrijdagmiddag 24 juni j.l. vanaf
ca. 14.30 uur een verkeerschaos. Vanaf de Herenweg/Lanckhorstlaan kon het verkeer niet
meer richting Heemsteeds Station en Zandvoort. Het verkeer
werd omgeleid via Bennebroek,
Haarlem en de Leidsevaart Zuid
en Noord, maar liep daar volkomen vast.
Een Renault Twingo vatte vlam
en waarschijnlijk doordat de
handrem het daardoor begaf rolde deze auto achteruit (het helt
daar enigszins vanwege de oprit naat de brug over de Leidsevaart) en tikte nog even een politieauto aan, maar die kon na de
tik nog net op tijd wegkomen, de
auto daarachter niet. Deze ging
dan ook volledig in vlammen
op. Het asfalt ter plekke brandde ook behoorlijk, dus tijd voor
de Brandweer om uit te rukken.
Brandblussers waren in de directe omgeving blijkbaar niet meteen paraat. Resultaat: Twee volledig uitgebrande auto’s, schade aan een politieauto en ferme
brandschade aan het wegdek en
het verkeer volledig in de knoop.

**

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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Renovatie Herenweg,
Haarlem wordt gespaard
Heemstede - De gemeenteraad kon zich op 20 juni buigen
over de uitvoering van de 2e fase
van de renovatie van de Herenweg. Eelco Langerijs van de Fietsersbond sprak in en vond dat er
ondanks alle goede bedoelingen
nog altijd onvoldoende rekening
is gehouden met voetgangers en
fietsers. De verkeerslichten konden voor de fietsers veel langer op groen blijven vond hij. Hij
pleitte ook voor een veilige oversteek bij de Adriaan PauwlaanLaan van Rozenburg. Hij wilde
dat het plan verder werd uitgediept en dat er nog eens gekeken werd naar rotondes.
Linksaf verbod Lanckhorstlaan
De VVD wilde een linksaf verbod
instellen voor het Noord-Zuid
verkeer dat de Lanckhorstlaan
wil inslaan. Wethouder Christa
Kuiper wilde daar niet aan. ``Wij
kunnen dit onze winkeliers niet
aandoen ``sprak zij. ``Ook Haar-

lem kunnen wij niet aandoen om
al het verkeer van de Randweg
via de Spanjaardslaan te leiden.
Dit past niet in het regionale beleid dat wij voeren``. Dat Haarlem op haar beurt zelden of nooit
rekening houdt met de Heemstede belangen werd maar zijdelings opgemerkt en niet betrokken bij het overleg. Door een
linksaf baan op te heffen wordt
de Lanckhortstlaan aanzienlijk rustiger en bewoners uit de
Bloemenbuurt vinden hun weg
naar de Binnenweg toch al via
de Zandvoortselaan.
Door een linksaf verbod ontstaat
er wel meer ruimte voor het overige verkeer.
Fase 1 veel duurder
De fase 1 van de renovatie bleek
maar liefst 20% duurder uit te
vallen dan was begroot.
De VVD vond de overschrijding
fors en wilde weten waarom de
raad pas zo laat op de hoogte is gesteld van dit grote tekort.

De PvdA vroeg hoe de wethouder dit in de toekomst gaat voorkomen.
Wethouder Kuiper kon het allemaal uitleggen. “Wij zijn met
tegenslagen
geconfronteerd.
Op verzoek van de raad zijn
de fietspaden verbreed. Investeringen in het riool bleken kostbaarder dan was voorzien.” Ook
vond ze het niet juist om toekomstige plannen ruimer te
begroten, omdat er dan elders
op de begroting er een te kort
zou ontstaan. Ze vond dat de
Raad tijdig was geïnformeerd,
tenminste direct nadat de overschrijding ook bij haar bekend
was. Zij had geleerd van fase 1
en zal de wetenschap die daar
is opgedaan gebruiken bij de
invulling van fase 2.
Eric van Westerloo

Heemstede - Op donderdag 30
juni organiseert Bureau Discriminatiezaken Kennemerland de
bijeenkomst ‘Op gelijke voet’ die
gaat over de discriminatiegrond
handicap en chronische ziekte.
Er zijn twee documentaires over
handicap, vooroordelen en ijzersterke mensen: ‘The voice of 650
million times one’ en ‘Nothing
About Us’. De bijeenkomst is van
15.00 uur tot 20.00 uur. Naast
film, kunt u luisteren naar cabaret, is er een debat en een expo-

Braderie
zaterdag 2 juli
Bennebroekerlaan
Bennebroek
(10.00-17.00 uur)

0229-244739
www.mikki.nl

sitie. Meer info: www.bdkennemerland.nl. De Luifel vindt u aan
de Herenweg 96.
The voice of 650 million
times one
Mensen met een handicap hebben geen seks. Een hardnekkig
vooroordeel met verstrekkende
gevolgen in bijvoorbeeld Kenia
of Vietnam. Want aidsvoorlichting
aan blinden of doven werd niet
gegeven. Dus gingen ze het zelf
doen. En ze gingen nog veel meer
zelf doen. Deze documentaire
vertelt het bijzondere verhaal van
de kracht van een viertal ijzersterke mensen met een beperking.
The voice of 650 million times one
is onlangs bekroond met de Canadese Dody Spittal Award.
Documentaire:
Nothing About Us
In oktober 2008 reisden tien Nederlandse jongeren in rolstoel
naar Ethiopië, de Hoorn van
Afrika. Samen met Ethiopische

Minachting
Op het Haemstedeplein wordt,
ondanks drie verbodsborden, met grote regelmaat tegen het verkeer in gereden.
De gemeente heeft begin dit
jaar laten weten dat als de politie aanleiding zag, dan elektronische telling toegepast zou
worden. Dat is inderdaad gebeurd. Vier platen zijn in de
straat gelegd. Deze zijn tijdelijk weggehaald, maar na de
sneeuw weer geplaatst. Ik was
benieuwd naar de uitslag van
de telling en of er maatregelen worden genomen. Via een
ambtenaar heb ik een brief
ontvangen met de melding dat
er binnenkort antwoord gegeven zou worden, maar dat is inmiddels drie maanden terug.
Ik vind dit minachting van de
burger.
J. Smit, Haemstedeplein 33.
Heemstede.

Game Design & Ontwikkeling
voor tieners (10-16 jaar)

Heemstede - Heb je zelf wel
eens een computerspel willen
maken? Leren hoe je moet programmeren, het spel ontwerpen
(game design), je poppetjes ontwerpen in sprite-tekenen en de
verschillende levels aanbrengen in jouw eigen spel (level design)?
Onder leiding van docent Sebastiaan van Waardenberg, leer je
hoe je zelf spelletjes maakt met

Themabijeenkomst
‘Op gelijke voet’ in De Luifel

INGEZONDEN

als resultaat je eigen 2D game.
De cursus Game Design & Ontwikkeling start op dinsdag 20
september van 16.00 tot 17.30
uur en bestaat uit 10 lessen.
Voor meer informatie of opgeven
kun je bellen met de receptie van
Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op werkdagen tussen 9 en 12 uur: 023-548 38 281. Of kijk op de nieuwe website:
www.casca.nl

Feestelijke opening
Rabobankkantoor Bloemendaal

Regio - Rabobankkantoor Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 101 onderging in de periode
van vrijdag 13 mei tot deze week
een verbouwing.
Deze verbouwing wordt deze week volgens planning afgerond, zodat het vernieuwde kantoor op maandag 4 juli heropend
kan worden.
Er zijn volop landelijke virtuele ontwikkelingen: steeds minder klanten bezoeken een bankkantoor en regelen tegenwoordig hun bankzaken vanuit huis.

Door het heropenen van dit kantoor hoopt het kantoorteam de
klanten nog steeds ook persoonlijk van dienst te kunnen zijn.
Op maandag 4 juli gaan de deuren weer open en worden de
gasten getrakteerd op een kopje koffie. Vanaf maandag kunnen
ze tevens de kunstexpositie bezichtigen van de lokale kunstenaar Nelleke de Blaauw.
Bent u nieuwsgierig naar het
kantoor? Loop dan op 4 juli vanaf 13.00 uur even binnen.
U bent van harte welkom!

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
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Centrale administratie:
Visserstraat 10
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Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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let op:
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jongeren in hetzelfde schuitje volgen zij weerbaarheidtrainingen en maken ze een voorstelling. Uiteindelijk tonen ze een
wervelende show in een vol stadion aan een dolenthousiast publiek. De weg naar deze climax is
voor de deelnemers - en ook voor
de bezoekers van de film Nothing
about us – ontroerend, soms hilarisch en leerzaam voor het leven.
Filmmaker / regisseur
Marijn Poels (1975) is een jong

talent. De Nederlandse filmmaker, inmiddels woonachtig in
Berlijn, besloot in 2006 fulltime
films te gaan maken.
Sindsdien reist hij van Amazone naar Himalaya, van sloppenwijk naar wereldstad en produceert, regisseert en monteert
hij voor diverse opdrachtgevers
documentaires. Voorwaarde is:
maatschappelijke
betrokkenheid. Marijn Poels won diverse prijzen met zijn documentaires.
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Goud varkensbotje en zilveren zon
Regio - Kunstenaar André de Kruijf en Art Clay Silver instructeur Meta Gerritsen hebben de handen ineen geslagen en geven een workshop ‘Zilver & Bladgoud’ in het atelier aan de
Zuid-Schalkwijkerweg in Haarlem. André slijpt varkensbotten
die, met bladgoud bekleed, in een originele halsketting veranderen en Meta laat de mensen toveren met klei, waaruit aan
het eind van de dag een zelfgemaakte zilveren sieraad tevoorschijn komt. Daar moeten we meer van weten.
De weg ernaartoe is al de moeite waard. Het atelier van André de Kruijf ligt op het puntje van de idyllische slingerweg
die eindigt bij het pontje naar
het theehuis Cruquius. We passeren koeien, schapen en ganzen en een tweetal fietsers die

geduldig op de oversteek wachten. Na de ontvangst met koffie en thee, laat een instructiefilmpje zien hoe het bladgoud al
sinds 1876 wordt gemaakt bij de
Duitse bladgoudspecialist Noris.
Dan gaan we aan de slag met
de mergpijpjes die net als gips-

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede - De inform
stic hti ng We lzij n Oude
r
wo rdt verzorgd doo
,
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10
85
28
3-5
02
on:
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de Key laa n 24 op ma
op vrijda g van 09.00en
uur
van 09.00-17.00
13.00 uur.

afdrukken van gebitten veelvuldig onderdeel uitmaken van de
kunstwerken van André de Kruif.
Smakelijk vertelt hij hoe de varkens na een leven in de modder
in de soep verdwijnen, waarna
de honden de botten verder afkluiven, om uiteindelijk onder
zijn slijpmachine te belanden.
Na een uurtje creatief met
bladgoud hebben de deelnemers een leuke
presse-papier

en een unieke ketting geproduceerd. Na de lunch voorziet Meta
ons van een pakje Art Clay Silver,
een uit Japan afkomstig materiaal waarmee je eenvoudig zuiver
zilveren sieraden kunt maken.
Wil en dochter Saskia - de workshop is een verjaardagscadeau –
kiezen voor een zelfbedacht ontwerp. Behalve bij moeders en
dochters is de workshop geliefd
bij vriendinnengroepen voor bijvoorbeeld een vrijgezellenparty.
“Je hoeft hiervoor geen ingewikkelde zilversmidopleiding te volgen”, vertelt Meta. “Iedere creatieve hobbyist kan ermee werken.” Als de sieraden gekneed
zijn, gaan ze op het vuur. Daarna moet er nog gepolijst worden. Hoe langer je dat doet, des
te mooier het resultaat. Plotseling komt er een prachtig glanzend sieraad te voorschijn van
hoogwaardig edelmetaal. Vol
bewondering, met een glaasje
wijn in de hand, bekijken we elkaars ontwerpen. Een leuke en
leerzame dag is omgevlogen en
de opbrengst: een zilveren zonnetje om weg te geven en eentje om zelf te dragen. Niemand
op de hele wereld loopt met dezelfde rond.

Voor meer informatie:
06-23491922 of
www.madebymeet.nl
Mirjam Goossens

Latent talent?
Ontdek het
bij Casca!
Heemstede - Samen met anderen je talenten ontdekken of
juist lekker ontspannen bezig
zijn. Tijd voor jezelf, een wekelijks rustmoment creëren, je verstand even op nul?
Het kan bij Casca! Met een scala aan korte en langere cursussen en activiteiten, waarin je anderen ontmoet en samen leert, is
er voor elk wat wils. Bijvoorbeeld
de nieuwe cursus
Zin in vriendschap, waarbij je
gaat onderzoeken wat vriendschap nu eigenlijk is, wat je ervan verwacht en hoe je bevriend
kunt blijven met iemand. Maar
ook lekker zingen of toneelspelen kan je helemaal uit de sleur
van alledag halen!
Naast het reguliere programma voor iedereen, hebben we
ook een speciaal aanbod voor
55+. Krijgt u al zin om iets uit te
zoeken? Uw kennis uit te breiden, iets te creëren, in beweging te zijn of sociale contacten
op te bouwen? Kijk dan snel in
de nieuwe cursusbrochure van
Casca die in juni huis-aan-huis
verspreid is. Heeft u deze niet
ontvangen, dan kunt u de brochure altijd even ophalen bij één
van de Casca locaties: de 2Luifel, Herenweg 96, activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, de Princehof, Glipperweg 57, de bibliotheek of het
Raadhuis.
Of kijk op de nieuwe website:
www.casca.nl

Seniorennieuws Heemstede

Klussenbank/Computerhulp
Bij de Klussenbank kunnen ouderen terecht voor
kleine klussen in en om de woning. Ook voor
het oplossen van (kleine) problemen met de computer, printer of toegang tot internet kan een
beroep worden gedaan op vrijwilligers van de
Klussenbank.
Meer informatie bij WOH.

FAO
Financieel Administratieve Ondersteuning:
Vrijwilligers van de ondersteuningsgroep FAO
helpen ouderen met het zoeken naar een oplossing van ﬁnanciële en/of administratieve aard. De vrijwilligers komen aan huis om
te helpen bij problemen inzake: belastingen; beroep-en bezwaarschriften; bijzondere
bijstand;consumentenrecht; eigen bijdrage; ﬁnanciële regelgeving; huisvesting en woonsituatie en/of verzekeringen.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met Welzijn Ouderen Heemstede.

Hulp bij de administratie
Veel van de betalingen gaan automatisch en toch
moet er af en toe een rekening worden nagekeken. Ook de vraag welke post is belangrijk
en welke post kan worden weggegooid. Kloppen de afschriften van de bank? Welke verzekering is dit en moet deze rekening wel worden betaald? Voor wie het prettig vind de administratie maandelijks met een vrijwilliger door
te nemen en samen te kijken wat wel en wat
niet moet worden betaald is er de Administratieve Thuishulp. Meer informatie of aanmelden
kan bij WOH.

