
Heemstede – De zevende Bos-
beek avondvierdaagse is vori-
ge week gelopen in drie dagen. 
Donderdagavond was het weer 
bar en boos met flinke regen te-
gen achten, het moment dat de 
vrijwilligers naar huis moesten. 
Dat kun je ze niet aandoen, van-
daar een wijs besluit van de lei-
ding. 
Er is wat afgetraind op Bosbeek 
ter voorbereiding van het wan-
delfeest. Want het is echt een 
feest om de Bosbeek 4daagse te 
lopen, nog leuker is aankomen. 
Gezellig bij de koffie in het res-
taurant `Het Glazen Paleis`. Vrij-
dagavond werden honderd deel-
nemers, bewoners van Bosbeek, 
binnengehaald bij de oprijlaan 
met muziek van de Spaarnetown 
Jazzband. Dixieland muziek die 
zo goed in het gehoor ligt, waar-
op ouderen hebben leren dan-
sen, om nooit te vergeten. De ne-

gentig vrijwilligers liepen lekker 
op die muziek. Ook familieleden 
liepen een of meerdere avonden 
mee. Voor het eerst deed ook 
de brandweer Bennebroek mee. 
Dankzij Carla van Bezu, de doch-
ter van de onlangs overleden En-
gel die vroeger op de kop van de 
vierdaagse liep, nu was dochter 
Carla erbij! Zolang wij kunnen, 
mogen, zo verzekerde de spuit-
gasten, willen we komen, dat 
vinden we leuk. 
Bij de finish stond Sylvia Jan-
sen, manager zorg en dienstver-
lening, klaar om de medailles om 
te hangen en met bloemen van 
Bloemisterij Harry van de Glip.  
Er werd wat afgelachen daar bij 
die finish. Bij de laatste binnen-
komer werd het dreigend, geluk-
kig kreeg hij alleen wat spatjes 
op het achterlicht. 
Op naar de saté van slager 
Sjaak van der Werff en de 
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Bosbeek, altijd in beweging!

DEZE WEEK

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

borrel in het Glazen Paleis. 
Daar vertelden bewoners over 
de wandelclub van bewoners 
die nog  mobiel zijn, de Beuke-
laars. Over de beweeggroepen 
op de afdelingen, altijd op mu-
ziek, dan gaat het zo lekker. Of 
een rondje side by side fietsen, 
gezellig naast elkaar trappen of 
de rolstoel op de transporterfiets 
en wegwezen met die vrijwilliger 
op de bok. Bosbeek, altijd in be-
weging!
Ton van den Brink

op het gehele
Pritt assortiment

20%
korting

juli

Wie heeft de mooiste tuin?
Heemstede - ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’. Cruijff zei het al en 
het is waar: het voordeel van regenval in de zomer is dat u de 
tuin niet (zo vaak) hoeft te gieten. En zoveel hemelwater zorgt 
voor een explosie aan groen en kleur! Alles is nu op z’n mooist: 
gazons, bermen, het bos en uw tuin natuurlijk. Wilt u uw tuin aan 
een groot publiek laten zien? Heel Heemstede en Bennebroek 
een kijkje gunnen in uw paradijsje voor of achter het huis? Stuur 
dan uw foto op en vermeld naam, adres en telefoonnummer. Ui-
teraard kunt u uw tuin(hobby) tevens toelichten. Mail naar: re-
dactie@heemsteder.nl en wie weet staat uw foto straks op de 
voorpagina! U merkt het al: de tuinenwedstrijd 2012 is weer van 
start gegaan. In samenwerking wederom met Tuincentrum De 
Oosteinde waar u alles op gebied van tuin kunt vinden. De maan-
den juli en augustus zijn bij de Heemsteder steevast de ‘tuin-
maanden’. Stuur dus in, uw foto en maak kans op de eer ‘mooiste 
tuin’ en op een van de mooie waardebonprijzen!

www.heemsteder.nl

t VIB’s
(Very Important Burger)

met gratis saus

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

5.50
r

4 stuks
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Dit keer een foto uit 1915 van 
‘Verzameling Rail Publicaties’; de foto is ge-
nomen vanaf de loopbrug over het spoor en 
kijkend naar het noorden. Deze stoomtrein is 
een sneltrein en stopte dus niet in Heemste-
de. Woestduin als halte was er vanaf de zo-
mer van 1902 en was ten zuiden van de over-
weg, ten noorden ervan stond Wachterswo-
ning 31 en tussen 1884 en zomer 1902 wa-
ren er ook 2 perrons aan de noordzijde en 
het heette toen Mannepad.
Met de electrificatie van deze spoorlijn in-
gaande 4 april 1927 was deze stop al niet 
meer zo populair als voor 1909 toen er nog 
paardenrennen werden gehouden bij land-
goed Woestduin. In oktober 1928 werd 
Woestduin gesloten en ging station Heem-
stede-Aerdenhout in bedrijf.
Wat is er anno 2012 nog te zien van deze hal-
te? Aan de westzijde een strook gras wat dus 

ooit perron was, aan dezelfde zijde nog wel 
toegang tot renbaan/landgoed en achter het 
fraaie hekwerk is nu een asfaltweg. Helaas 
is aan de oostzijde niets meer te zien van 
wat ooit perron was. Met enig voorstellings-
vermogen kan via de foto de locatie van de 
loopbrug wel worden vastgesteld. Telegraaf-
palen zijn er natuurlijk niet meer, ook de vele 
bomen langs de Manpadslaan zijn verdwe-
nen. de schoorsteen links van de trein zou 
kunnen duiden op een fabriek nabij Laantje 
van Alverna? Wachterswoning 31 is al jaren 
geleden gesloopt...1986...1994? En de over-
weg kreeg AHOB beveiligiging in 2000 na 
vele jaren onbeveiligd te zijn geweest.

Deze foto is ook te zien op www.station-
heemstedeaerdenhout.nl. Kies Woestduin 
in het menu. Meer informatie: info@station-
heemstedeaerdenhout.nl.

Rotary kiest Sara Collins 
als jonge held
Heemstede - Rotary Club 
Heemstede bestaat uit een ac-
tieve groep Heemstedenaren die 
zich, geheel in de geest van de 
Rotary-gedachte, inzet voor de 
medemens waar ook ter wereld. 
De 457 Nederlandse afdelingen 
hebben ieder hun eigen contac-
ten, doelstellingen en projecten. 
Projecten worden veelal in na-
tura of financieel gesteund. In 
Heemstede nomineert de club 
onder andere jaarlijks een jeug-
dige voor de Jonge Helden Prijs. 
Bedoeld voor jongeren die zich 
onderscheiden door het leveren 
van een bijzondere prestatie die 
ten goede komt aan de maat-
schappij in binnen- of  buiten-
land. Zeven jaar lang werd deze 
prijs onder de naam Merlet uit-
gereikt, zoals de zeven Merletjes 
in het wapen van Heemstede.
Ingaand dit jaar is de prijs om-
gedoopt in “Jongen Helden Prijs”. 
Aan wie de eer te beurt valt laat 
de Rotary Club over aan een 
deskundige jury. In de jury dit 
jaar Irene Moors, Wille Straathof 
(rectrix Hageveld) Jan Zuelen 

(rector Coornhert, leerlingen van 
verschillende scholen en Arno 
Schumacher (directeur Ruimte 
en Welzijn van de gemeente). 
Van de vijftien in eerste instan-
tie genomineerde jongeren tus-
sen de 12 en 21 jaar bleven er 
drie over als kanshebbers op het 
winnen van de prijs. Sara Collins 
was het uiteindelijk die de prijs 
kreeg toegekend. Zij werd be-
loond met oorkonden en een 
cheque van 500 euro.
Sarah werd op 16-jarige leeftijd 
en na haar eindexamen op Ha-
geveld toegelaten op het Uni-
ted World College in Hong Kong, 
waar zij naast haar studie vrijwil-
ligerswerk deed. Na Hong Kong 
volgde Boston, waar zij naast 
haar studie actief was bij het 
Model United Nations. Jongeren 
vanuit de gehele wereld discus-
siëren in deze organisatie over 
uiteenlopende onderwerpen en 
bootsen daarbij de verschillen-
de werkvelden van de Verenig-
de Naties na.
Voor een stage verblijft Sara nu 
in Geneve bij een ‘non-gouver-

Sara en Rotary-voorzitter Bert Liefveld.

Het spoor van toen

mentele’ organisatie die zich in-
zet voor gemartelde gevangen 
door voor hen juridische bijstand 
te organiseren.
Voor Sara en de overige genomi-
neerden is het een stimulans om 
verder te gaan met het werken 
aan een betere samenleving en 
zich daarvoor te blijven inzetten.
Wethouder Jur Botter benadruk-
te tijdens zijn opening het grote 
belang dat de jeugd heeft in on-

ze maatschappij. Ouderen den-
ken vaak ‘de jeugd hangt’ maar 
dat is zeker niet zo. Op termijn 
zal de jeugd de oudere generatie 
opvolgen en daarbij is toleran-
tie een sleutelwoord om samen 
te kunnen leven. Het kiezen van 
een jonge held zal volgend jaar 
zeker een voortzetting krijgen, 
daarvoor staat de actieve Rotary 
Club Heemstede garant. 
Eric van Westerloo

Politie houdt 
skimmers aan
Heemstede - Politiemensen 
hebben vrijdagochtend vroeg 
twee mannen aangehou-
den die verdacht worden van 
skimmingpraktijken. Een paar 
weken geleden was bij de po-
litie de informatie binnen ge-
komen dat er skimming appa-
ratuur was geplaatst bij een 
tankstation aan de Cruquius-
weg. Deze apparatuur is toen 
in beslag genomen en de po-
litie is een onderzoek gestart 
om achter mogelijke verdach-
ten te komen. Onder meer 
met behulp van camerabeel-
den, oplettende burgers en de 
samenwerking met het tank-
station, konden vrijdag de 
twee verdachten, Roemenen 
van 24 en 22 jaar oud worden 
aangehouden. Zij zijn over-
gebracht naar een politiebu-
reau en ingesloten voor ver-
hoor. De politie zet het onder-
zoek voort.

Diensten in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt ds Hetty van Galen zondag 
1 juli de viering om 15.00 uur. U 
vindt De Rank aan de Spiering-
weg 101 in Cruquius.



Lange dagen hebben korte nachten en dat leidt tot slaapgebrek.
Dan bevolken ‘s morgens niet uitgeruste mensen geeuwend de werkvloer.

Dat geeuwen schijnt aanstekelijk te werken op anderen en die ook erotisch te prikkelen.
Als dat waar is dan zou de baas van een geeuwende secretaresse bij ongewenste 
intimiteiten op kantoor de beklaagde kunnen zijn en niet de aangeklaagde. Toch?
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toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

Heemstede - De creatieve winkel JUUL die inmiddels al weer 
jaren bestaat naast de Roos in Heemstede,  groeit qua naams-
bekendheid hard.
Niet alleen met schoolspullen maar ook de creatieve tak voor te-
kenaar en kunstschilder is groeiende.
Zowel in aantallen bezoekers als in vierkante meters groeit het 
assortiment kleur, teken en schilderruimte bij JUUL met zo’n 
20M2 de komende maanden!
 
Naamsbekendheid opbouwen heeft tijd nodig, maar inmiddels 
weten veel, vooral ook jeugdige klanten JUUL wel te vinden.
Niet in de laatste plaats door de manier van inpakken……Sta-
bilo en Top Model cadeautjes worden zo ingepakt dat het feest-
je al in de winkel begint.
Op heel veel plaatsen kan je kleurboeken, kleurpotloden en stif-
ten kopen maar niet zoals bij JUUL.
Hier mag je proberen en testen en krijg je uitleg over dekking en 
pigment, wateroplosbaarheid of juist watervastheid en weten ze 
alles van de laatste trends.
 
Er wordt ook hard aan de weg getimmerd want op 5 juli is weer 
de bekende koopavond voor studenten en scholieren.
Van 17.00uur tot 21.00 uur kan de schoolgaande jeugd zijn of 
haar slag slaan. Met een echte studentenpas krijg je
een leuke korting en kan je profiteren van knallende aanbie-
dingen!
 
Juul heeft zijn naam te danken aan de prima bereikbare locatie, 
JUUL van de Julianalaan, gewoon op zijn Hollands!
Om de creativiteit te stimuleren staan er al weer plannen klaar 
voor workshops in het najaar.
Maar op dit moment willen ze eerst nog even blijven genieten 
van de zomerse zon en de prachtige kleuren…
Want die passen goed bij de leuke uitstraling van JUUL!

JUUL groeit verder!!

woens-

dag

donder-

dag

vrij-

dag

zater-

dag

5.985.98

Gewoon goed !

3 Malse Biefstukjes

5.005.00
6.506.50

Heel Kilo Gehakt
Half om Half of rund 

Runder

Kogel

SLAGERIJ SJAAK VD WERFF

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
Tel: 023-5294363 Fax: 023-5474300

sinds 1982
het adres

voor goed
verzorgde 
bbq’s en

buffetten 4.98

5.00

3.99

4.98

5.00

3.99

Kalfs Stoverij met Pasta

10.9810.98per  kilo 

vanaf 17.00 uur warm

100 Gram 1.191.19
Hammoes

1.09

0.99

1.09

1.09

0.99

1.09

kip, met zorg grootgebracht

Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden

Tongeworst

Hausmacher

Gebraden Rollade

100 gram

100 gram

100 gram

ca. 1300 gram

5 stuks

4 stuks

Gildehoen Kip

Gegrilde Kippenpoten

Hamburgers
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Honderdjarige Henny Rikkers-
van Looij: ‘dat kan ik zelf wel!’
Heemstede - Met Henny Rik-
kers-van Looij is Heemstede 
sinds vorige week een eeuweling 
rijker. Reden voor burgemeester 
Marianne Heeremans om de ja-
rige een bezoekje te brengen.
Veertig jaar geleden werd het 
huis Binnenweg 188 te groot 
voor Henny Rikkers - van Looij. 
De kinderen waren op hun 
plaats en ze was al vijf jaar al-
leen. In 1967 overleed plotse-
ling haar man, hoofd particulie-
re voertuigen bij defensie. Een 
man van de techniek, hij  ont-
wierp en plaatste de schijfrem-
men op de Gouden Koets, waar  
de koningin hem dankbaar voor 
was met de rellen bij haar huwe-
lijk in Amsterdam. Zij was lera-
res breien bij Wollana en leerde 
ook haar dochters breien. Nog 
steeds breit ze kindertruien voor 
Bosnië. Ze verhuisde naar een 
groot tweekamerappartement in 
de Scholtenlaan. Op de Binnen-
weg 188, nu geen schoenmake-
rij meer maar appartementen, 
woont haar schoonzuster Diny 
van Looij.  
In beweging blijven is een van 
haar adviezen voor een gezond 
leven. Zwemmen met vriendin-
nen, liefst elke dag. Ze tennis-
te nog op haar 87ste. Nu kijkt ze 
graag naar tennis op TV. Man-
nentennis, die vrouwen gillen zo. 
Veel leuker ook dan voetbal, dat 
ruige in en om het stadion, dat 
zie je bij tennis niet. 
Ze vertelt met pretoogjes over 
de badmeester van Groenen-
daal, René, een  Surinamer die er 
de wind onder had bij de soms 
lastige jeugd in het buitenbad. 
Zingt u nog wel eens? Die vraag 
roept nogal wat herinneringen 
op. Veertig jaar operakoor van 
Bert Ogtop. Toen ze vorige week 
een bloemetje kreeg van het Zil-
veren Kruis, werd ze een beetje 
nerveus. Of verlegen?  Ze zeiden 
dat ze best eens mocht declare-
ren. Haar dochter Edith doet de 
administratie. ‘Van belastingen 
weet ik niks. Mag best in de krant 
dat Edith elke week uit Zaandam 
komt. Hier in de appartementen 
wonen allemaal jongere oude-
ren. Daar heb ik niet veel contact 

mee.’ Ze kijkt de burgemees-
ter Marianne Heeremans even 
met een blik van verstandhou-
ding aan. ‘Zal ik vertellen dat ik 
vorig jaar zo boos ben geweest? 
Ik kreeg een rollator van mijn fa-
milie. Stel je voor zeg! Maar een 
paar dagen later lag ik naast 
mijn stok op straat.’ Thuis bekeek 
ze die rollator nog eens goed en 
dacht: “toch maar proberen”. De 
familie kan gerust zijn. Moeder 
loopt achter de rollator als een 
kieviet. ‘Heeftt u nog vragen? Je 
hebt helemaal geen vragen ge-
steld voor de krant.’ Nee, een 
verhaal aanhoren gaat nou een-
maal makkelijk met een burge-
meester naast je die nieuwsgie-
rig blijft. De burgemeester gaat 
bij mevrouw Rikkers op de stoel 
zitten voor de foto. Dat geposeer 
ook! Het lukt en Marianne Hee-
remans vertrekt. Ook hier neemt 
de honderdjarige geen blad voor 
de mond: ‘aardig mens, daar kan 
je lekker mee kletsen’. Beetje 
blij dat het feest voorbij is. Lek-

ker gegeten bij restaurant Groe-
nendaal, bij gekletst met de fa-
milie en morgen weer lekker ge-
woontjes op naar de 101! ‘Nee, 
een bejaardentehuis is niks voor 
mij, dat wou je toch nog vragen?’
Ton van den Brink 

Heemstede - Vrijdag trouw-
de juf Marieke Wilshaus van 
de Nicolaas Beetsschool in 
Heemstede met haar Daan. 
Altijd een bijzondere gebeur-
tenis, een juf die gaat trou-
wen! De hele school stond 
om kwart voor elf klaar om 
het bruidspaar en hun fami-
lie door een erehaag te leiden 
enn zong uit volleborst het in-
gestudeerde trouwlied.

Wat zie de bruid er prachtig 
uit! Traantjes worden wegge-
pinkt en de kinderen keken 
hun ogen uit. Met haar ei-
gen groep vier en haar groep 
van vorig jaar beleefde het 
bruidspaar in de speelzaal in-
tieme momenten waarbij ge-
danst, gezongen, geproost en 
gesnoept werd en natuurlijk 
ook prachtige cadeaus aan-
geboden werden. Een paar 
uurtjes later mochten de kin-
deren van groep vier de ech-
te huwelijksceremonie bijwo-
nen in de Gravenzaal van het 
stadhuis in Haarlem.