Vrijwilligers gevraagd voor nieuw project
Welzijn Ouderen Heemstede start binnenkort
met een nieuw project: Signalerend Huisbezoek
80 jarigen. Alle 80 jarigen die prijs stellen op
een huisbezoek door vrijwilligers van WOH worden bezocht. Er wordt samen met de vrijwilliger een vragenlijst ingevuld. Doel is kijken of er
problemen danwel knelpunten zijn voor ouderen
in Heemstede. Deze kunnen leiden tot aanpassing van het beleid. Wij vragen vrijwilligers die
1 a 2 huisbezoeken per week willen aﬂeggen.
Meer informatie bij Welzijn Ouderen Heemstede.

DE PAUWEHOF
Programmaboekje / Nieuwe cursussen:
Vanaf eind mei is het geheel vernieuwde programmaboekje van De Pauwehof af te halen bij
Welzijn Ouderen Heemstede, Loket Heemstede
en de bibliotheek. In het boekje niet alleen de
vertrouwde cursussen zoals tekenen en schilderen, kleding naaien en ﬁlosoﬁe maar ook diverse nieuwe cursussen zoals: Kaarten Borduren;
Bridge voor beginners; Mozaïek; Seniorenﬁt;
Kunst in de Mandala en Levensverhaal Schrijven. Lees er alles over in het nieuwe programmaboekje en schrijf in.
Pauwehof gesloten
De Pauwehof is in verband met een verbouwing
gesloten van 18 april - 30 september 2011.
Op zaterdag 1 oktober 2011 start het sociaal
cultureel werk met het Open Huis van 11.00 14.00 uur. De eerste week van oktober starten
de cursussen weer.
De coördinator van het sociaal cultureel werk
heeft tijdens de verbouwing haar werkplek bij
Welzijn Ouderen Heemstede, dinsdag - vrijdag
van 9.00 - 13.00 uur: tel: 023-528 85 10.
Pauwehof@gmail.com
www.welzijnouderenheemstede.nl
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Bosch en Hovenschool
swingt de pan uit

De Stampertjes, voor kinderen
die extra aandacht vragen
Regio - Oma Etty Hein Bischoff
had zelf een meervoudig gehandicapt kleinkind waarvoor geen
opvang was. Zij stelde in 1996
haar huis aan de Vijverweg in
Bloemendaal beschikbaar waar
een gastouderproject kon starten met de naam ‘de Stampertjes’. Zij biedt een kleinschalige
opvang aan kinderen van 0 tot 5
jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Er is een vaste groep
enthousiaste vrijwilligers, een
beroepskracht en een ondersteunend medewerker die ook
beiden vrijwilliger zijn. Inmiddels is mevrouw Hein verhuisd
naar een appartement en kocht
zij voor De Stampertjes een beter passende woning aan de
Korte Kleverlaan 66, aangepast
voor de opvang van jonge kinderen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig, veel gekregen van
ouders of het wordt gehaald bij
de speelotheek als het gaat om
aangepast speelgoed voor de
motoriek. Men stimuleert het samen spelen, zingen en spelletjes
doen, afhankelijk van de leeftijd. Er wordt niet therapeutisch
gewerkt, wel verzorgend spelen
net als thuis. Het huis beschikt
over een heerlijke achtertuin en
een speciaal ingerichte slaapkamer en knuffelhoek. De ligging
van het huis is ideaal voor een
wandeling naar het vlakbij gelegen hertenkamp. Kinderen vinden dieren altijd prachtig, veelal
zijn het ook de dieren die kinde-

ren prachtig vinden. In de achtertuin, heerlijk beschut en veilig
staat een tuinhuisje. Ooit een gezamenlijk familiecadeau van een
ouder die vijftig werd. Er staat
een zandbak, schommel en er
zijn driewielers.
Onafhankelijk
In oktober 1996 ging in Bloemendaal het gastouderproject
De Stampertjes van start. Aanleiding voor de start van dit project waren Mats, Matthijs en
Tiemen, drie ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. De
Stampertjes is een plek waar ouders hun kindje kunnen brengen, zodat zij even ontlast zijn
van een taak, die vooral door
het emotionele aspect veel energie vraagt. Voor de ouders is deze aanpak ook een uitlaatklep,
want zij kunnen ‘s morgens bij
een kopje koffie hun verhalen
kwijt en wisselen ervaringen uit.
Gewoon praktische zaken, maar
ook emoties waar hier naar geluisterd wordt. Een kind met een
beperking of ontwikkelingsachterstand brengt grote veranderingen teweeg in een gezin. Extra
hulp is soms gewenst, maar reguliere kinderdagverblijven voldoen niet altijd aan de behoeften van deze kinderen. Fijn om te
weten dat uw kind ergens liefdevol opgevangen kan worden, die
mogelijkheid biedt De Stampertjes. Kleinschalig, laagdrempelig, niet passend in een grote or-

Met de plu naar de markt

Heemstede - “Ik ben herkend
in het rondje”, aldus Jolande van
Hardeveld. Vrolijk vertelt ze dat
ze het zelf nog niet eens in de
krant had ontdekt. Jolande geeft
les aan basisschool De Evenaar dus er waren genoeg (kleine) mensen die haar wel hadden gezien. De marktactie is begin deze maand begonnen in De
Heemsteder en goede kans dat
ook in juli en augustus foto’s met

een kringetje worden geplaatst.
Bent u wekelijks op de weekmarkt in de Valkenburgerlaan
te vinden? Gezellig toch, in de
open lucht boodschappen doen.
Ook met een buitje, zoals vorige week woensdag, gewoon een
plu opsteken! Herken jij jezelf op
de marktfoto van 22 juni? Dan
verdien je 20 euro! Laat het
weten via mail De Heemsteder:
redactie@heemsteder.nl

ganisatie, zonder regels en verplichtingen, zonder subsidies,
veel sponsoren als betrokken
ouders en bedrijven, maar wel
naar de maatstaven van SIG die
ondersteuning biedt aan mensen
met een beperking. Gedurende
de loop van het project bleek dat
er tevens behoefte is aan opvang
voor jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen. Dat het werkt bij De
Stampertjes bewijzen ze in oktober, want dan bestaan ze vijftien jaar!
De Stampertjes is drie dagen in
de week geopend, maar het streven is vier dagen. Tijdens de opvang is er altijd een zorgverlener met een BIG-registratie (een
wettelijk beschermde beroepstitel) aanwezig. Alle vrijwilligers
hebben ruime ervaring met het
werken met kinderen met een
beperking. Als u meer informatie wilt hebben of een afspraak
wilt maken om eens bij De Stampertjes te komen kijken, neem
dan contact op via telefoon 0235274651 0f 06-17628902 of kijk
op de website:
www.destampertjes.nl

Heemstede - De leerlingen van
de Bosch en Hovenschool aan
de Adriaan Pauwlaan in Heemstede beëindigen het schooljaar 2010/2011 goed. Op 7 en 8
juli (van 17 tot 18 uur) staat de
school volledig in het teken van
muziek, met een spectaculaire
slotvoorstelling op vrijdagmiddag 8 juli van het Groot Eigengemaakt Schoolorkest. Basisschoolleerlingen die een eigen
instrument spelen vormen ter
aanvulling het Echt Instrumentenorkest. Het muziekevenement
is de finale van het cultuur educatieseizoen 2010/2011 op de
Bosch en Hovenschool.
Van kokosnootdop tot
cementkuip
Tijdens de Muziek Tweedaagse zullen alle kinderen van de
Bosch en Hovenschool via verschillende workshops op intensieve wijze repeteren met allerlei eigengemaakte instrumenten. Het event wordt geleid door
Het Fort van de Verbeelding, een
gezelschap van in Nederland en
daarbuiten werkende Community-musici en andere kunstenaars. Met behulp van kokosnootdoppen, ballonnen, vogelfluiten, klankplanken, gestemde
flessen, klapkokers, PVC-fluitjes,
cementkuipen en gestemde steigerbuizen stomen de workshop-

leiders van het Fort van de Verbeelding de leerlingen in twee
dagen klaar voor een spetterend optreden voor alle ouders,
opa’s, oma’s, omwonenden en
andere belangstellenden. De eigengemaakte
instrumentbespelers worden aangevuld met
leerlingen die een eigen instrument bespelen waaronder Fleur
Overbeek, 2e prijs winnaar en
winnaar Publieksprijs van OpDe-Stip 2011. De Bosch en Hovenschool durft te beweren dat
dit het Grootste Eigengemaakte Schoolorkest van Kennemerland wordt!
Cultuur leerlijn
Het cultuuronderwijs op de Bosch
en Hovenschool wordt sinds drie
jaar gestructureerd aangeboden.
Een cultuurcommissie zorgt voor
een schoolbrede cultuur leerlijn bestemd voor leerkrachten
en leerlingen. Ook wordt door
middel van thema’s en activiteiten een bepaald onderwerp in de
schijnwerpers gezet. Thema’s van
de afgelopen jaren waren Dans,
Cultureel Erfgoed en Multimedia.
Dit jaar is gekozen voor het thema Muziek. Naast de workshops
wordt er ook op andere manieren
aandacht besteed aan het thema
tijdens de lessen door een gevarieerd lesprogramma voor de onder- en bovenbouw.

Laatste dagen strippenkaart zijn geteld
Regio - Nog een paar dagen en
dan is het niet meer mogelijk om
met de strippenkaart te reizen in
Noord-Holland. Op 30 juni wordt
de strippenkaart definitief ‘uitgezet’ in de gehele provincie.
Vanaf 30 juni is het in NoordHolland niet meer mogelijk om
met de strippenkaart te reizen.
Reizigers in het openbaar vervoer moeten dan in het bezit zijn
van de OV-chipkaart, of een los
kaartje in de bus kopen. Restitu-

tie of omwisseling van strippenkaarten is niet mogelijk. De provincie roept daarom strippenkaartgebruikers op om deze zo
snel mogelijk op te maken. Wel
kan met de oude strippen nog in
andere delen van Nederland gereisd worden, zoals in de provincies Groningen, Drenthe, Utrecht
en Noord-Brabant.
Voor meer informatie over de
OV-chipkaart:
www.ov-chipkaart.nl.
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Gouden eeuw op
Jan van Goyenstraat

Heemstede – De Gouden Eeuw waarin Jan van
Goyen zijn schilderwerken van rivieren, meren,
kanalen, zandwegen, duinen of strand maakte,
keerde zondag even terug op de kunstmarkt van
de Jan van Goyenstraat, die gouden winkelstraat
van Heemstede. Zijn eigenzinnigheid, niet schilderen naar de werkelijkheid, experimenteren
met snel werken en als luchtschilder spelen met
licht en donker, het was op de jaarlijkse kunstmarkt allemaal te zien. En nog veel meer. Anneke
van den Berg van De Knutselmand had voor de
winkeliersvereniging van de Jan van Goyenstraat
weer een groot aantal beeldhouwers, edelsmeden, kunstschilders naar de markt gehaald. Waar
Jan van Goyen zich nog moest behelpen met
olieverf en terpentijn, zijn nu de mogelijkheden
veel groter. Acryl is algemeen aanvaard, aquarelleren is een echte kunst geworden met daarnaast
een heerlijke mogelijkheid voor iedereen om mee
te doen. Nog steeds weten mensen in de schilderkunst nieuwe technieken te vinden. Zo schildert Jan Maliepaard uit Schagen met het oude
vertrouwde plakkaatverf die hij in lagen opbrengt
maar met heel kleine kwastjes, waardoor de verf
niet door kan lopen zoals bij het aquarelleren.
Het resultaat is: schilderijen met een fotorealisme met een grove korrel. Nostalgisch realisme?
Ambtsketen Heemstede
Heel groot zijn de muurschilderingen die Monaa van Vlijmen maakte voor de Almere Haven.
Wel tachtig vierkante meter, ietsje te veel om mee
te nemen naar de markt, maar haar katten ver-

goedden veel. Toen haar kat overleed, maakte
ze een kat van lagen papier die ze op een model van gaas maakte. Ze maakt ze nu voor iedereen die de kat thuis mist maar toch wel weer in
huis wil hebben zonder een rekening van de dierenarts of de troep haren. Ze komt uit een kunstenaarsnest, want haar vader was de edelsmid
Joost van Vlijmen die een atelier/winkel had op
de Bronsteeweg. Hij maakte de huidige ambtsketen van de burgemeester. Waren in de Gouden Eeuw de dikke dames al populair, Rubens
maakte zijn beroemde Rubensvrouwen, Rob Toeset schildert in acryl zijn dikke diva`s, die zijn net
zo populair, maar in het gewone volle leven ziet
hij toch liever een slanke vrouw. Liefst met sieraden van Rosita van Wingerden uit Heemstede die net in haar ontwerpen een beetje humor
stopt of afwijkt van wat je verwacht van een sieraad. De bronzen beelden van Abdoulaya Gandema uit Burkina Faso, midden Afrika, zijn gemaakt
met de verloren-was-techniek, waarbij de gietmal maar éénmaal te gebruiken is. Zo detaillistisch gemaakt dat je de hoofdharen duidelijk ziet.
De Town Jazzband had een gouden repertoire
uitgezocht. Bij Le Grand Cru stonden de flessen
Chardonnay klaar voor een proeverij met wel dertig zomerwijnen. Goudkleurige wijn in de glazen,
waar Jan van Goyen ongetwijfeld van genoten
zou hebben. Bij een weertje die past bij de schilderijen van Jan van Goyen als hij zijn wolkenluchten schilderde en waarbij de terrassen van Sanz,
Groene Druif en Le Cheval Blanc al snel volliepen.
Ton van den Brink
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Hageveld vanaf 5000 v.Chr.