Een onvergetelijke gebeurte-
nis, die ze niet snel zullen ver-
geten.

Juf in het huwelijksbootje

Open Dag op 
kinderdagverblijf Pierewiet
Heemstede - Kinderdagverblijf 
Pierewiet, Molenwerfslaan 9 in 
Heemstede heeft op zaterdag 7 
juli van 11.00 tot 14.00 uur een 
Open Dag. Hier kunt u op uw 
gemak rondkijken in de vrolij-
ke, lichte ruimtes van het kinder-
dagverblijf, sfeer proeven en vra-
gen stellen. 
De open dag is bedoeld om eens 
binnen een kijkje te komen ne-
men. U krijgt een rondleiding en 
hoort hoe bij Kinderdagverblijf 
Pierewiet gewerkt wordt. 

Kinderen mogen natuurlijk mee! 
Zij kunnen lekker in het speel-
huis spelen en er is allerlei uit-
daging voor hen. Ze krijgen als 
kleine attentie een molentje mee 
van Brede School de Molen-
werf. Er is een kijkje in de school 
mogelijk en ook geïnteresseer-
de buurtbewoners zijn van har-
te welkom! 

Meer informatie: bel 023-548 38 
33 of kijk op www.casca-kinder-
opvang.nl.

Excursie met de boot 
naar Forteiland Pampus
Heemstede - Ervaar een gevoel 
van pure ontspanning als u met 
een historisch schip vanuit Am-
sterdam-IJburg naar het fortei-
land Pampus vaart op dinsdag 
10 juli.
Net als vroeger wordt u ontvan-
gen door de fortwachter. Lang 
geleden leefden en werkten sol-
daten hier dag in dag uit, hun 
eet- en slaapvertrekken zijn met 
multimedia weer tot leven ge-
bracht. 

Forteiland Pampus is een deel 
van de stelling van Amsterdam 
en staat op de werelderfgoedlijst 
van UNESCO. Dwaal over het ei-
land en luister en kijk in het be-
zoekerscentrum hoe dit ingeni-
euze verdedigingsplan gewerkt 

heeft aan de hand van beelden 
en animaties. Vrijwilligers geven 
een leuke en informatieve rond-
leiding. Rond 16.30 uur bent u 
weer in Heemstede.

Voor deze excursie voor senioren 
op dinsdag 10 juli wordt verza-
meld om 9.10 uur in de hal van 
Station Heemstede. U reist met 
het Openbaar Vervoer. Voor de-
ze excursie wordt van u verwacht 
dat u goed ter been bent. Kos-
ten: 21,50 (inclusief boottocht, 
toegang, rondleiding en Casca-
kosten, exclusief OV-kosten en 
consumpties).
Opgeven door middel van beta-
len uiterlijk woensdag 4 juli bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 
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Wordt het Team Tummers 
wereldkampioen patissier?
Heemstede - Als het aan Ro-
nald van Haarlem en Daniel 
Jongsma ligt, dan kunnen de-
ze banketbakkers van Tummers 
met  Jan Willem Janssen uit 
Vught, wereldkampioen worden 
bij de World Pastry Team Cham-
pionship op 8 en 9 juli, in Las Ve-
gas. Teams uit de hele wereld 
zullen strijden om de prestigi-
euze titel van het beste Patissier 
team van de wereld. Ronald  won 
de Nederlandse patissier kampi-
oenschappen en in 2006, een 
jaar later werd hij wereldkam-
pioen in Berlijn. Daarna werd 
hij sous-chef bij Huize van Wely. 
Een paar jaar later wilde Ronald 
een nieuwe uitdaging. Hij vond 
het in de patisserie Passionnel-
le Tummers in Heemstede, waar 
hij nu werkt als chef-kok cho-
colatier. Zijn coach, broer Frank, 
doet bij Tummers de broodbak-
kerij. Daniël Jongsma is de nieu-
we pastry kampioen van Neder-
land 2009. Kampioen patissier 
van Nederland en chef patis-
sier bij Tummers Passionelle. Van 
de Chocolat Masters kennen ze 

Jan Willem Jansen van Patisse-
rie de Rouw uit Vught. Ze vroe-
gen hem om mee te doen met dit 
wereldkampioenschap. Jan Wil-
lem  won de publieksprijs bij de 
wedstrijd `Lekkerste Bonbon van 
Nederland`. Hij heeft een verfris-
sende visie en creativiteit om pa-
tisserie te maken van een heel 
ander niveau. Deze drie patis-
siers zijn anderhalf jaar geleden 
gestart met het bedenken van 
eetbare onderdelen. Ze moeten 
zich houden aan het thema as-
trologie/horoscoop. Toen dat be-
kend was, konden ze gaan ont-
werpen, tekenen, zich richten op 
de visuele aspecten van eetba-
re onderdelen en het ontwerpen 
van een showstuk. 
Dat wordt een boogschutter van 
1,6 meter hoog, te maken in Las 
Vegas, in 13 uur, verdeeld over 
twee dagen. In het team heeft ie-
der zijn eigen taak, ze vullen el-
kaar aan. Ronald doet het `sui-
ker`. Daniel de eetbare onderde-
len. Ze weten precies van elkaar 
wat ze moeten doen in de tijds-
planning tijdens de wedstrijd. 

Deze wedstrijd is al vier keer ‘ge-
speeld’ in de banketbakkerij van 
Tummers. Ze gaan voor het po-
dium. Hun maanlandschap ziet 
er betoverend uit met droogijs, 
dat zorgt voor mist na een uit-
barsting van de krater. Wolkjes 
vulkaanas. 
Op 28 juni vertrekken de drie 
naar Las Vegas om er eest nog 
tien dagen te trainen in de gro-
te hal waar dit kampioenschap 
zich afspeelt. Op 8 en 9 juli zijn 
de wedstrijden. Wedstrijden 
op dit niveau hebben zelfs leu-
ke consequenties voor de klan-
ten van Tummers in Heemstede 
en Rouw in Vught. Nieuwe soor-
ten, nieuwe smaken. Ronald, Da-
niel en Willem hebben veel steun 
van Marijke en Vincent van den 
Bosch, eigenaren van Tummers 
Passionelle. Zij kunnen na werk-
tijd altijd de werkplaats gebrui-
ken en werken met de grond-
stoffen die Tummers beschik-
baar stelt. Dat is passie voor het 
ambachtelijke vakmanschap. 
Succes!
Ton van den Brink

Overleg tussen HPC en de voorzitster en hoofdtrainer van Leaming-
ton Spa.

HPC herstelt traditie
Heemstede - Van 22 tot 24 ju-
ni heeft een delegatie van zwem-
vereniging HPC Heemstede 
deelgenomen aan het uitwisse-
lingsprogramma tussen de ge-
meente Heemstede en haar En-
gelse zusterstad Royal Leaming-
ton Spa. Sinds 1947 heeft er 
jaarlijks een uitwisseling plaats-
gevonden tussen de zwemmers 
van HPC Heemstede en die van 
Leamington Spa. Het ene jaar 
werd er in Heemstede gezwom-
men, het andere jaar in Enge-
land. Echter, de laatste 25 jaar is 
dit, om welke reden dan ook, niet 
meer doorgegaan. Met het oog 
op het honderdjarig bestaan van 
HPC in 2016, zou de vereniging 
de traditie weer graag in ere wil-

len herstellen. Het uitwisselings-
programma van de gemeen-
te kwam dan ook precies op het 
juiste moment. Namens HPC zijn 
trainer Theo van Dam en zijn 
zoon Michael, die in de nationale 
top zwemt, naar Royal Leaming-
ton Spa afgereisd. In het week-
end heeft voorzitter Frans Trou-
wen zich daarbij aangesloten. En 
de reis is niet voor niets geweest. 
Na een ontmoeting met de voor-
zitster van de Leamington Spa 
Swimming Group, Rachel Say-
sell en haar hoofdtrainer, wer-
den er gelijk concrete afspraken 
gemaakt. In maart/april van 2013 
zal er een team van Leamington 
Spa, bestaande uit ongeveer 25 
zwemmers, mee gaan doen aan 

een internationaal zwemtoernooi 
in Heemstede. Naast het Engel-
se team zullen ook de zwemmers 
van Leamington’s zusterstad Pa-
rijs worden uitgenodigd, evenals 
de Duitse zwemvereniging Ha-
gen, waar HPC Heemstede jaar-
lijks met Pinksteren zwemt. Het 
is de bedoeling dat in de toe-
komst de zwemmers jaarlijks zo-
wel in Engeland, Frankrijk, Duits-
land en Nederland aan een in-
ternationaal toernooi mee kun-
nen doen. Hoofdtrainer Theo van 
Dam meldde vanaf de luchtha-
ven in Birmingham dat hij niet 
voor niets naar Engeland is ge-
weest en dat hij trots is dat HPC 
zijn zwemmers deze toernooi-
en kan bieden. Hiermee onder-
scheidt HPC zich terdege van al-
le andere zwemverenigingen in 
de regio!