Geschiedenisboek van Heemstede,
geschreven door Frits Hazenberg
Heemstede - Altijd gedacht dat
de geschiedenis van Heemstede begon met de Eerste Heer
van Heemstede omstreeks 1300,
maar met het verschijnen van
het nieuwe boek over Hageveld,
5000 jaar bewoningsgeschiedenis, komen hier 37 eeuwen bij.
De schrijver van dit geschiedenisboek, bijna een Canon van
Heemstede, is de restaurateur
van papier en kunst en eigenaar
van atelier de Riemkap, Frits Hazenberg. Als bewoner van Hageveld is hij in 1995 begonnen
zich te verdiepen in de geschiedenis van het terrein en zijn bewoners. Vanaf de vorming van
het landschap na de ijstijd, omstreeks 8000 v.Chr. , de strandwallen van Spaarnwoude rond
4000 v.Chr. ,de latere strandwal
van Haarlem met Heemstede en
Velsen. Het huidige Spaarne als
kreek, de veenafgravingen vanaf 1300 n,Chr. Maar ook de pest
die vanaf 1300 de streek teisterde. Hageveld in de prehistorie in
de Hunnebeddentijd, zijn eerste vondsten uit de periode 3500
en 2500 v.Chr. toen er jagers en
verzamelaars woonden die wat
landbouw bedreven. De Heemsteedse Geestnederzetting waarbij het akkerland, de geest, een
centrale plaats innam. Heemstede was ontstaan als Geestnederzetting. In 14de eeuwse aktes
was in Heemstede sprake van
terreinen die men als geest omschreef. De akte van Huis en hofstede de Willigenhorn, de stichting van klooster de Hemelpoort
in 1456 bekrachtigd door Filips
de Derde van Bourgondië. Het
Landgoed `t Groot Clooster van
Jan Dolleman, de bouw van het
Bisschoppelijk Seminarie Hageveld en de Hopman Interheem
Groep die het Voorhuis , de Villa `t Clooster, de Tuinmanswoning, de Bakkerij en Slachterij en
de Directiekeet kocht, waarna
men na diverse bestemmingen,
rekening houdend met het Atheneum, uitkwam bij 52 woningen
met een parkeergarage onder
het voorplein.
Hageveld nu
Frits maakte in die laatste perio-

Landelijke Techniek Award
voor College Hageveld

de kennis met Willem Meuwese,
voormalig algemeen directeur
Hopman Interheem Groep en
kunstliefhebber, waarbij zich een
gezamenlijk gevoel voor kunst
en cultuur erfgoed van Hageveld
leidde tot de oprichting van de
Stichting Historisch Onderzoek
Hageveld, waarin alle vondsten van Frits Hazenberg werden
ondergebracht. Scherven van
kookpotten uit de opgravingen,
tot verscheurde foto`s van militairen uit de Tweede Wereldoorlog die hij vond tussen de balkenplafonds en minutieus plakte. Het schrijven nam veel meer
tijd in beslag als Willem en Frits
in gedachten hadden. Na drie
jaar extra, mocht vrijdagmiddag
de burgemeester van Heemstede, Marianne Heeremans het
eerst exemplaar in ontvangst nemen van Frits Hazenberg in een
bijeenkomst in de statige hal.
Heeremans schreef een voorwoord in dit prachtige boek met
veel foto`s en oude kaarten. Frits
bedankte iedereen die had meegewerkt aan dit geschiedenis-

Kruijer 150 euro rijker
Heemstede - De Rechtbank
Haarlem heeft op 24 juni j.l.
uitspraak gedaan in een zaak
waarin Henk Kruijer uit Heemstede is opgekomen tegen een
weigering van B&W van de
gemeente Heemstede om een
verslag te verstrekken van de
commissievergadering Ruimte op 20 sept. 2010. Daarnaast
tegen een weigering van B&W
om het planschade risicoana-

lyserapport Centrum e.o. op
de gemeentelijke website te
publiceren alsook een weigering van B&W om de openbare stukken te verstrekken van
twee besloten commissievergaderingen Ruimte in maart
2009. Dit beroep is op alle drie
de punten door de rechtbank
gegrond verklaard. Dit resulteert in een vergoeding van
het griffierecht à 150 euro.

boek van Hageveld dat zo dienst
kan doen als schoolboek van het
naastgelegen Atheneum, Willem
Meuwese memoreerde hoe intensief Frits in die twintig jaar
met passie gewerkt en gepuzzeld heeft aan dit boek. De burgemeester kreeg het enige boek
dat ‘om niet’ de deur uitgaat, aldus Willem Meuwese, nu te koop
bij Boekhandel Blokker op de
Binnenweg.
Ton van den Brink

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post
kan ook: de Heemsteder,
Camplaan 35, 2103 GV,
Heemstede.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Vol hoofd
Mijn hoofd,
is als een wild paard
moeilijk te beteugelen
het houdt me weg
van daar waar ik wil zijn
ik zou het af willen nemen
even wegzetten
als een lastig kind
toch… blijf ik vertrouwen
en wacht op het moment
dat ik de teugels
kan laten vieren
Ada Lodder

Heemstede – Een team van
zes derdeklassers van het
Atheneum College Hageveld
uit Heemstede heeft de publieksprijs van de Shell Young
Technical Award. Zij kregen
maar liefst 24% van de stemmen van het Nederlandse publiek voor hun zelfgemaakte bewegende kunstwerk ‘Attractiepark’ – met attracties
vervaardigd uit restafval van
de kantine van de school. Het
team won hiermee een verrassingspakket. In totaal tien
genomineerde teams uit heel
Nederland
demonstreerden hun kunstwerk tijdens de
wedstrijddag in Science Center NEMO. Alle kunstwerken
zijn vanaf vandaag tot 28 augustus te bezichtigen bij ArtZuid op de Apollolaan in Amsterdam.
“We zijn super blij dat er zoveel mensen op ons hebben gestemd. Het is natuurlijk jammer dat we er niet met
de hoofdprijs vandoor zijn gegaan, maar de waardering van
het publiek telt voor ons minstens even zwaar,” aldus Paulette Waterlander van Atheneum College Hageveld.
De jury bestaande uit Marja
Zonnevylle, Site Manager Shell
Technology Centre Amsterdam; Rob van Hattum, inhoudelijk directeur Science Center NEMO; en Sylvia Dornseiffer, directeur Amsterdams
Fonds voor de Kunst, koos na
uitvoerig juryberaad ‘Mister
Hypno’ als de winnaar van de
Shell Young Technical Award.
“We zijn echt onder de indruk
van de deelnemende teams.
Ze hebben vol enthousiasme
zichzelf en hun originele en
technische kunstwerk gepresenteerd. Het was een lastige
keuze maar het kunstwerk van
ISG Arcus heeft ons uiteindelijk ‘betoverd’ en het zit zowel
visueel als technisch erg goed
in elkaar,” aldus de jury.
De jury reikte ook een originaliteitsprijs uit. Deze ging naar
het team van KSG Marianum
voor het kunstwerk Fish Art.
De scholieren winnen hiermee
een bezoek aan het Museum

Jean Tinguely in Zwitserland,
waar van schroot vervaardigde installaties met bewegende onderdelen tentoongesteld
zijn. Kunstenaar Jean Tinguely
(1925-1991) is de grondlegger
van deze ‘schrootkunststroming’. Zijn kunstwerk ‘Heureka’ is momenteel te bezichtigen bij ArtZuid.
De teams
De teams zijn afkomstig van
middelbare scholen uit: Flevoland (vier teams van ISG Arcus), Gelderland (twee teams
van het Hendrik Pierson College en één team van KSG Marianum), Noord-Brabant (één
team van het Udens College),
Noord-Holland (één team van
het Atheneum College Hageveld) en Groningen (één team
van Lindenborg).
Shell
Young
Technical
Award
De wedstrijd is een samenwerking tussen Shell Nederland en Science Center NEMO, waarbij leerlingen uit de
onderbouw van het voortgezet
onderwijs worden uitgedaagd
om uit oudeapparaten een bewegend, technisch kunstwerk
te maken. Met de award geeft
Shell uiting aan haar inzet om
de belangstelling voor techniek onder jongeren te vergroten. Science Center NEMO biedt naast wedstrijden,
lesmateriaal en onderwijsprojecten, de grootste interactieve leeromgeving op het gebied
vanwetenschap en technologie in Nederland. Shell Young
Technical Award wordt dit jaar
voor de zesde keer georganiseerd.
ArtZuid
ARTZUID 2011 is een internationale sculptuurroute in Amsterdam-Zuid. De tentoonstelling vindt dit jaar plaats van
27 mei tot en met 28 augustus
2011. De sculpturen worden
tentoongesteld van de Apollolaan tot de Zuidas. Er zijn
onder meer kunstwerken van
Jean Tinguely, Auguste Rodin, Salvador Dali en Subodh
Gupta.
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Opinie

Jeugdzorg wordt geheel
afgewenteld op de maatschappij
Heemstede - De verantwoordelijke wethouder Jur Botter bracht
de Nota Jeugd en Onderwijs in
de raad.
De gemeente rekent het tot haar
taak de jeugd een veilige en gezonde omgeving te geven.
Wethouder Botter gaat alle belanghebbenden zoals de kinderen zelf, de ouders, opvoeders
en instanties betrekken bij de
besluitvorming. Er is een klankbordgroep samengesteld van
professionals.
Er is geen land ter wereld zijn
waar zoveel instanties en hulpverleners aanwezig zijn.
Er is een Centrum voor Jeugd
en Gezin, Regulier Jongerenwerk, Streetcornerwork, Bureau
Halt, Kontex, Maatregelen vanuit de AWBZ, Casca, de scholen,
sportverenigingen, maatschappelijk werk, de buurtagent, sociale zaken van de gemeente, de
GGD, Meldpunt Kindermishandeling, De Brijderstichting, ambulante jeugdzorg, de kinderbescherming, Collectieve preventie GGZ, het Riagg, Geestelijke Gezondheidszorg, Logopedie, Huisartsen, Consultatiebureaus, Sportloket, Gezonde kantine, Jeugd Riagg, jeugd reclassering, het Trimbos instituut, het
Nederlands centrum jeugdgezondheidszorg enz. enz.
Als het kind, men spreekt van
0 tot 23 jaar, nog geen aandoening, ziekte of probleem heeft
dan krijgt het dit wel door de

verschillende instanties. Dat de
gemeente uit deze wirwar van
hulpverleners, pedagogen, vrijwilligers en instellingen nog weg
wijs kan worden is op zich knap.
In de nota noemt de gemeente
het zelf ‘bemoeizorg’.
Men doet het voorkomen dat het
hier om een aanzienlijk probleem
te gaan, waarvoor een integrale
oplossing nodig is. Het roept wel
de vraag op of er misschien niet
te veel instanties trekken aan
onze jeugd. Stellen zij het kind
centraal of zijn ze bezig hun eigen broek op te houden?
De vraag dient zich ook aan
of het wel zo slecht gesteld is
met onze jeugd. Landelijk geven de cijfers een angstaanjagend beeld. Geen land ter wereld heeft zoveel ADHD kinderen, geen land ter wereld heeft
zoveel Wajongeren, geen land
ter wereld heeft zoveel kinderen
met een gedragsstoornis, geen
land ter wereld heeft zoveel dyslectische kinderen. Zijn Nederlanders dan zoveel anders dan
Duitsers en Belgen? Rondkijkend in Heemstede lijkt het allemaal wel mee te vallen. Ongeveer 30% van de jongeren drinkt
per gelegenheid 5 drankjes. Regionaal drinkt 37% procent van
de Vmbo-leerlingen en in Heemstede is dat 29%.
In Heemstede gebruikt 13 % van
de kinderen hasj of wiet, waar
dat in de regio slechts 8 % is.
Bijna 24 % van de Vmbo-jeugd

rookt en op de Havo/Vwo is dat
12 %.
Cijfers over gedrag- en opvoedingsproblemen worden niet gegeven, wel is bekend dat ruim 85
% van alle Heemsteedse kinderen aan georganiseerde sport
doet.
De leeftijdsgroep die in de nota
wordt vermeld, betreft ongeveer
6800 kinderen waarvan er ruim
5000 onder de 14 jaar zijn. Volgens een onderzoek uit 2008 zal
het aantal kinderen ( 0-23 jaar)
de komende decennia verder afnemen. Voor elke 250 kinderen
staat er wel een instantie klaar.
Of dit nu de bedoeling is van het
gemeentelijke jeugdbeleid? Zou
het misschien kunnen dat de
ouders of opvoeders zich eens
meer bezig houden met hun kinderen? Een kind ontspoort niet
vanzelf en puberen doen kinderen al eeuwen. Het ontspoorde
kind in het afvoerputje van de instanties dumpen heeft niet altijd
zin. De jeugdzorg wordt geheel
afgewenteld op de maatschappij
en dat kan niet de bedoeling zijn.
Uit een onderzoek van Unicef
blijkt dat de Nederlandse kinderen de gelukkigste ter wereld
zijn, dus waarom hebben zij dan
zoveel hulp nodig?
Natuurlijk zijn er gevallen waarbij
een adequate zorg vereist is. Dat
moet ook zeker blijven bestaan.
Maar van een overdaad aan instanties en regelingen wordt een
kind echt niet gelukkig.
Eric van Westerloo

Zonnebloemgasten tussen de planten
Bennebroek - Gasten van de
Zonnebloem Bennebroek bezochten woensdagmiddag tuincentrum Global Garden aan de
Ringdijk. De 24 gasten werden
ontvangen in het Tuincafé, waar
een High Tea klaar stond. Als
een wandelend buffet met heerlijke hartige en zoete hapjes, onbeperkt thee en koffie. In kleine groepjes gingen de gasten
uit op verkenning. Negen vrijwilligers zorgden voor de begeleiding, want er waren wat moeilijk lopende gasten, in een rolstoel, scootmobiel of met een
rollator. Verbazing over de vele bloemen vlak bij dat Tuincafé,
de grote en kleine kamerplanten,
verderop de potten en vazen.
In gedachten waren de gasten
al aan het bloemschikken. Mevrouw Weber kan slecht zien,
maar ze genoot van de geur van
de bloemen en van de opmerkingen van de gasten, want dat gehoor is nog meer dan uitstekend.
Mevrouw Snoeks vond alles zo
mooi gerangschikt als je binnenkomt. Lekker ruim van opzet en makkelijk te doen met een
scootmobiel. Ze vindt het wel

jammer dat ze met die scootmobiel niet meer de Hillegommerdijk op durft, maar daar heeft ze
voor deze keer de Zonnebloem
voor! De bedrijfsleider van Global Garden, Menno Ter Metz, ziet
steeds meer groepen van ver-

enigingen komen die willen genieten van de unieke groenbeleving van de 70.000 m2 met bomen, heesters, tuinmeubelen,
sfeer en decoratie, allerlei gereedschap en de seizoenplanten,
waarbij de rozen nog altijd favo-

Met de boot naar Avifauna

Excursie voor senioren

Avifauna: heel veel vogelplezier! Waarom is een flamingo roze?
Hoeveel weegt de kleinste kolibrie? En wat is de grootste vogel
ter wereld? Kom het zelf uitvogelen in Vogelpark Avifauna! Voer
zelf de honingpapegaaien in de Australische Lora Landing en
kijk bij het voeren van de grappige pinguïns. Bekijk de sierlijke
flamingo’s van heel dichtbij in het Cubaanse brakwater-moeras
en ga op ontdekkingsreis door de Filippijnse jungle. Een unieke
roofvogel demonstratie mag u ook niet missen. Roofvogels duiken op hun prooi, felgekleurde ara’s scheren over de vijver en ondertussen vertellen de verzorgers de leukste weetjes.
Nog leuker is om naar Avifauna te gaan met de boot. De schepen van rederij Avifauna halen u op bij de opstapplaats in Leiden
voor een leuk en compleet dagje uit.
We verzamelen op dinsdag 12 juli om 10.15 uur in de hal van Station Heemstede en reizen met het Openbaar Vervoer. Kosten: 19,euro (incl. boot, entree en Cascakosten, excl. reiskosten, verdere toegang en consumpties) Geef u snel op! Opgeven en betalen
kan tot uiterlijk donderdag 7 juli bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Wandelen met Casca:

De Blauwe Route

Op twee donderdagen in de maand kunt u wandelen: sportief,
gezellig en gezond bewegen in de buitenlucht. Er wordt in een
rustig tempo gelopen. Op donderdag 7 juli verzamelen we om
10.00 uur bij de ingang van de Waterleidingduinen in De Zilk en
wandelen ongeveer 9,5 km. via de Kopjesduinen en de Roggepan
langs het grensraster met het Zweefvliegveld. Daarna langs het
Grote Vlak richting het Haasveld. Na afloop gaan we gezellig koffie drinken bij de uitgang. U kunt lid worden van de wandelclub
voor 19,00 euro voor het hele seizoen of per keer meewandelen
voor 2,50 euro. Dan graag vooraf aanmelden door betalen bij de
Luifel. De prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten, toegangsprijzen en consumpties. Voor meer informatie kunt u bellen van
maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-548 38 28-1. Denkt u aan
een eventuele NS-kortingskaart, strippen- en/of OV-Chipkaart?

riet zijn. Wat kunnen die mooi
zijn en ook nog lekker ruiken.
Bijzondere belangstelling kreeg
de nieuwe collectie streekproducten uit Drenthe met biologische appel-peer en bessensappen met daarnaast los fruit, olien, dressings, pesto’s, stroop en
notenpasta’s. Niet zo moeilijk om
hier een keus te maken. Aardig

van eigenaar Mart Vester om iedereen een kleurig plantje mee
te geven.
Zonnebloem Bennebroek
Twee jaar na een bestuurlijke dip is de Zonnebloem Bennebroek weer helemaal de
oude met een vernieuwd bestuur
en toch met behoud van ervaren vrijwilligers. Niek Ferwerda mocht zelf zijn nieuwe bestuur team samenstellen en de
vereniging Zonnebloem Bennebroek bloeit weer als in de zestig jaar dat ze bestaan. Vol activiteiten en nieuwe acties zoals vorige week een sponsordiner met
zeventien gasten die allemaal 40
euro betaalden. Ze haalden een
rendement van 80 procent door
de sponsoring van AH Zwetsloot, COX, Reus en Lommerse.
De gasten waren familie, vrienden, buren, alles werd georganiseerd, gekookt en afgewassen
door de vrijwilligers zelf en gehouden in een huiskamer omdat het zo regende. Dat gaf nou
net dat sfeertje, waar de Zonnebloem om bekend staat. Het bezoek van de Zonnebloem Bennebroek aan Global Garden smaakt
naar meer.
Ton van den Brink
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900 Kinderen binnengehaald bij Avondvierdaagse
Heemstede – Kinderen vanaf vijf jaar liepen vijf kilometer,
vanaf acht jaar tien kilometer, soms in de regen, soms bleven de buien droog. Zo ook de laatste avond, prima wandelweer ook voor de 535 ouders die de ruim negenhonderd
Heemsteedse kinderen vergezelden. Kinderen van de scholen De Ark, Prinses Beatrix, Nicolaas Beets, Crayenesterschool, Icarus, Valkenburgschool en de Voorwegschool. De
Nicolas Beetsschool deed mee met 200 kinderen, de Voorwegschool was met 235 de ware kampioen. Van die 235
liepen nog eens honderd kinderen de tien kilometer. Meer
dan veertienhonderd wandelaars waren vrijdagavond op de
Dreven op weg naar de medailles. Acht scholen naar het
RCH terrein waar de medailles werden uitgereikt in de inmiddels in heel Nederland bekende kantine. Hier werden
de lopers binnengehaald met muziek van de vertrouwde Spaarne Town Jazzband en op het veld door de Marchingband van DVS, Door Vriendschap Sterk, uit Katwijk.
De Voorwegschool had zijn eigen speelplaats als verzamelpunt voor hun lopers om het RCH terrein te ontlasten. Ze
bouwden er hun eigen feestje met hapjes en drankjes. Marcel van Duivenbode werd als de altijd overal aanwezige organisator eens in het zonnetje gezet en hij kreeg applaus,
bloemen en een kistje drank. Vlak daarvoor kon je hem nog
met kilo`s medailles zien sjouwen. Als een van die vrijwilligers die een avondvierdaagse mogelijk maakt, want zonder
al die vrijwilligers, geen avondvierdaagse!
Ton van den Brink
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De moeilijkheid bij nieuwe
bestemmingsplannen
Heemstede - Regeren is vooruitzien is een gezegde dat vaak
wordt gehoord. Een beetje verstand van zaken is in dat opzicht ook nooit weg. Heemstede
dient zo nu en dan de bestemmingsplannen te vernieuwen.
Ook nu weer vraagt het Rijk alle bestemmingsplannen in 2013
vernieuwd te hebben. De betrokken wethouder en zijn ambtenaren gaan aan de slag en proberen nieuwe plannen te schrijven
en pakken daarbij verouderde
wetgeving of ongewenste situaties aan. De gemeenteraad en
de burgers mogen daar vervolgens iets van vinden. Over het
algemeen bepaalt de raad zich
tot het vaststellen van de kaders,
zonder zich veel te bekommeren om de, zeg maar ‘kleine lettertjes’.
Niet eenvoudig
Er moet ook met van alles rekening worden gehouden. Wat nu
mag en straks niet meer kan leiden tot planschade omgekeerd
kan dat ook het geval zijn. Dit
argument wordt door het college nog wel eens ingezet om er
iets door heen te drukken, bang
als de raad is voor de financiële gevolgen.
Hoe hoog wil je huizen of gebouwen hebben? Voldoen de plannen aan de welstandscriteria treden er niet te veel ongewenste
effecten op? Kortom, gemakkelijk is het niet om iets op papier
te zetten dat de goedkeuring van
de gehele gemeenschap kan
wegdragen.
Het college heeft daarnaast de
bevoegdheid af te wijken van
bestemmingsplannen als daarom wordt gevraagd. Ook binnen de plannen mogen bepaalde zaken afwijken van de starre regels. Zo mag er onder andere iets meer worden gebouwd
dan de regels toestaan. Een ontwikkelaar, aannemer of eigenaar

gaat daarom veelal uit van het
maximale wat mogelijk is.
Welstandscommissie
Bouwplannen worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. Zij beoordelen of de plannen passen binnen de wettelijke kaders en doen voorstellen aan de bouwer om de plannen bij te stellen. Pas al zij akkoord gaan, wordt de wethouder geïnformeerd. Let wel, het is
een advies van deze commissie,
een advies dat de wethouder of
de raad naast zich neer kan leggen. In de praktijk wordt veelal
gesteld: ‘De Welstandscommissie vindt het goed of fout en daar
kunnen wij niet omheen’, al is dat
feitelijk dus niet correct.
30 Cm mag niet; 230 cm wel
In de commissievergadering
Ruimte van 20 juni kwam een
bewoner van de Azalealaan bepleiten dat hij de nok van zijn
dak ging verhogen met het toegestane aantal centimeters maar
hij wilde 30 cm meer. De bewoner heeft kinderen en vader wilde
hen graag kamers van 2,6 meter
hoog geven in plaats van de toegestane 2,30 meter. Het verzoek
was afgewezen en dat vond de
bewoner niet redelijk.
Om in een rijtje huizen nu één
van de woningen te verhogen
geeft een naar beeld. Een stukje mag wel volgens het bestemmingsplan maar ook al dat zou
foeilelijk zijn. De wethouder wilde wel toestemming geven als
alle bewoners hun nok zouden
verhogen. Op de Bronsteeweg
heeft een bewoner toestemming
gekregen om een volledige etage op zijn dak te plaatsen. Niet
dat dit mocht volgens het bestemmingsplan, maar het zag er
leuk uit en de Welstandscommissie viel voor een aardig torentje
dat er werd bijgebouwd.
Ook verrijst er in de achtertuin

een muur van 10 meter hoog
waar de buren niet vrolijk van
worden. Deze kwamen dan ook
klagen. Een van de buren sprak
van een ongehoorde overschrijding van het bouwvolume, nimmer vertoont in de gemeente. Hij
vond dat er onbehoorlijk bestuur
heeft plaatsgevonden en waarschuwde voor precedentwerking.
De inkt van het bestemmingsplan is nog niet droog of er wordt
alweer van afgeweken vond hij.
De raadsleden, geconfronteerd
met deze feiten, hadden het er
moeilijk mee. Nieuwland (D66)
was niet gelukkig met 30% afwijking. Ruitenberg (PvdA) vond
dat de raad dit serieus moest nemen. Bij de Azalealaan doen we
moeilijk over 30 cm en nu staan
we maar even 2,30 extra toe. Sabelis (GL) vond vreemd dat ze
net een plan had goedgekeurd
en nu al weer werd geconfronteerd met zo´n grote afwijking.
Verklaring college
Wethouder Van de Stadt kon
het prima verklaren. “Het college heeft het plan afgewezen,
maar juist de raad stelde voor
deze mogelijkheid wel in het bestemmingsplan op te nemen. Hij
dacht dat het juridisch moeilijk
zou liggen de bouw nu alsnog te
verbieden.
Dit ontlokte bij D66 de vraag:
“Waarom moeten wij ons nu dan
nog over dit plan buigen als het
toch al vast staat? Van een overschrijding van het bouwvolume
van 30% is ons nooit iets verteld.”
Sabelis werd het duidelijk: “Wij
hebben als raad iets toegezegd
dat nu niet blijkt te kloppen.”
Over de 10 meter van de muur
was de wethouder kort: “Dit kon
altijd al dus dat is ook zo in het
nieuwe bestemmingsplan blijven
staan. U, de raad, mag het afwijzen de aanvrager zal de schade
op de gemeente verhalen.”
Eric van Westerloo

Zeker 15.000 mensen met polio in Nederland
Heemstede - In Nederland hebben zeker 15.000 mensen te maken met de gevolgen van polio.
Zij hebben last van spierzwakte, extreme vermoeidheid, spieren gewrichtspijn. Werken lukt
steeds minder, lichamelijke inspanningen moeten ze vermijden. Ooit raakten zij geïnfecteerd
door het poliovirus dat hun zenuwen verwoestte. Zij zijn gerevalideerd, hebben een nieuw leven opgebouwd. En nu, na tientallen jaren, keert de polio terug
in de vorm van het postpoliosyndroom. Het is alsof zij terug bij
af zijn.
Om de herinnering aan de
slachtoffers van de polio-epidemieën levend te houden, schreven twee leden van VSN Spier-

ziekten Nederland het boek
‘Polio, een ziekte om nooit te vergeten`.

De auteurs, Els Symons en Aadje de Groot, hebben het allemaal aan den lijve ondervonden. Zij verzamelden de verhalen van lotgenoten en doken in
de geschiedenis van de polioepidemieën. De twee belangrijkste medisch specialisten uit Nederland schreven een hoofdstuk
over het postpoliosyndroom en
het RIVM zorgde voor het historisch perspectief: de epidemieën,
de behandeling met de ijzeren
long en de komst van het vaccin. En nog steeds duiken jaarlijks nieuwe gevallen van polio
op in Nederland – nu bij immigranten uit landen waar het poliovirus niet is uitgeroeid.
Het boek is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel Blokker in
Heemstede.

Keuze woninginrichting
maken Hartekampers zelf

Heemstede - De aula van locatie De Hartekamp in Heemstede is tijdelijk ingericht als
showroom voor de cliënten
van De Hartekamp Groep die
in de nabije toekomst gaan
verhuizen naar een nieuwe
woning op of buiten het terrein aan de Herenweg 5 in
Heemstede.

De Hartekamp Groep, organisatie voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Kennemerland en omgeving, is druk doende met de uitvoering van haar
Masterplan Nieuwbouw.
Dit plan voorziet in de bouw van
een moderne woonwijk met dagbestedingsvoorzieningen op het
terrein van locatie De Hartekamp
aan de Herenweg in Heemstede en een aantal kleinschalige
nieuwbouwprojecten in Haarlem, Heemskerk en Hillegom.
Centraal in het plan staat een
betere huisvesting voor mensen
met een verstandelijke beperking. Dat wil zeggen een woonen werkplek die past bij hun
wensen en behoeftes en voldoet
aan de hedendaagse eisen. Clienten en hun netwerk worden
actief betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen
en op de hoogte gehouden van
de vorderingen. Dat past in het
beleid van De Hartekamp groep
om de participatie en medezeggenschap van cliënten zoveel
mogelijk te bevorderen.
De showroom is een goed middel om cliënten samen met hun
ouders / familie leden en begeleiders zelf te laten kiezen hoe zij
hun toekomstige zit/slaap kamer willen inrichten. Ook kunnen ideeën aangedragen worden voor de inrichting van de
gemeenschappelijke huiskamers
en andere voorzieningen die
voor alle cliënten van een locatie bestemd zijn.
De cliënten kunnen uiteraard de
meubels en bedden even uitpro-

beren om persoonlijk te ervaren
‘hoe ze zitten of liggen’.
In de showroom kunnen cliënten
een keuze maken uit speciaal
voor de zorg ontwikkeld meubilair. Dat wil zeggen zo normaal
mogelijk meubilair dat zo nodig
is aangepast aan de specifieke
behoeften van mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. Bijvoorbeeld speciale
bedden en stoelen voor oudere
cliënten die slecht ter been zijn
of mensen met gezondheids of
gedragsproblemen die behoefte
hebben aan onderhoudsvriendelijk of stevig meubilair.
De cliënten kunnen in de showroom kiezen uit vloerbedekking,
gordijnen, keukens en meubilair.
De showroom staat er vol mee.
Bankstellen in allerlei vormen en
maten en gemaakt van verschillend materiaal, bedden in diverse i uitvoeringen, verschillende
kleuren vloerbedekking en nog
veel meer.
In de showroom zijn deskundige
mensen aanwezig die advies geven met betrekking tot o.a. kleuren en materialen voordat een
bestelling wordt vastgelegd.
In de afgelopen weken hebben vele cliënten, familieleden
en medewerkers de showroom
bezocht. Zij hebben een keuze kunnen maken uit het grote en veelzijdige aanbod. Zij zijn
straks verzekerd van een woonplek die naar eigen smaak is ingericht. Dat betekent voor hen
een mooie start in een compleet
nieuwe woning.
De interieurcommissie van De
Hartekamp Groep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
de totstandkoming en voorbereiding van de showroom. Aan deze commissie nemen ook vertegenwoordigers van cliënten deel.
Foto’s van de showroom zijn te
zien in het fotoboek van de website www.dehartekampgroep.nl
Meer informatie is verkrijgbaar
via email: info@dehartekampgroep.nl of tel.: 023-5101425.
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19e Lions
Regatta: Een
ongeëvenaarde
zeilervaring!

Hageman Bekkencentrum.