Goede start van HBC2 in 
de Veteranencompetitie
Heemstede - Het Veteranenteam HBC2 is goed gestart in de 
eerste klasse. Vorig jaar kampioen geworden in de tweede klas-
se en nu spelend in de eerste klasse zijn de eerste wedstrijdpun-
ten binnen.
Vorige week speelde HBC2 verdienstelijk gelijk tegen het sterke-
re HBC1. Met een overwinning in de DD door Leny Heeremans 
en Edith Commissaris (6-2 3-6 7-6) en in de GD door Leny sa-
men met invaller Kees Zandvliet  (6-2 6-4) waren de eerste pun-
ten binnen. Afgelopen vrijdag moest HBC2 uit spelen tegen Zand-
voort. Ondanks de storm en opwaaiend gravel werden alle wed-
strijden gewonnen.

Dat het niet makkelijk was te winnen tegen Zandvoort bewijzen 
de uitslagen van de wedstrijden. In drie van de vier partijen werd 
de winst pas behaald in de derde set.

Oproep
Heemstede - Zondag is het 
zover. Dan viert de Heem-
steedse Kunstkring haar 
60-jarig bestaan. De or-
ganisatie zoekt nog een 
vrijwillig er die een filmim-
pressie wil maken van het 
festival. Het budget voor 
het festival is (bijna) op 
maar men kan wel de kos-
ten, als die er zijn, vergoe-
den. Wie kan en wil?  Uw 
reactie ziet men graag per 
e-mail tegemoet bij Ad 
van Amerongen avame-
ro@xs4all.n l of Joop Kuijk 
joop@heemsteedsekunst-
kring.nl.
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Bustocht door historisch Noord-Holland
Dinsdag 17 juli naar o.a. De Rijp, Midden Beem-
ster en Monnickendam, met maximaal 6 perso-
nen. Bestemd voor mensen die moeilijk de deur 
uit komen. Gesponsord door de Rotary Benne-
broek/Heemstede, diverse consumpties inbe-
grepen. U wordt thuis opgehaald tussen 12:00 
en 12:30 uur, terug rond 18:30 en 19:00 uur

Gezellige maaltijden/ontmoetingsmomenten
• Zomerbuffet in Bosbeek, dinsdag 14 augustus 
van 14.30 – 16.30 uur. Kosten + € 22,50.

• Open eettafels:
- In Bennebroek: elke maandag, woensdag en 
vrijdag, om 12.30 uur, Meerleven
- In Vogelenzang: elke eerste donderdag van de 
maand, om 12.30 uur, Ontmoetingsruimte Kerk-
weg.

Themabijeenkomst
Landgoederen en hofsteden rondom Benne-
broek. Martin Bunnik vertelt over het ont-
staand van verschillende landgoederen en hun 
functioneren. 
Donderdag 2 augustus, van 10.00 – 12.00 uur.
Locatie Zuid.

Workshops
Zomerboeket maken in Annemieke’s Pluktuin
Dinsdag 31 juli, van 14.00 – 16.00 uur
Kosten € 15,-. Haarlemmerstraat 17, Hillegom.

Telefooncirkel
Iedere ochtend een telefoontje geeft u een 
veilig gevoel. Bel voor informatie ons kantoor.

Bewegen, goed voor u! 
• Recreatief fi etsen 
Woensdag 11 juli, 10.00 uur: rondom Haarlem
Locatie Zuid
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 2 en 16 juli, 10.00 uur vanaf ’t Pan-
neland
• Wandelen rondom Bennebroek
Woensdag 25 juli, 10.00 uur 
Locatie Zuid
• Wandelen rondom Vogelenzang
Maandag 30 juli, 10.00 uur korte wandeling, 
vanaf de RK in Vogelenzang 
• Nordic walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10 uur ‘t Panneland

Informatie over en aanmelden voor onze acti-
viteiten bij Welzijn Bloemendaal

JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!

De zomervakantie is in aantocht en veel jon-
geren gaan lekker met vakantie. Alle vaste ac-
tiviteiten gaan door tot en met vrijdag 13 juli.

Elke dinsdag van 16.00 – 18.00 uur Girls On-
ly in The Spot in Bennebroek. Creatieve acti-
viteiten voor meiden van 10 - 14 jaar, vrije in-
loop en gratis entree. Locatie: ’t Trefpunt, Ako-
nietenplein.

Elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur Inloopavond 
in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 12 - 20 
jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: ’t 
Trefpunt, Akonietenplein.

Elke woensdag van 14.00 - 16.30 uur Inloop-
middag Dorpshuis in Vogelenzang. Groep 6, 7, 
8, vrije inloop en gratis entree. Locatie: Henk 
Lensenlaan 2A.

Elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur sport & 
spel Bennebroek. Leerlingen van groep 5-8 van 
Sparrenbosschool kunnen in de gymzaal gratis 
meedoen aan o.a. basketbal, voetbal, volleybal, 
trefbal. Locatie: Sparrenbosschool

Elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur Inloopmid-
dag Dorpshuis in Vogelenzang. Leeftijd 10 - 14 
jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: Henk 
Lensenlaan 2A

Elke vrijdag van 19.30 – 22.30 uur Inloopavond 
in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 11 - 18 
jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: ’t 
Trefpunt, Akonietenplein.

KIJK OP
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

70+ Rijbewijskeuring bij WOH
Bij Welzijn Ouderen Heemstede kunnen 70 
plussers een keer per maand op woensdag 
terecht voor hun rijbewijskeuring. Uitzonde-
ring is de vakantietijd, dan vervalt de maand 
augustus. Dr. F.J.F.E. Vismans van Medialert 
is wel aanwezig op dinsdagochtend 10 juli 
en op woensdagochtend 19 september in de 
Lieven de Keylaan 24. Kosten voor de keu-
ring zijn 35 euro. Een afspraak kunt u maken 
bij de receptie van WOH, tel.: 023-5288510.

Klus in of rond het huis of een probleem 
met de computer?
Welzijn Ouderen Heemstede heeft een klus-
senbank. Vrijwilligers repareren kleine klus-
sen en/of kleine problemen aan de computer. 
U meldt zich aan bij WOH, daarna maakt de 
vrijwilliger een afspraak. Kosten zijn 6 euro 
per klus of uur. Telefoon: 023-5288510.

Oproep voor vrijwilligers
Steeds meer mensen vragen aan Welzijn 
Ouderen Heemstede of zij iemand weten die 

af en toe voor de gezelligheid eens langs wil 
komen. Het kan zijn dat kinderen en fami-
lie die ver weg wonen en in de wijk zijn veel 
buren overdag weg. Zo af en toe wat aan-
spraak of samen even naar de winkels op de 
Binnenweg kan het leven van ouderen een 
stuk aangenamer maken. Lijkt het u leuk om 
een beetje gezelligheid te brengen in het le-
ven van een oudere dame of heer meldt u 
zich dan bij WOH, tel: 023-5288510.

Programmaboekje de Pauwehof 2012-2013:
Het nieuwe programmaboekje van de Pauwe-
hof is weer verkrijgen bij de Pauwehof, Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Loket Heemstede 
en de bibliotheek. Ook is er dit jaar een fl y-
er met daarin een overzicht van alle cursus-
sen die de Pauwehof in het nieuwe seizoen 
aanbiedt. Het cursusaanbod heeft niet al-
leen de vertrouwde cursussen zoals Senio-
renfi t en speksteen bewerken maar ook di-
verse nieuwe cursussen; Nana’s maken, Vil-
ten,  Mandala voor beginners, Ontspan-
nen bewegen, Hollands Arcadia (architec-
tuur) en Levensverhaal schrijven. Haal het 
boekje dus snel op en kijk of er een leu-
ke cursus voor u bij is! Voor informatie: An-
ky Weitkamp, coördinator tel.: 023-5286022 
of 5288510/pauwehof@gmail.com 

Op www.welzijnouderenheemstede.nl is veel 
informatie te vinden over activiteiten en 
dienstverlening van de stichting.

70+ Rijbewijskeuring bij WOH

af en toe voor de gezelligheid eens langs wil 
komen. Het kan zijn dat kinderen en fami-
lie die ver weg wonen en in de wijk zijn veel 
buren overdag weg. Zo af en toe wat aan-
spraak of samen even naar de winkels op de 
Binnenweg kan het leven van ouderen een 
stuk aangenamer maken. Lijkt het u leuk om 
een beetje gezelligheid te brengen in het le-
ven van een oudere dame of heer meldt u 
zich dan bij WOH, tel: 023-5288510.

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH). Lieven de 

Keylaan 24, Heemstede, tel.  023-

528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Kunst op zolder
Heemstede - Galerie het kunstbedrijf organiseert  de exposi-
tie ‘Kunst van Zolder’ van 4 tot en met 21 juli. Door allerlei om-
standigheden bijvoorbeeld door de aanschaf van nieuwe kunst 
of kleiner wonen zij kunstwerken soms te veel. Jammerlijk ver-
dwijnen ze dan uit het zicht maar verdienen een betere plaats.
Op maandag 2 en dinsdag 3 juli van 11.00 uur tot 17.00 uu kan 
iedereen kunstwerken inleveren. Het is dan weer mogelijk om 
kunstwerken die geen mooi plekje meer hebben in te brengen 
voor de verkoopexpositie. Tegen een kleine vergoeding van 10 
euro is het werk drie weken te zien in de galerie.
De verkoopprijs zal in overleg met de aanbieder worden vast-
gesteld en bij eventuele verkoop is commissie 25 procent ver-
schuldigd.
Galerie Het Kunstbedrijf op de Raadhuisstraat 56A is open van 
woensdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Meer informatie: www.hetkunstbedrijf.nl.
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Heemstede – Met marsen als The longest day, March Tippe-
rary, ColonelBogey, Tuxedo Junction liep de Band of Liberati-
on zaterdagochtend door de Binnenweg naar het plein om er 
een show weg te geven met muziek uit de jaren veertig, vijf-
tig. Heemstede hoorde dat de Veteranendag begonnen was.  
Op het plein klonken de liederen van Vera Lynn,  the Forces 
Sweethart. Doedelzakspelers zorgen met hun Schotse klan-
ken altijd voor een apart sfeertje. 
Op de begraafplaats kwamen veteranen bijeen om de Heem-
steedse militairen te herdenken, die in de periode 45-50 in 
voormalig Nederlands-Indië omgekomen zijn. Chris van der 
Plasse, voorzitter van VAC, Veteranen Advies Commissie, me-
moreerde in een toespraak dat er nu een kleine duizend mili-
tairen zijn uitgezonden naar Afghanistan, Somalië en Sudan. 
Kleinere contingenten naar missies in Bosnië, Kosovo, Bu-
rundi, Kenia en Darfur. Deze militairen, maar ook politiemen-
sen, zijn de nieuwe veteranen. 
Nederland kent 100.000 veteranen, waarvan 45.000 uit de pe-
riode WO ll tot en met Nieuw Guinea. De inzet van Neder-
land in Libanon tot en met nu zijn de jonge veteranen. Oor-
logen en confl icten, toen en nu, worden bevochten om vre-
de te herstellen of vrede te brengen. Oorlog gaat over macht, 
belangen, invloed. Belangen van het land, internationale po-
sitie en politieke besluitvorming zijn de bepalende factoren 
voor inzet van militairen. Gaan en uitgezonden worden, erva-
ren wat het betekent en terugkomen, zijn zeer verschillende 
onderwerpen. Ervaring deel je met je naaste collega`s, vrien-
den en buddies. 
Daar komen de verhalen vandaan die vandaag verteld wor-
den, over doorzettingsvermogen, de waarde van kameraad-
schap, over vertrouwen in elkaar, over leiderschap, de be-
reidheid uiteindelijk de moeilijkste afweging te willen maken 
voor jezelf, je groep, eenheid. Dat kan betekenen, dat je het 
grootste offer voor vrede en veiligheid van anderen brengt 
Dat is nu zo, was toen zo, geldt vandaag in het bijzonder voor 
de militairen die men hier gedenkt. De veteranen van nu vor-
men het lopende geheugen van dit land. Hij mag zijn ervarin-
gen en emoties delen, in kleine kring en ook veel groter. Zo-
als vandaag! Er werden bloemen bij het monument gelegd 
door Heemsteedse veteranen, burgemeester Marianne Hee-
remans en tweede kamerlid Angelien Eijsink. 

Veteranenwet
Eijsink werd later in de middag op het bordes van het raad-
huis door Heeremans geïntroduceerd als de initiatiefnemer 
en indiener van de nieuwe Veteranenwet. Angelien Eijsink is 
tweede Kamerlid (PvdA), zij was deze dag gast van de vete-
ranen. In deze wet is nu geregeld: het Veteranenloket, de De-
fi nitie Veteraan, Zorg coördinator, Inkomensgarantie en de 
Veteranen Ombudsman. Aangenomen door 150 Tweede Ka-
merleden en 75 Eerste Kamerleden. Het zijn de veteranen-
clubs die bleven praten, bleven trekken, naar de Kamer kwa-
men, het was niet de politiek die dit tot stand bracht. Dit zijn 
periodes geweest van luisteren en vele gesprekken. 
Harmonie Laurentius uit Voorschoten zorgde voor muziek 
bij de haring en borrel, de tongen kwamen los en die oude, 
sterke verhalen werden steeds mooier. Op het plein voor het 
raadhuis trok Keep them Rolling de aandacht met hun  origi-
nele Jeeps, carriers, motorfi etsen, legertenten, oude materi-
alen en een heuse veldkeuken waar de pannenkoeken gre-
tig aftrek hadden. De jonge leden van de scouting konden er 
niet van afblijven. Eerst meerijden met die oude legerwagens 
en pannenkoeken toe!
Een dag om nooit te vergeten.
Ton van den Brink
Een dag om nooit te vergeten.Een dag om nooit te vergeten.
Ton van den BrinkTon van den Brink
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Veteranendag, om nooit te vergeten!
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SNS Bank feestelijk geopend 
op de Binnenweg 3
Heemstede - Hans en Nico van 
de Hartekamp trokken even aan 
de touwtjes bij de SNS Bank, dat  
leverde 500 euro op. Vrijdagmid-
dag werd de nieuwe SNS Bank-
winkel feestelijk geopend in aan-
wezigheid van tientallen klanten 
die in twee weken tijd de weg 
naar de Binnenweg 3 al gevon-
den hadden. Vóór de bank leg-
de  SNS Bank Heemstede direc-
teur Minze Zwerver uit  waarom 
de franchiseformule van de SNS 
Bank zo`n succes is met inmid-
dels ruim 100 vestigingen. In die 
formule is de directeur onderne-
mer, eigenaar van het pand, be-
paalt en voert een eigen lokaal 
beleid. De SNS Bank Heemste-
de ondersteunt de Heemsteedse 
Kunstkring die aanstaande zon-
dag het 60 jarig jubileum uitbun-
dig viert op het Wilhelminaplein. 
Het kon niet mooier en actueler! 

Hans en Nico, bewoners van de 
Hartekamp, stonden vrijdagmid-
dag na de toespraak al klaar met 
hun eigengemaakte cadeaus, 
waaronder een bescheiden 
spaarvarken voor de bankdirec-
teur. Zij kregen een cheque zon-
der bedrag, maar Zwerver vroeg 
de vele bezoekers om straks in 
de bank  wat geld te storten in 
de daarvoor bestemde bus. Hij 
vulde vast 500 euro in als start-
kapitaal voor het Fonds Harte-
wensen. Wensen die Hans en 
Nico zo konden opnoemen, zo-
als games, muziek, speelgoed, 
keuken spullen. Rian Binnendijk, 
voorzitter van het Fonds Harte-
wensen was blij met die gift en 
gaf nog even aan dat de bus de 
hele dag  open stond voor dona-
ties, waar directeur Minze Zwer-
ver een hele week van maak-
te. Hij beslist wie hij bij de bank 

betrekt, dat is lokaal onderne-
men. ‘De touwtjes in eigen hand 
houden in Heemstede, bedankt 
Hans en Nico, de deur is open 
en kom maar kijken in mijn win-
kel’. De sterke kant van de SNS 
bank is sparen en rente op de 
betaalrekening. Daarnaast een 
aantal eigen producten als hypo-
theken, wel negen verschillende 
geldverstrekkers. Een bank voor 
jong en oud. Met jeugdbetalen, 
studentenrekening, jongerenre-
kening, maar ook het thuisbe-
zorgen van geld voor ouderen en 
mensen met een beperking. De 
spaarwinkel, internetsparen, ver-
zekeren, bedrijfskredieten. Naar 
de SNS Bank overstappen doe 
je niet alleen, het Overstapteam, 
door Zwerver zelf samengesteld, 
helpt graag bij het aanvragen en 
tijdens de overstapservice zelf. 
Ton van den Brink

Indische wijk Heemstede 
zoekt echte feestvierders
Heemstede - Voor de bewoners van de Borneostraat, Suma-
trastraat en omliggende huizen is het nog even wachten, maar in 
de Indische wijk van Heemstede zijn de organisatoren er al lek-
ker druk mee. Op zaterdag 22 september gaat daar een groots 
muzikaal en culinair buurtfeest plaatsvinden.
Een kleine honderd jaar geleden - om exact te zijn vanaf 1923 -  
verrees tussen de twee oudste delen van Heemstede – het Ou-
de Slot en de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein  – een volks-
wijk die tot op de dag van vandaag een karakteristiek onderdeel 
van Heemstede uitmaakt.
“We gaan ruim vierduizend bewoners uitnodigen”, glundert ini-
tiatiefneemster Yvonne Garrelts.  “Het idee ontstond eind vorig 
jaar, toen ik met twee straatgenoten over glas-in-lood in gesprek 
raakte. We bleken alle drie al jaren in dezelfde straat te wonen, 
maar kenden elkaar nauwelijks.  Aanvankelijk wilden we een 
straatfeest organiseren, uiteindelijk wordt het een feest voor de 
gehele Indische Wijk.”
Yvonne heeft na een geslaagde subsidieaanvraag inmiddels een 
club enthousiaste vrijwilligers om zich heen verzameld,  maar 
kan nog wel wat hulp en ideeën gebruiken. “We zoeken bewo-
ners die muziek spelen en op het feest in een buurtband willen 
spelen. Maar ook anderen die een creatief idee hebben, als on-
dernemer met een klein bedrag kunnen sponsoren of gewoon 
willen mee helpen met organiseren. We ontvangen iedereen  
met open armen.”