Plas en poep makkelijker bespreekbaar
Heemstede - Sinds 2007 is het Centrum voor Bekken- en Bekkenbodemzorg Hageman gevestigd in het Spaarne Ziekenhuis
in Heemstede. Als je vraagt voor wie dit centrum bedoeld is,
zegt negen van de tien waarschijnlijk: zwangere vrouwen.
Maar problemen op dit gebied vind je bij jong en oud, vrouwen én mannen”, zegt Martine Hageman-Brouwer, eigenaar
van het Centrum.
Oorzaak van deze onwetendheid moet gezocht worden bij
de taboesfeer waarin poepen en
plassen lange tijd zat. “Gelukkig
zijn veel zaken als incontinentie, erectiestoornissen, verzakking en problemen na operaties
tegenwoordig makkelijker bespreekbaar.”
Een groep waar nog niet zoveel over gesproken wordt zijn
de kinderen, volgens haar. “Onbekend is onbemind. Maar het
zindelijkheidsproces bij veel
kinderen kan vertraagd verlopen. Boosdoener is het matige
eet -en drinkgedrag onder de
schooljeugd. Het bekende fenomeen van kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, bestaat. Dat heeft een direct effect op de maag -en darmfunctie. De verminderde hygiëne van
de wc’s op school helpt ook niet
mee. Kinderen stellen de toitetgang uit. Moeders zeggen het
vaak zelf tegen ze: Ga maar niet
op school naar de wc hoor, dat
is vies. Hou maar op tot je thuis
bent. Dat ophoudgedrag zorgt
dat kinderen niet goed kunnen
uitplassen. Je creëert een sterke sluitspier, maar een zwakke
blaas. Ze kunnen ook een soort
overloopblaas krijgen waardoor
ze steeds met urine in hun onderbroek lopen. Een ander gevolg is dat je blaasontsteking
krijgt, iets waarvan veel jonge
meisjes last hebben.”
Praten over poep en plas
In het kader van preventie en informatie zochten twee van de vijf

medewerkers van het Centrum
contact met basisschool de Ark.
Heleen van Kuyk en Joleen van
de Vijver ronden binnenkort hun
Masteropleiding Kinderbekkenfysiotherapie af.
In samenwerking met de juffen
en meesters gingen ze aan de
slag met de leerlingen van groep
1 tot en met 4. Jolien: “We namen
een wc’tje mee de klassen in en
lieten zien wat de goede houding
is om te zitten. De kinderen deden enthousiast mee. Het ging
gemakkelijker dan ik had verwacht. Dat kinderen 6 tot 8 bekers per dag moeten drinken,
was voor de leerkrachten weer
nieuws. Dat riepen ze ook spontaan. Erg leuk dat er zoveel interactie was.” Heleen: “Over voeding wisten de kinderen stiekem
al heel veel. Als we het hadden
over wit of bruin brood wisten ze
eigenlijk wel wat beter is. Of ze
dat nou echt in de praktijk brengen, is natuurlijk de vraag. We
hebben zelf een informatieboekje laten drukken die alle kinderen mee naar huis kregen om
ook de ouders op de hoogte te
brengen. Verder hebben we posters met duidelijke plaatjes op de
wc’s gehangen, zodat de kinderen weer even herinnerd worden
aan hoe het moet.”
Jolien: “Een ander aspect van
goed plassen, is het gebruik van
een voetenbankje, als de kinderen te klein zijn en met hun
beentjes in de lucht bengelen.
Met een steuntje onder de voeten, ontspan je pas echt de bekkenbodem. Zoiets is thuis goed

te regelen en is zo’n simpele oplossing, net als een brilverkleiner.”
“Ga als volwassene maar zelf
eens proberen op een veel te
grote wc-bril te zitten”, vertelt
Heleen. “Dan merk je dat je totaal niet kan ontspannen en dus
niet goed kan plassen.”
Martine Hageman: “Dit project dient als een prachtige aanzet om er vooral vroeg bij te zijn.
De consequenties zijn namelijk
enorm. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen met poep- en plasproblemen gepest worden en vaak
slechter presteren op school.
Er lopen bijvoorbeeld ook zo’n
180.000 kinderen in Nederland
rond met obstipatie. Daar kan
je dertig of veertig jaar last van
houden. Als je het op een jonge
leeftijd aanpakt, heb je er een levenlang plezier van. En tenslotte, of je zwart, wit of rood bent,
blond of bruin haar hebt, iedereen moet poepen en plassen. Het heeft iets heel gemeenschappelijks. Maar je moet er
wel over durven en kunnen praten.”
Informatie: www.bekkenfysiotherapiehageman.nl.
Mirjam Goossens

Heemstede - De 19e Lions
Regatta werd op woensdag 22
juni gevaren op het IJsselmeer,
vanuit de haven van ZuiderZeeMuseum in Enkhuizen. De
weersvoorspelling luidde windkracht 4 – 6. Dat leverde de nodige spanning op bij de organiserende Lionsclub Heemstede Bennebroek, want boven
de 6 moest de wedstrijd worden afgeblazen. De weergoden
waren de Regatta gunstig gezind. De wind hield zich koest
en Pluvius besloot pas nà het
aanmeren van de laatste wedstrijdboot zijn vocht over Enkhuizen uit te storten.
Dit keer voeren er 12 schepen mee met aan boord ca.
370 opvarenden. Dit was weer
een betere opkomst dan vorig
jaar. Alle deelnemende organisaties beschikten over hun ‘eigen’ schip, waarmee zij natuurlijk om het hardst streden voor
de eerste prijs.
Dit jaar werd SIGMA Medical BV uit Apeldoorn winnaar
met de Lemster aak ‘Brandende Liefde’. Tweede werd de
winnaar van vorig jaar Pieters
Bouwtechniek BV uit Haarlem
met de stevenaak ‘La Bohème’.
Het was een nautische fotofinish.
De Lionsclub Heemstede Bennebroek organiseert deze jaarlijkse Lions Regatta als belangrijkste van haar fundraisingsactiviteiten. De netto-opbrengst bedroeg ruim 9.000
euro waarvan 4.000 euro geschonken werd aan Sailwise
van de Stichting Gehandicapten Sport Nederland, afdeling
watersport. Hiermee worden lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten in staat gesteld
om op een aangepaste boot tegen normale prijs van de watersport te genieten.
De president van de Lionsclub,
de heer Ton Op de Weegh,
reikte de cheque uit aan de
heer Meijers van Sailwise. Het
resterende bedrag wordt in de
loop van het jaar aan projecten
in de regio van Heemstede en
Bennebroek besteed.
De verantwoordelijke Lionsorganisator, Clemens Bunnik,
kon meedelen dat volgend jaar
de 20e Lions Regatta zal worden gehouden op 6 juni. Verheugend was het dat direct na
afloop een drietal deelnemende organisaties zich hiervoor
melden: volgend jaar weer,
zelfde boot, zelfde schipper!
Een heel geslaagd evenement.
Lions Regatta Commissie,
tel.: 023 529 47 33 of kijk op
www.lionsregatta.nl .

Kleine, gratis
advertenties:
wat wel en
wat niet?
Heemstede – Een waar ‘succesnummer’ in de Heemsteder
zijn de kabalen. De kleine gratis advertenties waarin spullen
te koop worden aangeboden
of worden gevraagd. Het kan
gaan om artikelen die bijvoorbeeld bij het verhuizen ‘over’ blijven. Of tuintegels die nog mooi
zijn maar in de weg liggen. U wilt
ze wel gratis kwijt, dan maakt u
er nog een ander blij mee! Op
zoek naar oude legpuzzels voor
uw verzameling? Of een bepaald
boek of DVD? Een gratis kabaal
in de krant werkt. Ze worden
‘gespeld’ zoals dat zo mooi heet
en ze staan tevens online via de
website www.heemsteder.nl.
De niet-gratis kabalen
De gratis kabalen zijn een service van de krant. Maar niet alles mag in een gratis kabaaltje.
Dit zijn de uitzonderingen:
- Werk aangeboden/gevraagd
zoals oppas, tuinman, huishoudelijk werk, klusbedrijven, studieles e.d
- Auto’s, brommers, brommobielen, fietsen en alle artikelen
boven de 500 euro
- Garagebox te huur
- Kennismaking-advertentie
- Aanbieden van cursussen,
workshops
- Kleinschalige handel
- Oproepje om lid te worden van
een club
De voorwaarden staan ook netjes vermeld in de kabalenbon die
u wekelijks in de krant ziet staan.
Betaal-kabaal
Natuurlijk kunt u als u op zoek
bent naar een goede oppas wel
bij ‘de Heemsteder’ terecht. Alleen niet via een gratis kabaaltje.
Wat te doen?
Stel u bent op zoek naar een
goede oppas of uw ‘aanbod/
vraag valt op een andere manier
buiten de gestelde voorwaarden,
dan betaalt u daar voor en wordt
het kabaaltje geplaatst.U vult de
kabalenbon in maar voegt 10 euro bij. Bon en geld gaan in een
enveloppe en u stuurt deze naar
De Heemsteder, Camplaan 35,
2103 GV Heemstede. Op de enveloppe vermeldt u ‘betaalkabaal’. Overmaken kan ook via de
Rabobank, 131675850. Ovv hetgeen u zoekt/aanbiedt.
Dan nog even dit
De redactie krijgt soms kabalenbonnen binnen waarop geen telefoonnummer is ingevuld. Of
onleesbare kabalen. Deze worden niet geplaatst. De redactie neemt ook geen contact op.
Tevens behoudt zij het recht om
kabalen niet te plaatsen.
Heeft u nog vragen, belt u dan
gerust: 0297-368671 of mail:
redactie@heemsteder.nl
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Gratis zomeravondconcert
Heemstede – Op de locatie Hoek Overrijssellaan en
Gelderlandlaan, tegenover
kinderdagverblijf ‘Geelgors’,
kunt u woensdag 6 juli naar
een buitenconcert van Harmonie St Michael luisteren.
De aanvang is 19.30 uur.
Nu de zomer weer in aantocht is gaat Harmonie St.
Michaël de wijken in om buiten te spelen.
De leukste zomerse deuntjes komen voorbij maar ook
hoort u bekende melodieen uit o.a. de musical Mary Poppins ontbreken niet in
het repertoire.
Naast het harmonieorkest
geeft ook het Instaporkest
een optreden. De beginnende muzikanten van het Instaporkest laten u genieten
van spannende muziek!
Neem uw klapstoel mee en
kom luisteren! Het concert
gaat door bij droog weer en
is geheel gratis. Meer informatie over de buitenconcerten vindt u op www.stmichael-heemstede.nl.

Hervormde
Gemeente
Bennebroek
Bennebroek – Dienst zondag 3 juli van de PKN,
Binnenweg 67 Bennebroek:
- Om 10.00 uur Pastor A.
Dekker en Pastor R. Verhaegh.
- Oecumenische tentdienst
van de vier kerken uit Bennebroek en Vogelenzang,
op de Geitenwei aan de
Bennebroekerlaan.

Braderie tijdens
feestweek Bennebroek
Bennebroek - Op zaterdag 2 juli a.s. wordt tijdens de feestweek
in Bennebroek een braderie gehouden op de Bennebroekerlaan. Op deze dag zijn tussen 10
en 17 uur vele kraampjes te vinden met leuke aanbiedingen. Het
aanbod is zeer divers: van kleding, sieraden, boeken, zonne-

brillen. Ook de winkeliers zullen
op de kramen aanbiedingen verkopen. De Bennebroekerlaan zal
op deze dag afgesloten zijn voor
verkeer. Voor informatie of reserveringen kunt u (dagelijks van
9.00 tot 17.00) bellen naar: organisatieburo MIKKI, 0229-2447
39. Of kijk op: www.mikki.nl.

Workshop in de bibliotheek

Handig met internet

Zomermarkt
Fort-Zuid
Spaarndam
Regio - In de lijn van de kunstroute dit weekend in Haarlem, organiseert Café Terras Fort
Zuid op zondag 3 juli een zomer
kunstmarkt. Kunstenaars uit het
hele land zullen zowel binnen als
buiten hun werk exposeren. Er
zijn diverse kramen te zien zowel
in het fort als buiten op het terras met schilderkunst, beelden,
sieraden, keramiek, tassen enz.
te zien. De kunstmarkt is van
11.00-17.00 uur.
Om 14.00 uur kunt u mee met
de rondvaartboot. De vaartocht
gaat via de oude Kolksluis, dwars
door het voormalig vissersdorp
Spaarndam met zijn Anton Piekachtige huisjes.
Vanaf 15.00 uur kunt u onder
het genot van een hapje en een
drankje, met prachtig uitzicht
over het water van de Mooi Nel
luisteren naar live muziek.
Fort Zuid ligt aan de Boezemkade in Oud Spaarndam, met vrije
parkeergelegenheid en de toegang is gratis. Voor info zie www.
fort-zuid.nl

Heemstede - Op donderdag 30 juni en 7 juli, van 9.30
– 11.30 uur, wordt de workshop
Handig met internet georganiseerd voor senioren. De workshop, bestaande uit twee bijeenkomsten vindt plaats in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1
te Heemstede. De toegangsprijs
bedraagt voor leden 17,50 euro;
niet-leden betalen 20,- euro. Op
internet surfen is een ideale manier om informatie te zoeken en
te vinden. Maar zoeken op internet is niet altijd gemakkelijk: pagina’s vol zoekresultaten en on-

duidelijke websites. Je vindt niet
altijd wat je zoekt. En is wat je
vindt wel betrouwbaar? Tijdens
twee workshops leer je hoe je
slimmer kunt zoeken op internet
en de gevonden informatie kan
beoordelen op onder andere betrouwbaarheid. Ook leer je kritisch en veilig om te gaan met internet. En dat alles aan de hand
van praktische voorbeelden. Om
mee te kunnen doen, beschik je
over enige computer- en internetvaardigheden. Reserveren is
mogelijk via 023 – 511 53 00 of
bij Bibliotheek Heemstede.

Luisteren naar The Wale City
Sound tijdens Feestweek
Bennebroek – Tijdens de Feestweek van Bennebroek, op zaterdag 2 juli, treedt het koor ‘The
Wale City Sound’ op in de feesttent op de Geitewei. De aanvang
is 10.00 uur. Het koor is onder
meer bekend van het TV-pro-

gramma Korenslag, waarin koren konden strijden. De organisatie heet senioren van harte
welkom. Wilt u vervoer naar de
tent dan kunt u zich opgeven via
Welzijn Bloemendaal, tel. 023 584 5300. Kosten: 2,- euro.

Reis door Ethiopië

nebroekerlaan 5. (Voormalig gemeentehuis). Opgave: tel. 023584 5300. Kosten: 3,- euro.

Bennebroek – Welzijn Bloemendaal organiseert donderdag
7 juli een koffie + middag met
een fotopresentatie over een
tocht door Ethiopië. Anne Catrien Geerlings laat u foto’s en
verhalen van deze reis zien van
veel diverse stammen in dit land.
Aanvang: 14.00 uur. Locatie Ben-

Op dinsdag 19 juli staat het jaarlijks zomerbuffet op het programma, deze keer in de mooie
zaal van Bosbeek te Heemstede,
met bezoek aan de trimtuin. Kosten bedragen 22,50 euro pp. Opgave, tel. 023-584 5300.

Eerste strandeditie
2Generations bij Vroeger
Regio - De succesformule 2Generations krijgt een vervolg bij
Beachclub Vroeger op het strand
van Bloemendaal. De 2Generations Beach Edition vindt plaats
op zaterdag 16 juli tussen 14.00
en 0.00 uur.
Een programmering met nationaal en regionaal bekende artiesten zoals Glennis Grace,
Hans Dulfer, Ronald Molendijk en Dennis van de Geest. De
euze voor de locatie is mede bepaald door het feit dat Beachclub Vroeger berekend is op een
groot aantal bezoekers en bij
slecht weer overdekt kan worden. Het feest dat is bedoeld
voor verschillende generaties en
verwacht een grote groep trouwe bezoekers te verwelkomen.
De laatste editie in de Philharmonie was compleet uitverkocht.
Het aantal verkochte kaarten

ligt al ver boven de 1.000 stuks.
Organisator Bas Dortmundt:
,,Het belooft een prachtig feest te
worden. Naast een podium met
dansvloer is er ook een restaurantterras en Club Vroeger waar
ook DJ’s en artiesten gaan optreden.’’ De organisatie vraagt de
bezoekers om hun kleding aan
te passen. Het is geen verplichting maar de code is paars/wit.
Op deze wijze zal het feest nog
meer sfeer en uitstraling krijgen.
Naast de al genoemde artiesten
staan onder andere de volgende acts op de rol: SwaDeep, Als
de Bandweer. Funky Diva Ezz,
Dj Bert, 100% Pretband en DJ
Abercrombie.
Tickets á 25 euro zijn te koop
bij Free Record Shop, Van Leest
en via www.2Generations.nl. Op
deze website staat ook de volledige programmering.