Ruim dertig straten van Camplaan tot Cruquiusweg en tot voor-
bij de Meerweg zijn welkom op het feest, dat uiteraard ook een 
exotisch Indisch tintje zal hebben. “Een lekker sateetje of een fo-
to in een Betjak. En nog veel meer”, lacht Dennis van Rhee, die 
al druk bezig is met de catering en het podium. Ook wordt hard 
gewerkt aan een leerzame puzzeltocht door de wijk plus een 
heuse expositie van kunstzinnige buurtgenoten.
Wie tijdens de zomermaanden mee wil helpen bij de organisa-
tie vooraf, tijdens en na afl oop van het feest, een leuk of bijzon-
der optreden wil doen, kunstwerken wil exposeren of verkopen , 
een workshop wil geven, kinderactiviteiten kan verzorgen of een 
gaaf idee heeft voor jongeren kan zich de komende weken aan-
melden via  heemstedefeest@gmail.com.

Alle suggesties en vragen zijn welkom. Het exacte programma 
volgt vlak na de zomervakantie. Maar voordat het zover is moe-
ten inwoners uit de Indische wijk vooral niet vergeten de da-
tum van zaterdag 22 september alvast  in hun agenda te zetten.

Vlnr. Leon van Thijn, Yvonne Garrelts, Dennis van Rhee,
Ronald Veerman en Anna Ouwerling. Niet op de
foto: Kees Juffermans, Aad Lamb, Peter de Bruin, Geek 
Zwetsloot  en nog enkele buurtgenoten.

De overgang, natuurlijk!
Heemstede - 1.300.000 zijn het 
er. Vrouwen, zo tussen de 45 
en 60 jaar, die momenteel in de 
overgang zijn. En dat leidt soms 
tot opvallende taferelen als een 
knalrood hoofd of – letterlijk – 
verhitte momenten. Zomaar, tij-
dens een vergadering of op het 
terras. Herkent u dit? Gelukkig 
is er ook goed nieuws: er is wel
degelijk hulp.

Bijna alle vrouwen (96%) die in 
de overgang komen, krijgen te 
maken met overgangsverschijn-
selen als opvliegers, stemmings-
wisselingen, nachtelijke transpi-
raties en een droog gevoel in de 
ogen, mond en vagina. Dank-
zij de typisch Nederlandse in-
stelling ‘niet klagen, maar dra-
gen’ doet de helft van de Ne-
derlandse vrouwen niets, om-
dat ze vinden dat het erbij hoort.
Natuurlijk hoort de overgang
bij het ouder worden. Maar
dat betekent niet dat u alles voor 
lief hoeft te nemen.

De 100% natuurlijke Fa-
mosan-lijn van A. Vogel is spe-
ciaal ontwikkeld voor vrou-
wen die wél in de overgang 
zijn, maar die hun overgangs-
verschijnselen graag natuurlijk 
ondersteunen. Famosan biedt 
een breed scala aan producten 
die hulp bieden bij lichamelij-
ke en emotionele overgangsver-
schijnselen en die het natuurlij-
ke overgangsproces ongemoeid 
laten.

Bij apotheek Groenendaal kunt 
u terecht voor een passend ad-
vies over welk product het meest
geschikt is voor uw klachten. 

Nú bij Apotheek Groenendaal
Famosan is vanaf nú verkrijg-
baar bij Apotheek Groenendaal. 
Het deskundige team staan klaar 
om u te adviseren.
Kom daarom langs bij apotheek 
Groenendaal: telefoon 023-
5293686, Valkenburgerlaan 50 te 
Heemstede. 
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Zonne-Energie in strijd 
tegen de armoede

Heemstede - Stichting Nice 2 
be Nice 4 Gambia is al 10 jaar 
actief in ‘The Smiling coast of Af-
rica’. Bij het laatste bezoek werd 
contact gelegd met een familie 
dat hun hutje, met al hun toch 
al weinige bezittingen, die nacht 
in rook zagen opgaan. Bij kaars-
licht zaten 2 meisjes te leren, zij 
zijn in slaap gevallen en de kaars 
viel om. Gelukkig geen persoon-
lijke ongelukken. Hoe zou dit 
voorkomen kunnen worden?
WAKAWAKA is een actie die de 
harten verovert, het gaat om een 
betaalbare LED lamp op zonne-
energie die de gevaarlijke kero-
sine lampen kan vervangen in 
ontwikkelingslanden.
WAKAWAKA is een compac-
te en bovenal betaalbare oplos-
sing voor problemen waar 1,5 
miljard mensen dagelijks mee te 
maken hebben. Honderden mil-
joen vrouwen en kinderen inha-
leren iedere avond het equiva-
lent van twee pakjes sigaretten 

als gevolg van vervuilde lucht 
binnenshuis. Miljoenen kinderen 
raken jaarlijks ernstig verminkt 
door ongelukken met kerosine 
lampen. Lampen die het gezin 
ook nog eens tot 20% van hun 
inkomen kost aan dure, vaak las-
tig te verkrijgen brandstof. On-
derzoek van onder ander ´Ligh-
ting Africa´ hebben inmiddels 
aangetoond dat schoolresulta-
ten met wel 50% kunnen verbe-
teren als gevolg van de introduc-
tie van solar LED verlichting.
Voor 15 euro helpt u een gezin 
letterlijk en fi guurlijk aan licht in 
de duisternis.
Nice 2 be Nice 4 Gambia wil zo-
veel mogelijk lampen meenemen 
naar Gambia, wilt u hen helpen, 
maak dan 15 euro over naar:
Stichting Nice 2 Be Nice 
Rabobank Heemstede
nr. 1333.19.970 
Meer info:
www.wakawakalight.com/
www.nice2benice4gambia.nl

Hang jongeren
Heemstede – Deze leuke foto 
is ingestuurd door Jan en Loes 
Koper uit Heemstede. Zij schrij-
ven: “De zomer komt eraan... zo 
ook de hangjongeren! We zeg-
gen maar zo: Jong geleerd is 
oud gedaan!” 

INGEZONDEN

Opinie

Bezuinigen: hoe heeft het 
zo ver kunnen komen?
Of het nu Europa, Nederland of 
Heemstede betreft: het onver-
mogen van de politiek om op de 
winkel te passen wordt steeds 
duidelijker. 
De overheid trekt steeds meer 
taken naar zich toe. De stort-
vloed aan wetten, vooral die 
uit Brussel, maken het bestu-
ren steeds complexer. Bestuur-
ders overzien het gehele speel-
veld niet meer. Pas in 1919 kre-
gen alle Nederlanders kiesrecht. 
Tot die tijd was dit recht voorbe-
houden aan (belastingbetalen-
de) mannen. Doordat het voor 
politieke partijen van belang 
was kiezers aan zich te binden 
werden regelingen opgetuigd 
om het hun kiezers naar de zin 
te maken. Door te pronken met 
was bereikt hoopte men meer 
stemmen te trekken. Zodoen-
de kreeg in de afgelopen eeuw 
kreeg iedereen recht op AOW, 
de wet op de bijstand werd in-
gevoerd en mensen zonder baan 
kregen een uitkering. Kunste-
naars konden een beroep doen 
op de BKR. De wettelijke verze-
kering tegen ziektekosten werd 
ingevoerd. De provincies, water-
schappen, tientallen overheids-
diensten en gemeentes trokken 
taken naar zich toe. Kortom al-
les wat ons doen en laten bezig-
houdt werd gevangen in wetten 
en regels en dat tegen aanzien-
lijke kosten. 
Omdat politici zelf de vingers 
niet graag branden en het ze 
aan kennis ontbreekt, bedient 
men zich van adviezen van (se-
mi) overheidsorganen. Zoals Het 
Centraal Planbureau, Weten-
schappelijk Raad voor het Re-
geringsbeleid en nog een hon-
derdtal andere adviesinstellin-
gen. Om alle taken te bekostigen 
moest er fl ink worden geleend, 
waardoor de rentelasten van de 
overheid tot een duizelingwek-

kende hoogte zijn opgelopen. 
Nu het water aan de lippen staat 
moet er worden ingegrepen, al 
zijn lang niet alle partijen het 
eens over de wijze waarop.

In Heemstede ligt de zaak niet 
veel anders. In de jaren van groei 
liet ook de gemeentepolitiek zien 
dat men het de inwoners graag 
naar de zin wilde maken. Tal van 
voorzieningen werden ingevoerd 
en aardige initiatieven werden fi -
nancieel ondersteund. Kinder-
speelplaats in de wijk, cultureel 
en maatschappelijk werk kwam 
van de grond. Het bosbeheer 
moest anders, sportverenigin-
gen werden gesteund en de ver-
liezen op het zwembad voor lief 
genomen. Jeugdhonken, Cas-
ca en cultuur kregen alle fi nan-
ciele ruimte. Door grondverko-
pen en nieuwbouw kon de fi -
nanciële positie van Heemstede 
nog op niveau blijven. Jaarlijks 
groeide ook de fi nanciële bijdra-
ge vanuit Den Haag en met het 
duurder worden van de huizen 
bleek de OZB een aardige bron 
van inkomsten. De reserves van 
Heemstede waren hoog. Oplo-
pende verliezen werden stelsel-
matig gedekt door geld aan de 
reserves te onttrekken. Nu de 
ondergrens aan reserves bijna is 
bereikt, wordt het meer uitgeven 
dan dat er binnen komt een seri-
eus en acuut probleem.