Protestantse gemeente Heemstede
Heemstede – Dienst zondag 3 juli in de Pinksterkerk aan de Camplaan 18: 10.00 u. ds. Arie Molendijk, met Kinderkring en crèche.
In Kennemerduin (Herenweg 126) en Oude kerk Wilhelminaplein
geen dienst.
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‘Gedeputeerde Staten teleurgesteld over tracékeuze

Provincie geeft opdracht Westflank
Haarlemmermeer terug
Regio - Het huidige gebiedsontwikkelingsproject Westflank
Haarlemmermeer gaat niet door. De provincie is genoodzaakt
de opdracht terug te geven aan het Rijk, nu het Rijk heeft besloten een 380 kV-hoogspanningsverbinding dwars door het
plangebied van de Westflank Haarlemmermeer aan te leggen.
Dit besluit heeft gevolgen voor
de provinciale ambities op het
gebied van woningbouw, groen,
infrastructuur en water, onder
andere vastgelegd in de Struc-

Kerk in
ziekenhuis

Regio - Zondag 3 juli om 10.00
uur vindt in de kerkzaal in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het
is een dienst van Woord en Tafel
met een oecumenisch karakter.
Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt zich op de begane
grond naast het restaurant.
Voorganger is ds. mw. P. Renes.
De zang wordt ondersteund door
de cantores L. en Th. Braak-Pedroli. (avondmaalviering)

tuurvisie 2040. “Over de gevolgen van deze beslissing moeten we ons nog buigen”, aldus
een teleurgestelde gedeputeerde Talsma. “Ik vind het in ieder geval interessant dat minister Schultz aangeeft dat er een
nieuw plan moet komen met bijgestelde doelstellingen. Het college van GS kijkt uit naar dat
nieuwe plan van de minister en
zal dan beoordelen of het past
binnen de provinciale ambities
en voorwaarden.”
Westflank Haarlemmermeer
Het project Westflank omvatte
een hoogwaardig woon- en leefmilieu tussen Cruquius en Lisserbroek, waarbij op een duurzame manier 10.000 woningen,
900 hectare groen en een innovatief watersysteem zouden
worden gerealiseerd. Het project
was een opdracht van het voor-

malige Ministerie van VROM aan
de provincies Noord – en ZuidHolland.
Aanleiding was de in de Nota
Ruimte opgenomen beperking
voor verstedelijking in het gebied
in relatie tot de ontwikkeling van
de mainport Schiphol. Gelijktijdig
had het Rijk het gebied als ‘bundelingsgebied voor verstedelijking’ aangemerkt.
De ministers Verhagen (ELI) en
Schultz (IM) hebben tijdens een
algemeen overleg van de vaste
Kamercommissie EL&I op 9 juni jl. laten weten niet bereid te
zijn de hoogspanningsverbinding
aan de Oostkant van de Haarlemmermeer aan te willen leggen.
Daarbij gaf minister Schultz aan
dat er voor de gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer een ander plan zal moeten komen, met bijgestelde ambities, doelstellingen en een 380
kV hoogspanningsverbinding.
Dit plan zal worden opgenomen
in de nieuwe Rijksstructuurvisie Haarlemmermeer-Schiphol. Het is de bedoeling dat deze
aan het einde van dit jaar er ligt.

Azuurwaterjuffer.

Platbuik van dichtbij bekijken
Regio - Op zondag 3 juli organiseert de KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland weer
haar jaarlijkse libellenexcursie
op landgoed Middenduin. Tijdens deze publiekswandeling
zullen de deelnemers het een en
ander te horen krijgen over de
leefwijze en voortplanting van libellen en natuurlijk deze insecten van dichtbij kunnen bekijken.
Naast de Grote keizerlibel, een
prachtige, statige libel, 2 soorten heidelibellen en verschillende soorten waterjuffers kan men
de Platbuik aan treffen. Tevens
wordt gezocht naar de Tenge-

re grasjuffer. De vlinders die we
tegen komen worden niet vergeten. Ook voor kinderen is deze excursie zeer geschikt. Bij regen gaat de excursie niet door.
In verband met de beperkte parkeerruimte worden de deelnemers verzocht per fiets te komen.
De excursie begint om 11.00 uur
en vertrek is bij de ingang Duinlustweg in Overveen (naast het
voormalige CIOS-terrein) De libellenexcursie zal ongeveer 2
uur duren. De deelname is gratis
en aanmelden vooraf is niet nodig. Aangeraden wordt een kleine verrekijker mee te nemen.

Stuur uw goede oplossing voor woensdag 6 juli naar: r edactie de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede, ovv ‘puzzel juni’.
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Synchroonzwemmen

Diplomaregen voor HPC

Tennis HBC

42 finalisten op Jeugd
Club Kampioenschappen
Heemstede - Met meer dan 130
inschrijvingen voor deze kampioenschappen was het de start
van het toernooi al een groot
succes. Nadat alle poulewedstrijden, afvalschema’s en halve
finales de afgelopen 14 dagen
gespeeld waren, was het afgelopen zondag 26 juni de finaledag
voor de jeugdige HBCers.
Onder veel belangstelling van
ouders, familieleden en vrienden
zijn er 17 spannende finale partijen gespeeld. Vanaf 10.00 uur
was het park bezet door jeugdspelers/sters die in de diverse categorieën hun finalewedstrijden moesten spelen. In vele

drie setters werd het kampioenschap pas in de derde set beslist,
dit geeft aan dat het krachtverschil vaak tussen de beide finalisten minimaal was. Op de twee
woensdagmiddagen hebben 50
mini en ¾ tennissers en tennissters gestreden om de titels. Hier
waren dan ook vele belangstellenden aanwezig om de verrichtingen van de alle kleinste tennisjeugd te bewonderen. Dit was
een waar spektakel. Het enthousiasme van deze jonge jeugd is
geweldig op de tennisbaan en
heeft daarom zeker een toekomst bij TVHBC. Naast het tennissen was er voor de jongste

jeugd op zaterdagmiddag 18 juni
de jaarlijks bingo en loterij waar
de kinderen met de mooiste prijzen naar huis gingen. En dan in
de avond, vanaf half 8, een geweldig Goed Vout Feest waar
meer dan 65 kinderen aanwezig
waren die schuurden en sandwichten tot laat in de avond. Een
feest dat zeker bij TVHBC een
vervolg krijgt.
Mede door de vele HBC vrijwilligers en de enthousiaste ouders kan de jeugdcommissie van
TVHBC dan ook terugzien op
een zeer geslaagde Jeugd Club
Kampioenschappen 2011.

Heemstede - Afgelopen zondag reisden zeven zwemsters,
vier juryleden en twee coaches
van de afdeling Synchroonzwemmen van HPC Heemstede, af naar Heemskerk om daar
te gaan proberen een diploma in
de wacht te slepen. Bij het synchroonzwemmen zijn er vijf verschillende aanloopdiploma’s te
verdienen. Svetlana Khachatrian en Sterre van der Jagt gingen op voor het tweede nivau,
het Zeilbootdiploma. Op het derde nivau, het Balletbeendiploma,
kwam Anniek Antvelink in actie. Mandy van der Linden, Danai Lytrokapi, Veerle Claassen

Heemsteedse rent voor
Fight for Cancer
Heemstede - De afgelopen weken is Manon Bonnier uit Heemstede heel erg hard aan het trainen omdat zij op 10 juli a.s. 6 km
gaat hardlopen voor Fight cancer. De bedoeling is om de 6 km
in 35 minuten te lopen. Zelf heeft
ze haar moeder en haar beste

Waterpolo

HPC start met minipolo!
Heemstede - Zwemvereniging
HPC Heemstede gaat met ingang van het nieuwe seizoen
starten met waterpolo voor kinderen van 8 en 9 jaar oud die
in het bezit zijn van een A- en/
of B diploma. De bijna 100-jarig
vereniging heeft een imposant waterpoloverleden. Echter, de laatste jaren heeft HPC
slechts één damesteam, dat het
overigens uitstekend doet in de
competitie. HPC is op alle terreinen druk bezig om weer de
oude club van weleer te worden en daar hoort ook waterpolo voor de jeugd bij. Bestuurslid Joyce Vollenga en Patricia Breij hebben zelf op zeer
hoog niveau waterpolo gespeeld
en hebben zelfs twee jaar deel
uitgemaakt van de nationale
selectie van de KNZB. Joyce is
tevens assistent Bondscoach
geweest bij de Nederlandse ju-

nioren selectie Synchroonzwemmen en geeft bij HPC al jaren
training in deze discipline. Beide dames gaan nu, samen met
Elise Groenendijk, het waterpolo voor de jeugd opzetten en de
trainingen geven. In eerste instantie wordt er nu gestart met
minipolo, dit is de start van waterpolo en bedoeld voor kinderen van 8 en 9 jaar oud. De trainingen vinden twee keer per
week plaats, op maandag en
donderdag van 18.00 tot 19.00
uur in het thuisbad van HPC
(Sportplaza Groenendaal). Op
maandag is de training gericht
op de waterpolo techniek waarbij de kinderen wordt geleerd
hoe je met een bal moet zwemmen, overgooien, schieten op
doel, samenwerken en verdedigen. Tijdens deze trainingen raken de kinderen bekend met
de regels en het spel. Uiteraard

Patricia, Elise en Joyce.
worden er regelmatig oefenwedstrijdjes gehouden. Op donderdag wordt er gewerkt aan de
conditie en de slagverbetering,
twee elementen die uitermate belangrijk zijn bij waterpolo!
Er zullen regelmatig toernooitjes
worden gespeeld. Het is de bedoeling dat HPC na dit seizoen
ook waterpolo voor kinderen van
10 jaar en ouder gaat aanbieden.
Op maandag 5 september gaan

en Daphne Groen mochten het
gaan proberen op het laatste en
moeilijkste vijfde niveau, het Barracuda diploma. Alle meiden deden hun uiterste best en slaagden glansrijk! Degene die het
Barracuda diploma op zak hebben, mogen nu het wedstrijdprogramma in en dat betekend dat
zij nu techniek figuren moeten
gaan zwemmen om de volgende vier diploma’s van het synchroonzwemmen te gaan halen.
Ook kunnen zij nu gaan proberen om de NJK limieten te gaan
halen waardoor zij voor HPC uit
mogen komen op de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen.

de trainingen van start. De trainsters hebben er super veel zin
in. Joyce: “De eerste aanmeldingen zijn binnen maar we hebben nog plek, want we hebben
dit eerste seizoen ruimte voor 20
zwemmers of zwemsters. Op onze HPC site (www.hpcheemstede.nl) staan de contactadressen
voor het geval iemand meer informatie wilt hebben. Wij kijken
er in ieder geval erg naar uit!”.

vriendje (destijds 9 jaar) verloren
aan kanker.
“Om iets te kunnen betekenen
in de voortgang van onderzoek
naar kanker ga ik op 10 juli de
‘Heldenrace’ in het Amsterdamse bos lopen om geld in te zamelen voor Fight cancer (onderdeel
van KWF Kankerbestrijding).
Fight cancer werft fondsen voor
kankeronderzoek, voorlichting
en patiëntenondersteuning. Op
dit moment krijgt een op de drie
mensen in Nederland kanker. Dit
zijn 10 mensen per uur. Daarom
moet er snel meer onderzoek komen om kennis te verkrijgen die
nodig is om het risico op kanker te beperken. Want alleen onderzoek werkt. Belangstellenden
kunnen de website van Manon
bekijken:
http://2011.heldenrace.nl/manonbonnier. Je kunt
haar ook financieel ondersteunen voor deelname aan de Heldenrace.

29 juni 2011

Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

T/m zaterdag 2 juli
• Expositie in galerie Het
Kunstbedrijf met Ellen de
Roos – schilderijen, Hans
Mulder – schilderijen, Leontine Wennekers - beelden en schilderijen, Wilma
Braun – schilderijen en Cor
Z de Jong – schilderijen.
Raadhuisstraat 56a, Heemstede. Open. woensdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.30 uur
T/m maandag 4 juli
Rob Hinse exposeert in
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede.
Zijn eerste impressionistische
werken (in acryl) zijn te bezichtigen, schilderijtjes die hij
maakte nabij Parijs, stillevens
(in olieverf) en zijn impressies
van reizen door binnen- en
buitenland. www.bibliotheekhaarlem.nl. Julianaplein 1 te
Heemstede. Toegang gratis.

•

T/m dinsdag 5 juli
Expositie Thea Verstraten en René van Geest in
het voormalig Gemeentehuis in Bennebroek, Bennebroekerlaan 5. Thea Verstraten maakt beelden van hardsteen, marmer, kilkenny (Iers)
en arduin (Belgisch). René
van Geest creëert tekeningen,
schilderijen op doek, hout en
glas, beeldhouwwerken en 3D
‘schilderijen’. Maandag tot en
met vrijdag van 8.30 – 12.30
uur en woensdagmiddag van
13.30 – 16.30 uur.

•

Donderdag 7 juli t/m
dinsdag 30 augustus
• Expositie van Annemarie Sybrandy en Rens-
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ke Hoekstra in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5. De tentoonstelling
wordt geopend op donderdag 7 juli om 20.00 uur. De
openingstijden zijn: maandag
tot en met vrijdag van 8.30 –
12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.
T/m zaterdag 18 juli
• Verlenging expositie Henk
Claire Loeffen. Op dit moment ligt het accent op schilderen en het maken van collages. Zijn schilderijen tonen
vaak geabstraheerde landschappen, nu veelal geïnspireerd door Toscane; bij de collages vormen vaak bergdorpjes het motief met ook abstracte composities in kleur of
zwart/wit. Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Te
bezichtigen tijdens openingsuren.
Tot vrijdag 29 juli
• Expositie Wim Altena
in Raadhuis Heemstede:
Landschappen, bloemen en
dieren. Info: Tel. 023-5294239.
T/m eind juli
Agnes van PietersomManché exposeert in het
gezellige
Theehuis
De
Cruquius aan de Ringvaart
nabij Heemstede.
De collectie bestaat uit schilderijen in verschillende technieken, o.a. olieverf, acrylverf,
aquarel en pentekeningen.
Openingstijden zijn van 10.00
uur tot 17.30 uur.