In het verleden betaalden in-
woners OZB-belasting, inclusief 
een bedrag aan rioolheffi ng. Het 
deel aan rioolheffi ng werd ech-
ter niet aan dat doel besteed of 
gereserveerd maar gewoon uit-
gegeven aan alle leuke dingen 
waar de politiek zich maar wat 
graag mee inliet. Eind negenti-
gerjaren kwam men tot de ont-
dekking dat er fl ink geïnves-
teerd moest worden in de riole-

ringen van wijken die voor de ja-
ren vijftig waren gebouwd. Den 
Haag voerde nieuwe wetgeving 
in. De regels dwongen gemeen-
ten plannen op te stellen om 
het riool beter te onderhouden. 
Het geld hiervoor, ooit bijeen-
gebracht door de Heemsteedse 
burger, was echter al uitgegeven.
Miljoenen zijn en moeten nog 
worden geïnvesteerd in het riool. 
De investeringen worden gefi -
nancierd met leningen. De rente 
en afl ossing op deze en vele an-
dere leningen drukken zwaar op 
de begroting. 
De wal keert het schip. Heem-
stede stuurt aan op een tekort 
op de begroting van om en na-
bij de twee miljoen euro. Dat 
geld moet ergens vandaan ko-
men. Nog meer lenen is geen 
optie om een volgende genera-
tie niet met nog meer lasten op 
te schepen. Partijen die pal ston-
den voor het niet verhogen van 
de OZB-belasting wankelen. De 
ingevoerde rioolbelasting zal 
jaar op jaar stijgen. Voorzienin-
gen worden tegen het licht ge-
houden en mogelijk afgeschaft. 
Dat wat in de jaren van bloei is 
opgetuigd zal nu weer mondjes-
maat worden afgebroken. Het 
Heemsteedse bestuur en politiek 
zijn trots op het rapportcijfer dat 
de burger hen geeft. Een vijfde 
plaats in Elsevier lijstje van beste 
gemeenten is natuurlijk aardig, 
maar je houdt er geen voorzie-
ningen mee in stand. Maar of er 
iemand wakker ligt als Heemste-
de zakt op deze ranglijst? Zijn de 
burgers in Baarn (plaats 17) zo-
veel slechter af ?
Linksom of rechtsom; het gat in 
de begroting zal worden gedicht. 
De politiek mag zich het beleid 
van de afgelopen decennia aan-
rekenen en hieruit lering trekken 
voor de toekomst.
Eric van Westerloo

Voorspellingen EK 
komen niet uit

Heemstede – De oranjeversieringen zijn vorige week heel snel 
opgeborgen of zelfs weggegooid. Alles is er al zo’n beetje over 
gezegd, maar in de Heemsteder toch nog een heel klein terug-
blikje op het ‘falen’ of aardiger ‘de pech’ van het Nederlands Elf-
tal. Vol goede moed waagden diverse ondernemers begin ju-
ni zich aan de voorspellingen van drie wedstrijden van Oran-
je. Niemand dacht aan verlies van alledrie de wedstrijden, op-
timistisch als we zijn! Helaas; toch dik verlies voor de mannen 
van Van Marwijk. Wie weet kan ons land zich revancheren op de 
komende Olympische Spelen of wellicht met hard fi etsen in de 
Tour de France?
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Wie is de baas in
bijenland en Nederland?
Bennebroek - ‘De koningin daar 
midden op de dia, met dat rode 
stipje op haar rug, dat vind ik de 
mooiste dia die ik heb. Een ech-
te koningin tussen haar werkbij-
en. Dezelfde hofhouding als ko-
ningin Beatrix’. Pim Lemmers, de 
Heemsteedse imker vertelt in  
Bennebroek aan de leerlingen 
van groep 7 van de Sparrenbos-
school hoe een koningin gebo-
ren wordt. Welke strijd zij moet 
leveren om als koningin binnen-
gehaald te worden. Een echte 
strijd op leven en dood. De over-
levende koningin gaat op bruids-
reis, waarna later de duizenden 
eitjes gelegd kunnen worden. 
Lemmers vertelt verder dat bijen 
zo belangrijk zijn voor de bestui-
ving van fruit en groenten. Zon-

der bij geen appel, peer, aardbei 
of kers. De kinderen krijgen een 
echt imkerpak aan en gaan een 
bijenvolkje bekijken in de tuin 
van de school. De imker steekt 
zijn pijpje aan om met een wolk-
je rook zo nu en dan de bijen op 
wat afstand te houden, alhoewel, 
als de kinderen na een paar mi-
nuten gewend zijn aan de aan-
wezigheid van bijen en zien hoe 
Lemmers ermee omgaat, worden 
ze uitgedaagd om de bijen te 
aaien. Ja echt, de Bennebroekse 
kinderen aaiden de bijen op de 
honingraat.  

Staatsinrichting
Nu weten de kinderen wie er de 
baas is in bijenland. Hoe dat ge-
regeld is in ons land, dat vertel-

de Esther Ouwehand , Tweede 
Kamerlid voor de Partij voor de 
Dieren. Is de slager de baas? 
Feyenoord? De beveiliger van 
de koningin of de koningin 
zelf? Ze legt uit hoe de Tweede 
en Eerste Kamer werken. Ken-
nen jullie daar wat mensen van? 
Rutte, Jan Kees de Jager, Ro-
senthal. Is de Eerste Kamer of 
de Tweede de baas? Samen zijn 
ze de Staten Generaal en samen 
beslissen ze wat er gebeurt, of 
niet! Kinderen in groep 7 ken-
nen al veel namen van politici, ze 
weten zelfs al enigszins hoe het 
werkt. Goed voorbereid voor de 
les staatsinrichting van een lid 
van de Tweede Kamer en hele-
maal niet saai. 
Ton van den Brin k

Theologie Publicatieprijs 
voor Bennebroeker
Bennebroek - De Bennebroek-
se hoogleraar professor dr Ger-
ben Heitink is donderdag 21 ju-
ni, in de nacht van de Theologie 
uitgeroepen tot winnaar van de 
Theologie Publicatieprijs 2012. 
Deze eer viel hem te beurt  voor 
zijn boek ‘Golfslag van de tijd’, 

met als ondertitel: Europa’s niet 
te stillen verlangen naar God.  
‘Theologisch diepgaand, gefun-
deerd, relevant, duurzaam etc.’ 
waren de kwalificaties die het 
boek ten deel viel. De uitreiking 
vond plaats in de Hermitage in 
Amsterdam.

Uitslag prijsvraag Dorpsraad Bennebroek
Bennebroek - Onlangs stond 
de kraam van de dorpsraad Ben-
nebroek  midden in het dorp op 
de braderie van de feestweek. 
De dorpsraad  bestaat uit be-
trokken inwoners van Benne-
broek en heeft zich tot doel ge-
steld het optimale leefklimaat in 
Bennebroek te behouden en te 
verbeteren.
De vereniging en de leden heb-
ben de afgelopen jaren onder 
andere veel bijgedragen aan het 
behoud van het groene en cul-
tuurhistorische karakter van het 
dorp. Helaas is deze missie van-
daag de dag  actueler dan ooit. 
Bennebroek wordt op dit mo-
ment ernstig bedreigd door di-
verse  plannen van de gemeen-
te en provincie. Zo zijn er plan-
nen rond de nieuw aan te leggen 
verbindingsweg, de zogenaam-
de Duinpolderweg  direct be-
zuiden Bennebroek, de  geplan-
de hoogbouw-nieuwbouw in de 
Oude kern en omgeving en de 
verkoop van het oude gemeen-
tehuis ten bate van woningbouw, 
wat financieel gewin oplevert ten 
gunste van het  nieuw te bouwen 

gemeentehuis in Overveen.
De dorpsraad is bij alle ontwik-
kelingen zeer betrokken, dit 
bleek ook op 9 juni aan de stand 
van de dorpsraad. Veel bezoe-
kers meldden zich aan ,waar-
uit  bleek hoe zeer een en an-
der leeft onder de Bennebroek-
se inwoners.

Velen deden ook mee aan de 
prijsvraag waarin de vragen zich 
richtten op de  kennis van de ac-
tuele  stand van zaken die spe-
len in het dorp. Kortom, betrok-
ken bewoners die bewuste keu-
zes willen kunnen maken. Me-
vrouw Ruhl  en mevrouw van 
den Brink uit Bennebroek mo-

gen zich de gelukkige winnaars 
noemen  van respectievelijk de 
High Tea-bon en de Tijdschrif-
tenbon die zij binnenkort aan-
geboden zullen krijgen van de 
Dorpsraad.
Word lid en steun de Dorpsraad 
Bennebroek. Zie hiervoor: 
www.dorpsraadbennebroek.nl.

Vrouw gewond bij 
ongeval in Bennebroek
Bennebroek - Een 72-jarige 
automobiliste uit Bennebroek 
is zondag aan het begin van de 
avond gewond geraakt bij een 
verkeersongeval in haar woon-
plaats. De vrouw reed even na 
half zeven over de brug op de 
Zwarteweg in Bennebroek toen 
ze een auto die op de Leidse-
vaart reed geen voorrang ver-
leende waarna de twee wagens 
hard met elkaar in botsing kwa-
men. De andere auto werd be-
stuurd door een 65-jarige auto-
mobilist uit Hillegom.
Brandweer, ambulance en poli-

tie kwamen ter plaatse om assi-
stentie te verlenen. De vrouw is 
met de assistentie van de brand-
weer voorzichtig uit de auto ge-
tild waarna ze naar het zieken-
huis is overgebracht voor verde-
re behandeling. De bestuurder 
van de andere wagen is met de 
schrik vrijgekomen. Beide voer-
tuigen liepen bij de aanrijding 
forse schade op en beide be-
stuurders bleken alcohol genut-
tigd te hebben.
De Leidesevaart is door het on-
geval tijdelijk afgesloten ge-
weest voor het verkeer. 

Foto: Michel van Bergen.

Speelgoed in 
de bibliotheek
Bennebroek - Vanaf 1 juni 
is er in Bibliotheek Duinrand, 
vestiging Bennebroek ook 
speelgoed te leen. Het gaat 
om speel-leer-materialen. Dit 
zijn materialen speciaal be-
doeld om de ontwikkeling 
van kinderen spelenderwijs 
te stimuleren. Met de collec-
tie speel-leer-materialen van 
de Bibliotheek kunnen kinde-
ren op een ontspannen ma-
nier bezig zijn met taal, re-
kenen en informatieverwer-
ving. Wat voor materialen 
kunt u in de collectie vinden? 
Tot de collectie behoren: puz-
zels, denkspellen, muziekin-
strumenten maar ook gezel-
schapsspellen. Kortom, voor 
elk wat wils. De speel-leer-
materialen leent u gratis. 

Voor meer informatie en ad-
vies kunt u tijdens openings-
tijden terecht bij de mede-
werkers van de Bibliotheek.
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Yvonne Schouten erelid

Buitenconcert Harmonie
St. Michael met zomerse muziek
Heemstede - De leukste zomer-
se deuntjes kwamen woensdag-
avond voorbij, maar ook beken-
de melodieën uit Jungle Book  en 
Disney films. Achter basisschool 
de Ark aan de van der Waalslaan 
speelde de harmonie van St. Mi-
chael het tweede buitenconcert 
van dit jaar. Heerlijk om buiten te 
spelen op de speelplaats. Maar 
het zijn wel allemaal grote men-
sen die er in de avonduren mu-
ziek maken. Met 45 man/vrouw 
en allemaal stralen ze bij het 
spelen van Disneymuziek. Naast 
het harmonieorkest gaf ook het 
Instaporkest een optreden. De 
beginnende muzikanten die ook 
al van het muziekleven houden 
en van lekker eten, want dat was 
hun muziekthema. 

Erelid
In een kort vergadering in hun 
thuishonk Princehof maakte 
voorzitter Ben van der Goes be-
kend dat Yvonne Schouten is be-
noemd tot erelid van de vereni-

ging Harmonie St. Michael. Het 
derde lid, want Kees Gozeling 
ging haar voor met zijn 60 jaar 
als spelend lid en Kees van der 
Veldt als 40 jaar lang  bestuurder. 
Ook neef Frans Gozeling is ere-
lid. Yvonne was 20 jaar de secre-
taris en nog meer dan dat. Viel 
er wat te regelen, te organiseren, 
handje te helpen, niets was haar 
teveel. Dat mag je belonen. 
Ze begon nog met Gerard Ro-
denburg, de man van het eer-
ste uur van Casca, als voorzit-
ter. Bestuurlijk waren het niet de 
makkelijkste jaren. Veel ups en 
downs. ‘Halen we de honderd 
of…’ Een drukke periode met het 
leerling orkest dat Bert Stein-
mann als dirigent groot maakte. 
Op een gegeven moment mid-
den jaren negentig stond de le-
denlijst ver boven de honderd, 
met het nodige secretariaats-
werk. In die tijd moest er ook 
veel geïnvesteerd worden in in-
strumenten. 
Ze zag bestuursleden komen 

en gaan. Leden ook! De uittocht 
van mensen naar het Symfonisch 
Blaasorkest dat ouders opge-
richt hadden. De wethouder van 
cultuur, Ton van `t Hof  kwam be-
schikbaar en op zijn afscheidsre-
ceptie stond super agente Yvon-
ne Schouten klaar om hem te ar-
resteren en voorgeleiden voor 
het Harmoniebestuur als de 
nieuwe voorzitter. Hij zou de weg 
naar het honderdjarig jubileum 
op alle terreinen plaveien. Zijn 
paar jaren voorzitterschap waren 
van onschatbare waarde voor de 
vereniging. Hij heeft het helaas  
niet meer mee kunnen maken. 
De klap van de diefstal van aan-
hangwagen en instrumenten in 
december 2011 gaf een flinke 
dreun. Maar met een grote zelf-
werkzaamheid, improvisatie, be-
nefiet concerten, hulp van leve-
ranciers en vrienden, komen ze 
er weer bovenop om te gaan 
naar de 110 jaar met eigentijd-
se plannen.
Ton van den Brink

De toren van De Oude Kerk heeft vele weken voor een grondige reno-
vatie in de steigers gestaan. Op  1 juli is de toren weer in volle glorie te 
bewonderen, inclusief een nieuw vergulde haan! 

Groot muziekfestival in Heemstede
Heemstede - Op zondagmid-
dag 1 juli gaat de Heemsteed-
se Kunstkring met alle inwoners 
van Heemstede en omgeving 
haar 60-jarig jubileum feestelijk 
vieren. Van 13.00 tot 18.30 uur  
vinden buiten op het Wilhelmin-
aplein en in de Oude Kerk tien 
concerten plaats. 
In de buitenlucht treden op het 
Klijn Örkest, zangeres Saskia Ei-
genhuis met het Koperkwintet 5 
Beaufort, het Symfonisch Blaas-
orkest Heemstede, Harmonie 
St. Michaël en het Heemsteeds 

Philharmonisch Orkest. De fina-
le van de middag zal bestaan uit 
een gezamenlijk optreden van 
de drie grote orkesten. Ruim 150 
musici zullen dan tegelijkertijd 
op het Wilhelminaplein een con-
cert geven. Bij veel regen wor-
den de openluchtconcerten ver-
plaatst naar de Pinksterkerk aan 
de Camplaan.
In de Oude kerk aan het Wil-
helminaplein worden een vier-
tal concerten gegeven door het 
accordeonduo Toeac (klassieke 
muziek), zangeres Maria de Fa-

tima  (Portugese fado), pianiste 
Mariana Izman (klassieke mu-
ziek) en het Basily septet (zigeu-
nerjazz).
De concerten op het Wilhelmin-
aplein zijn gratis voor iedereen 
toegankelijk. Voor de concerten 
in de Oude Kerk geldt een en-
treeprijs van 7 euro per concert. 
De kaarten zijn op de dag van 
het festival, voor zover er nog 
plaats is, te verkrijgen aan de in-
gang van de Oude Kerk.     
Tijdens deze middag zullen niet 
alleen in de Pauwehof, vlak ach-

ter de Oude Kerk, maar ook op 
het Wilhelminaplein buffetten en 
terrasjes zijn. Op het plein wor-
den de hapjes en drankjes ver-
zorgd door  slijterij Mitra, door 
Vreeburg  ‘’ambachtelijk en culi-
nair” en de recent in Heemstede 
gevestigde ijswinkel ‘Tante Saar’ 
zal ook acte de presence geven.     
Kinderdagverblijf Pierewiet van 
brede school de Molenwerf gaat 
er voor zorgen dat ook de aller-
kleinsten zich goed vermaken.
De SNS Bank die deze maand 
haar deuren van een nieu-
we SNS Bankwinkel heeft ge-
opend aan de Binnenweg no.3 in 
Heemstede wil niet alleen voor 

elke individuele klant klaar staan 
maar ook maatschappelijk be-
trokken zijn bij de Heemsteed-
se samenleving. De directie van 
de SNS Bank heeft voortvarend 
de daad bij het woord gevoegd 
hetgeen heeft geleid tot het be-
sluit als hoofdsponsor te gaan 
optreden voor de Heemsteedse 
Kunstkring.  De Bank heeft zich 
voorgenomen een structure-
le sponsorrelatie met de Heem-
steedse Kunstkring aan te gaan.
De viering van het zestigjarig 
bestaan van de Heemsteedse 
Kunstkring is de eerste activiteit 
die de SNS Bank in Heemstede 
gaat ondersteunen.

Zomerzangavonden in Bennebroek
Bennebroek - De Hervormde 
Gemeente Bennebroek heeft de 
laatste jaren een goed gebruik 
opgebouwd om in de zomer-
maanden een aantal woensdag-
avonden in de kerk bij elkaar te 
komen om samen te zingen. Ook 
dit jaar organiseren ze weer vier 
keer een zomerzangavond . 
Op de woensdagavonden  4 en 
18 juli en 1 en 22 augustus komt 
men om 19:30 uur in de kerk aan 
de Binnenweg 67 te Bennebroek 

bijeen en zingen onder mooie 
orgelbegeleiding bekende ker-
kelijk liederen uit verschillende 
liedbundels. Het zingen wordt 
slechts kort onderbroken door 
een welkomstwoord, gedicht en 
slotwoord, maar verder is het 
vooral zingen. 
U hoeft geen kerkelijke binding 
te hebben, u bent allemaal har-
telijk welkom als u in de zomer-
maanden één of meerdere avon-
den een uur wilt zingen.

Topkoor Close Up in 
theater de Luifel
Heemstede - Na het overwel-
digende succes van De Reünie 
vorig jaar, staat topkoor Close-
Up dit voorjaar met een splinter-
nieuwe productie op de planken: 
Zoldergeheimen. Onder leiding 
van dirigent