•

Muziek
Woensdagen 29 juni en
6 juli
• Buitenconcert Harmonie St. Michaël en Instaporkest. Zomerse muziek
op binnenplein Fr. Leharlaan,
vanaf 19.30u. gratis luisteren.
Kijk ook op: www.stmichaelheemstede.nl.
Woensdag 6 juli
• Zomerconcert in de open
lucht van Harmonie St. Michaël vanaf 19.30 uur op de
hoek Overijssellaan-Gelderlandlaan tegenover kinderdagverblijf ‘Geelgors’. Meer informatie over de buitenconcerten: www.stmichael-heemstede.nl.
Donderdag 7 en
vrijdag 8 juli
• Spectaculaire slotvoorstelling van het Groot Eigengemaakt Schoolorkest
op de Bosch en Hovenschool,
Adriaan Pauwlaan Heemstede. Uitvoering: 17.00-18.00 uur.

Divers
Donderdag 30 juni
• Themabijeenkomst ‘Op
gelijke voet’ van Bureau
Discriminatiezaken
Kennemerland met twee documentaires over handi-

cap en vooroordelen, cabaret, expositie en debat. Locatie: Theater De Luifel, Herenweg 96 Heemstede. Van 15.00-20.00 uur. Meer
info: www.bdkennemerland.nl
of tel. 023 – 5315842.
Vrijdag 1 t/m zondag 3 juli
• Jaarlijkse Bennebroekse
Feestweek. Activiteiten op en
rond de Geitewei aan de Bennebroekerlaan te Bennebroek.
- Vrijdag 1 juli
Om 15.30 uur officiële opening met een Ballonnenwedstrijd. Om 16.00 uur Open Podium en aansluitend kinderdisco. ’s Avonds: o.a. optredens van Hans Dulfer, Buckwheat en Esther ‘The Voice of
Holland’ Nijhove. Tevens 538
DJ’s.
- Zaterdag 2 juli
Activiteiten in de Feesttent:
Seniorenochtend met The
Whole City Sound. Braderie op de Bennebroekerlaan.
‘Vet Kindercabaret’, van 13.0014.15 uur. Om 14.00 uur start
de Wipe out run 2011! De Zebra Zorgboerderij van 14.0017.00 uur. Feestavond met o.a.
optredens van Edwin Evers
Band, Dave Miller en Beatclassics Band.
- Zondag 3 juli
Oecumenische tentdienst van
10.00-12.00. Om 12.00 uur:
Straatgolf toernooi en de spelmiddag voor de jeugd van
4-12 jaar. Diverse buitenattracties en van 15.00-15.30 de
RABO Dikke Banden Race.
Voor de jongere kinderen van
16.20-18.00 uur Kindertheater
ZWUF. Voor de oudere jeugd:
Sport(E)NSO event. Vanaf
16.00 uur Bennebroek Culinair. Slotfeest met o.a. de PPM
Showband.
Kijk ook op: www.bennebroeksefeestweek.nl

Regio

li 1951 heeft hij zichzelf met
een beitel ontmand en maakte
een schilderij met als titel ‘De
dag van mijn bevrijding’. Locatie: Schotersingen 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688.

werken op papier. Galerie 37,
Groot Heiligland 37, Haarlem
www.galerie37.nl Open: donderdag t/m zondag 12-17 uur
T/m zaterdag 2 juli
Foto-expositie ‘Aaibaar!’
in de Bibliotheek Haarlem,
Gasthuisstraat 32. Gratis tijdens openingsuren te bezichtigen. De onderwerpen zijn
viervoeters en gevleugelden in
verschillende poses, in kleur
gefotografeerd tegen een
witte of zwarte achtergrond,
waardoor de dieren volledig
centraal komen te staan.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl,
op www.cappictures.com en
op www.catvertise.nl.

•

•

Expositie boekbindgroep
‘Boek en Band’ in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
De tentoonstelling is gratis
toegankelijk tijdens openingsuren van de bibliotheek. ‘Boek
en Band’ bestaat uit negen
personen, van wie er drie al
25 jaar met boekbinden bezig
zijn. Thema: cijfers en letters.
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Exposities
T/m vrijdag 1 juli
• Amnesty jubileumtentoonstelling Haarlem. Locatie: Noord-Hollands Archief,
Jansstraat 40 te Haarlem. Toegang gratis. Openingstijden:
di t/m vr 9.00 – 17.00 uur, za
9.00 – 14.00 uur.
Vrijdag 1 juli t/m
zondag 11 september
• Tentoonstelling ‘Ovartaci – Oppergek’ in Museum Het Dolhuys. De bekendste outsiderkunstenaar
van Denemarken werd geboren als Louis Marcussen, maar
noemde zich later ‘Ovartaci’, wat ‘Oppergek’ betekent.
Hij verbleef maar liefst 56 jaar
in de psychiatrische inrichting van Aarhus in Denemarken waar hij uitgroeide tot het
‘hoofd der dwazen’. Ovartaci (1894 – 1985) was gefascineerd door het vrouwelijk schoon en wilde zelf ook
graag vrouw zijn. Op 22 ju-

Foto: José van Tubergen.
Zaterdag 2 juli t/m
zondag 7 augustus
• Expositie in De Vishal te
Haarlem Crtl-Z. Ctrl-Z is op
de PC de sneltoets voor ‘undo’ en is de titel van de expositie met beelden vervaardigd
door een 3D-printer. Met vijftien exposanten is dit de eerste grote tentoonstelling in
Nederland met werk van beeldend kunstenaars die gebruik maken van deze techniek. Opening: zondag 3 juli om 16.00 uur – 17.00 uur.
Grote Markt 20 - Haarlem.
T/m zondag 10 juli
Een Macaber Dansje - Stefan Kasper. Nieuwe

•

Kinderfoto door Inge DobbeBerken.
T/m zondag 31 juli
Inge Dobbe-Berken exposeert baby- en kinderfoto’s In het Kennemer Gasthuis locatie zuid. De expositie is een doorsnee van haar
werk sinds 2006, met verschillende thema’s en zowel in
kleur als zwart-wit. Inge fotografeert de kinderen op unieke wijze, met alleen natuurlijk
licht, zowel binnen als buiten.
Dagelijks te bezichtigen op de
vide boven de centrale hal. Inge zelf is werkzaam op de afdeling verloskunde van het
Kennemer Gasthuis.

•

T/m zondag 6 november
In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia Loren, Miles Davis en Ernest
Hemmingway zijn er ook foto’s te zien zijn met een sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste foto van
president Allende vlak voor
zijn executie. Historisch Museum Haarlem, Groot Heiligland
47. Tel. 023 542 24 27 www.historischmuseumhaarlem.nl

•

Divers
Zaterdag 9 juli
• Op de Haarlemse Dreef
maandelijkse boekenmarkt
van 9.00-16.30 uur, met ditmaal extra aandacht voor
Plaatjesalbums van Verkade. Info: Tel. 023-5614727 email: verkade@quicknet.nl
Toegang gratis. Loctie: voor de
Haarlemmer Hout en het Proveniershuis.

ngeren
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Plattegrond
Heemstede
Volgende
week
(week 27, dit is de
week van 4 tot en
met 10 juli) wordt
in
Heemstede
weer de gemeentelijke plattegrond
verspreid. Deze
kaart wordt een
keer in de twee
jaar
verspreid
onder alle inwoners. Mocht u onverhoopt
geen
kaart hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
de verspreider, e-mailadres
l.burrekers@ziggo.nl en/of
telefoonnummer (0412) 628 886.

Inloopochtend
burgemeester
1 juli
Inwoners van Heemstede worden van
harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij
burgemeester Marianne Heeremans. De
eerstvolgende inloopochtend vindt plaats
op vrijdag 1 juli van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt zonder afspraak vrij inlopen om
van gedachten te wisselen met de
burgemeester over ontwikkelingen in
Heemstede.
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Start Inspraak Herenweg fase 2

Ontwerp voor deel tussen
Koediefslaan en Haarlem
De uitvoering van de eerste fase van de herinrichting Herenweg is
gereed. In het eerste kwartaal van 2012 start de uitvoering van fase
twee: het deel tussen Koediefslaan en de grens met Haarlem.
Hiervoor is een ontwerp gemaakt op basis van de algemene uitgangspunten voor de herinrichting Herenweg, die de raad in november
2009 heeft vastgesteld. De klankbordgroep, bestaande uit diverse
bewoners van de Herenweg, is nauw betrokken bij het opstellen van
het plan. Over het ontwerp voor de nieuwe inrichting van dit deel
kunt u tot 22 augustus 2011 uw mening geven.
Hoofdlijnen van het
plan
Het plan omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:
- het vervangen van de
verkeersregelinstallatie
op de kruising met de
Zandvoortselaan en de
Lanckhorstlaan;
- het aanpassen van de
verkeersregeling. Om de
wachttijd zo kort mogelijk
te houden en de doorstroming te verbeteren is
gekozen voor:
1 het vervallen van de
noordelijke voetgangersoversteek
over
de
Herenweg bij dit kruispunt. Voor deze voetgangers zijn alternatieven
voorhanden: oversteken
via de zuidzijde of bij de
Adriaan Pauwlaan.
2 fietsers in alle richtingen

Zandvo

ortsela

an

Lanckh

orstlaa
n

Deze week bij u in de brievenbus:

Preventiekrant
2011

gelijk groen; dit betekent tevens dat de fietsers vanaf de
Lanckhorstlaan zich voor alle richtingen rechts op de weg
zullen opstellen (de huidige situatie waarbij rechtsafslaand
vervolg op pag. 2
autoverkeer over de fietsstrook
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Deze week wordt de ‘Preventiekrant 2011’
verspreid in Heemstede. De krant staat
boordevol tips op het brede terrein van
veiligheid. Aan bod komen niet alleen het
voorkomen van woninginbraak en het
beschermen van uw eigendommen, maar
ook worden verschillende instanties geïntroduceerd die u kunnen helpen als u met
een vraag zit. Bijvoorbeeld het Centrum
voor Jeugd en Gezin of de GGD. Van deze
laatste instantie lichten we er in deze
HeemstedeNieuws nog één thema uit:
alcoholgebruik bij jongeren, een thema dat
de laatste jaren sterk speelt.
Lees meer over dit thema in deze
Heemstedenieuws.

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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vervolg van Herenweg pag 1
moet rijden, vervalt hiermee).
- het aanbrengen van een verkeersregeling op de kruising Laan van Rozenburg /
Adriaan Pauwlaan / Herenweg. Hierbij
wordt alleen de oversteek over de westelijke rijbaan (aan de kant van de Laan
van Rozenburg) met verkeerlichten
geregeld. Dit omdat de baan hier uit twee
rijstroken bestaat. De oostelijke baan
(aan de kant van Adriaan Pauwlaan)
bestaat uit één rijstrook waardoor oversteken makkelijker gaat. De inrichting in
de middenberm, met de hekjes blijft
gelijk;
- de asfaltrijbanen worden versmald en
voorzien van geluidreducerend asfalt;
- vrijliggende of aanliggende (verhoogde)
fietspaden van rood asfalt.
De uitvoering van de werkzaamheden is
gepland na de feestdagen, in januari 2012.

Inloopavond en reageren
Op woensdag 6 juli 2011 is er een inloopavond in de Burgerzaal van het raadhuis.
Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u het plan
bekijken, hierbij uitleg krijgen en kunt u
reageren. Bij een inloopavond kunt u vrij
binnenlopen, het is dus niet noodzakelijk

V A N
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dat u vanaf het begin van de inloopavond
aanwezig bent. Schriftelijke reacties kunt u
ook voor 22 augustus sturen naar:
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling
Voorbereiding Openbare Ruimte, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede, of via e-mail
gemeente@heemstede.nl.

Achtergrond
In de periode 2011-2015 wordt de gehele
Herenweg opnieuw ingericht. Er komen
vrijliggende fietspaden, parkeerstroken en
oversteekplaatsen, en het asfalt wordt vervangen. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd. Al met al krijgt de Herenweg de
uitstraling van een laan, wat de neiging om
hard te rijden moet verminderen.

Meer informatie
De tekening is in groot formaat in te zien
tijdens de inloopavond, gedurende kantooruren in het raadhuis. Deze tekening en meer
informatie vindt u op www.heemstede.nl >
Volg ’t beleid: plannen en projecten >
reconstructie Herenweg
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Martin Hin van de afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (023) 548 57 69.

Alcoholgebruik bij jongeren
De media staan vol met berichten over alcohol en jongeren: Het aantal kinderen en
jongeren met een acute alcoholvergiftiging blijft alsmaar toenemen. In de afgelopen
jaren zagen kinderartsen in het hele land het aantal opnames oplopen van 297 in
2007 tot 500 in 2009. En ook in 2010 heeft deze trend zich doorgezet: afgelopen jaar
werden maar liefst 684 jonge comazuipers opgenomen in het ziekenhuis.

H E E M S T E D E

-

2 9

J U N I

Gevolgen van alcoholgebruik bij
jongeren
Voor jongeren onder de 16 jaar is het beter
om geen alcohol te drinken. Door het
drinken van alcohol lopen zij gezondheidsrisico’s op zowel de lange als de korte termijn. Alcohol is extra ongezond tijdens de
groei. De hersenen ontwikkelen zich tot
gemiddeld het 24e jaar. Alcohol verstoort
die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn
op het gedrag en het karakter van een kind.
Er is een duidelijk verband tussen schoolprestaties en alcoholgebruik. Na een avond
drinken functioneert het geheugen slechter.
Concentreren wordt daardoor moeilijker.
Jongeren die drinken blijken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader te zijn van
agressief gedrag. Verschillende onderzoeken laten zien dat een meerderheid van
daders van uitgaansgeweld onder invloed
was van alcohol. De cijfers variëren van 52
tot 86 procent. Een kleinere groep (14 procent) gebruikte daarbij ook drugs. Bij 10
procent van het letsel waarmee jongeren
op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terechtkomen, is alcohol in het spel.
Daarnaast neemt de kans op verkeersongelukken toe. Ook lopen jongeren door
alcoholgebruik meer risico op onveilig vrijen.

Integraal beleid
In uitgaansgebieden gaat de preventie en
aanpak van agressie hand in hand met
alcohol- (en drugs)beleid. In de gemeenten
is er de samenwerking tussen partijen als
horeca, veiligheids- en gezondheidsprofessionals belangrijk om effect te bereiken.
Evenals een aanpak op basis van een risicoanalyse die preventieve maatregelen,
handhaving en repressie combineert. Een
actieprogramma veilig uitgaan, omvat een
pakket maatregelen en afspraken op de
thema’s leefbaarheid, jeugdoverlast, veilig
ondernemen, regelgeving, toezicht, handhaving en communicatie. Het doel is door
meer samenwerking tussen (horeca)
organisaties en politie overlast te verminderen, maar ook bewustwording van

2 0 11

gewenst gedrag te vergroten bij burgers,
uitgaanspubliek en studenten.

Alcohol en opvoeding
Natuurlijk drinken lang niet alle jongeren,
maar vroeg of laat komen zij wel in aanraking met alcohol. Het is dan goed dat zij
hierop voorbereid zijn, dat zij een mening
over alcoholgebruik hebben en deze ook
duidelijk kunnen overbrengen. Cijfers laten
zien dat veel kinderen tussen de 12 en 14
jaar beginnen met roken en drinken. Als ze
vijftien zijn steekt 31% regelmatig een sigaret op, drinkt 60% regelmatig alcohol en
blowt 10% van de jongeren. “Daar kun je
als ouders iets aan doen. Praat met je kind
over middelengebruik voordat het hiermee
experimenteert. Stel vervolgens duidelijke
regels, pas deze toe en help je kind zo om
nee te zeggen”, zegt René van der Most,
hoofd programma Opvoeding en Educatie bij
het Trimbos-instituut. Brijder Verslavingszorg
en GGD Kennemerland willen ouders
graag ondersteunen en adviseren in hoe
om te gaan met alcohol en de opvoeding
van een opgroeiend kind. Op scholen, en in
samenwerking met gemeenten kunnen ouderavonden worden georganiseerd.

Voorlichting aan jongeren
Naast het ondersteunen en adviseren van
ouders bij de opvoeding, verzorgen de
Brijder en GGD ook projecten en voorlichtingen voor jongeren zelf. Voor het onderwijs bestaat het landelijke programma ‘De
gezonde school en genotmiddelen’. Het
programma is geschikt voor zowel het
basis- als het voortgezet onderwijs. Brijder
en GGD proberen dit programma met zoveel mogelijk scholen uit te voeren.

Meer informatie
Voor meer informatie en praktische tips of
dilemma’s kunnen ouders terecht op de
website: www.uwkindenalcohol.nl. Voor
vragen of een consultatiegesprek kunnen
ouders ook terecht bij de afdeling Preventie
van de Brijder: (072) 527 28 03.

Werk aan de weg
Werkzaamheden Leidsevaartweg

In de regio Kennemerland is het gebruik
van alcohol onder tweede klassers in 2009
wel afgenomen ten opzichte van 2005. Bij
jongeren in de vierde klas is het gebruik
van alcohol slechts weinig afgenomen:
69 % heeft afgelopen maand alcohol gedronken, het aantal Binge drinkers (5 of meer

glazen drinken bij één gelegenheid) is
48%. Nederlandse Jongeren tussen de 12
en 17 jaar drinken gemiddeld ruim zeven
glazen per week. De meeste jongeren
drinken met hun vrienden, maar ook blijkt
dat ruim de helft van de jongeren thuis met
één van de ouders drinkt.

Vanwege een drukprobleem aan een van de waterleidingen vanaf pompstation Leiduin
wordt een camera-inspectie uitgevoerd aan de Leidsevaartweg. Het fietspad aan de
Leidsevaartweg wordt tijdelijk afgesloten in verband met graaf- en laswerkzaamheden.
Fietsers worden over een tijdelijk fietspad geleid en ondervinden hiervan enige verkeershinder.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Sportverenigingen uit Heemstede en
Zandvoort kunnen zich aanmelden
Sportservice Heemstede-Zandvoort is al
druk bezig met de voorbereidingen op de
JeugdSportPas voor het schooljaar 20112012. Verenigingen uit Heemstede en
Zandvoort ku nnen zelf hun cursusaanbod
aanmelden via de website
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl
en ki es voor gemeente Heemstede. Er is in
beide gemeenten plaats voor acht sporten
verdeeld over vier blok k en. Een sportcursus
bestaat uit vier lessen. Kinderen k unnen
voor 5 euro deze vier lessen bijwonen.
Het sportstimuleringsproject ‘Jeugd Sport
Pas’ wordt gefinancierd door de gemeenten Heemstede en Zandvoort om ki nderen
van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs
tegen een lage prijs k ennis te laten mak en

met diverse takk en van sport. De
JeugdSportPas wordt in beide gemeenten
uitgevoerd door Sportservice HeemstedeZandvoort. Zij betrekk en bij de uitvoering
daar waar mogelijk de plaatselijk e sportverenigingen. Het afgelopen schooljaar
heeft de jeugd in Zandvoort k ennis ku nnen
mak en met hardlopen, hock ey, schermen,
bask etbal, paardrijden, schaatsen, voetbal,
zumba, honkb al, hardlopen, roeien en golf.
In Heemstede k on men zich het afgelopen
schooljaar inschrijven voor scouting, voetbal, zwemmen, gymnastiek, ballet, schaatsen, tafeltennis, schermen en honkb al.
Voor meer informatie over de Jeugd Sport
Pas in Zandvoort ku nt u contact opnemen
met Steffen van der Pol. Bereikb aar op
telefoonnummer (023) 574 01 16 of mail
naar
jspheza@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Vergaderingen
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 30 juni 2011 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn.

Op de agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vaststellen raadsagenda 30 juni 2011
Vragenuur
Kadernota – bespreekst uk
Verordening financieel beleid en beheer 2011, Treasurystatuut en Nota Activabeleid
2011 - bespreekst uk
Benoeming leden van de adviescommissie voor Ruimtelijk e kw aliteit Heemstede
- bespreekst uk
Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
- bespreekst uk
Verordening speelautomaten Heemstede en wijziging verordening heffing en invordering leges – hamerstuk
Begroting stichting RIJK – hamerstuk
Lijst van mededelingen en ingek omen stukk en
Wat verder ter tafel k omt

Op 1 ok tober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werk ing
getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 ok tober 2010 een
aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de
verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen
omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten
worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 ok tober 2010 zijn aangevraagd en dus
volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, k apvergunningen en sloopvergunningen) verlenen mak en wij dat ook bek end
in deze rubriek .

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Reggelaan 3
het plaatsen van een dakk apel op
2011.177
het voorgeveldakvl ak
ontvangen 12 juni 2011
Fazantenlaan 31
het plaatsen van een dakk apel op
2011.178
het voorgeveldakv lak en vergroten
op het achtergeveldakvl ak
ontvangen 14 juni 2011
Leidsevaartweg 99
het plaatsen van reclame
2011.181
ontvangen 22 juni 2011
Glipperdreef 105-111
het dichtmak en van een opening onder
2011.182
het appartementencomplex
ontvangen 23 juni 2011
Glipperweg, landgoed
het bouwen van drie toegangs2011.183
“de Overplaats”
poorten
ontvangen 22 juni 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 wek en vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Van Slingelandtlaan 26
het k appen van een berk
2011.176
ontvangen 17 juni 2011
Bosboom Touassaintlaan 48 het k appen van een berk
2011.179
ontvangen 22 juni 2011
ter hoogte van Linge 18
het k appen van een populier
2011.180
ontvangen 23 juni 2011
Pieter de Hooghstraat 2
het k appen van een dennenboom
2011.184
ontvangen 24 juni 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 wek en vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor slopen
Paulus Buyslaan 4
het vergroten van de bestaande doorgang
2011.174
tussen k euk en en achterk amer
ontvangen 23 juni 2011
Manpadslaan 12
het slopen van een woonhuis en schuur
2011.175
ontvangen 18 juni 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 wek en vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 30 juni 2011 van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Op www.heemstede.nl vindt u de stukk en waarover de raad besluit. Alle stukk en liggen ook Verleende omgevingsvergunning (verzonden 24 juni 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen
ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de
Binnenweg 119
het doorbrek en van een muur in
raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl
een wink elpand

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

2011.167

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 30 juni 2011 van maandag tot en met donderdag
van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
mak en. Zie k ader.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

2 9

J U N I

2 0 11

Verwijdering fietswrakken
in Heemstede

Aanvragen uitkering WWB/IOAW
vanaf 1 juli 2011

Op woensdag 6 juli 2011 gaat de gemeente fietswrakken verwijderen die zich in de directe
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes en
andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende
wijze worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegenverkeerswet. Op
grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een
voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk
verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Iedereen tussen de 27 en 65 jaar die een bijstandsuitkering wil aanvragen, moet dat vanaf
1 juli a.s. doen via de website www.werk.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD-code nodig (deze
kunt u aanvragen via www.digid.nl). Wanneer u hulp nodig heeft bij het indienen van de digitale aanvraag kunt u een afspraak maken met het UWV WERKbedrijf. Het telefoonnummer
is (023) 751 32 60. Heeft u geen computer tot uw beschikking, dan kunt u terecht bij de
bibliotheek Heemstede of het raadhuis van Heemstede.

Tevens worden op woensdag 6 juli 2011 alle fietskettingen en andere zaken verwijderd die
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene telefoonnummer (023) 548 56 30.

Vaartuig “Lister” in Crayenestervaart
De gemeentelijk opsporingsambtenaren van de gemeente Heemstede hebben in de de
Crayenestervaart ter hoogte van Willem van de Veldekade 5 een witte motorboot met oranje
dekzeil, met de naam “Lister” aangetroffen.
Dit vaartuig is aangelegd aan grond dat in eigendom is van de gemeente.
Op grond van artikel 3 aanhef en onder b van de Verordening op het gebruik van openbare
havens en binnenwateren is het verboden met een vaartuig op deze plaats een ligplaats in
te nemen of te hebben.
De eigenaar / gebruiker van bovengenoemd vaartuig wordt verzocht binnen 2 weken na 29
juni 2011 zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen. Indien de eigenaar / gebruiker geen gehoor geeft aan dit verzoek, zullen burgemeester en wethouders overwegen bestuursdwang
toe te passen en het vaartuig te laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode
van 13 weken opgeslagen. De eigenaar kan zijn vaartuig binnen die periode terug ontvangen
na betaling van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening van de bestuursdwang. Indien
het vaartuig niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode, zullen burgemeester en
wethouders overwegen om het vaartuig openbaar te verkopen dan wel te laten vernietigen.
Bij vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Bent u jonger dan 27 jaar dan kunt u geen WWB-uitkering aanvragen. U kunt wel een werkleeraanbod aanvragen op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit moet u doen
bij het Jongerenloket (JOLO), Kruisweg 70 te Haarlem (tijdelijke locatie).
Bent u ouder dan 65 jaar en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Mogelijk kunt u dan een beroep doen op een ‘aanvullende inkomensvoorziening
ouderen’ (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB).
Deze aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen kunt u aanvragen bij de Sociale
Verzekeringsbank (www.svb.nl).

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Wet werk en bijstand neem dan contact op met de
Intergemeentelijke afdeling sociale zaken. Er is een dagelijks inloopspreekuur op het
Raadhuisplein 1 te Heemstede, van 08.30 tot 13.00 uur. Ook zijn wij elke dag telefonisch
bereikbaar. Het telefoonnummer is (023) 548 58 68 (vrijdag tot 13.00 uur).

Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid
Heemstede 2011
Bij besluit van 29 maart 2011 heeft het college de Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid
Heemstede 2011 vastgesteld. In de beleidsregels zijn de volgende regelingen opgenomen:
de schoolkostenregeling (voor basis- en voortgezet onderwijs), de declaratieregeling voor
sociaal-culturele en sportieve activiteiten en de bijdrage aan de zorgverzekering voor minima, chronisch zieken en gehandicapten en ouderen. Deze drie regelingen blijven in het
nieuwe minimabeleid gehandhaafd. Naar aanleiding van de evaluatie wordt een nieuwe
regeling aan het minimabeleid toegevoegd: de computerregeling voor gezinnen met kinderen
in het voortgezet onderwijs. Eén keer in de vijf jaar kunnen gezinnen met kinderen in het
voortgezet onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de
aanschaf van een computer met toebehoren.
De Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Heemstede 2011 treden met ingang van 1 juli
2011 in werking. De beleidsregels liggen gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De beleidsregels zijn ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl of
www.heemstede.nl via “Regelingen en verordeningen”.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het
Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden
kunnen aan dit loket informatie opvragen
en de brochure over de begraafplaats verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast
is het mogelijk om ook buiten openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn
en hoe men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt
u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste
instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14,
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag:
09.00 tot 12.00 uur
woensdag:
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten
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Register kinderopvang

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 1 mei
2011 de gastouderopvang C.J. Warmer te Heemstede met uniek registratienummer
340515727 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

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

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

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

Meer weten?

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u

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

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

Beroep

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem

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

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

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

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

Afdeling Haarlem bij Rode Kruis Nederland
Regio - Op 1 juli zal de fusie van de plaatselijke Rode
Kruis Vereniging Haarlem en
Omstreken met het Nederlandse Rode Kruis te ’s Gravenhage een feit zijn.

Eerder onderschreef de Vereniging Haarlem en Omstreken van
het Nederlandse Rode de argumenten om te fuseren niet. De
zelfstandigheid als lokale vereniging zou in het geding zijn. Rode
Kruis Haarlem weigerde net als
zusterverenigingen Zandvoort
en Haarlemmermeer te fuseren met de landelijke organisatie. Gezamenlijk werd een juridische procedure opgestart om de
zelfstandigheid binnen het Nederlandse Rode Kruis te waarborgen.

Begin van dit jaar heeft de rechter in een bodemprocedure de
drie afdelingen terugverwezen
naar het bindend advies van de
interne
Geschillencommissie
van het Rode Kruis in de zomer
van 2010. Conform het bindend
advies mocht het Nederlandse
Rode Kruis het lidmaatschap als
lokale vereniging van het Nederlandse Rode beëindigen, indien
de afdeling niet alsnog fuseerde. Vervolgens werd het lidmaatschap door het Nederlandse
Rode Kruis begin dit jaar opgezegd.
Omdat het Haarlemse Rode
Kruis beslist lid wenst te blijven
van het Nederlandse Rode Kruis,
inclusief de naamvoering én de
afdeling de activiteiten onverkort

wil voortzetten, heeft het bestuur
van de lokale vereniging Rode
Kruis Haarlem e.o. besloten alsnog mee te gaan in een fusie.
Tijdens de eerste ledenvergadering werd geen quorum behaald,
waardoor een tweede Algemene
Ledenvergadering nodig was om
over de fusie te stemmen. Op 1
juni stemde de meerderheid van
de leden in met de fusie, die feitelijk per 1 juli 2011 van kracht is.
Met de fusie komt er een einde aan de ontstane discussie
en kunnen bestuur, medewerkers en vrijwilligers zich weer
voor 100% richten op de uitvoering van de activiteiten voor diegenen die een beroep doen op
het Haarlemse Rode Kruis.

Elke week een vet programma

Plexat: ook voor jou!

Heemstede - Plexat is een plek
om te chillen zonder dat iemand er last van heeft. Je kunt
er lekker kletsen met je vrienden,
sporten, Wii-en, poolen, dvd-tje
kijken, feesten... wat jij wilt.
Voor tieners (10 t/m 14 jaar) is
Blue Moon een leuke plek om
na school heen te gaan, deze
opent vanaf 6 september weer
haar deuren (gratis). Er is altijd
wel wat te doen. Of vier het begin van het weekend bij ‘t Is weer
Vrijdag. Jongeren (15+) breken
de week op donderdag of organiseren op zaterdag zelf hun
ding. En kids (6 t/m 10 jaar) gaan

elke maand los in de Kinderdisco. En dat allemaal in Plexat, de
jongerenruimte van Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Meer informatie over de Plexatactiviteiten vindt u in de cursusbrochure van Casca die in juni
huis-aan-huis verspreid is. Heeft
u deze niet ontvangen, dan kunt
u de brochure altijd even ophalen bij één van de Casca locaties:
de Luifel, Herenweg 96, activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, de Princehof,
Glipperweg 57, de bibliotheek of
het Raadhuis.
Of kijk op www.casca.nl

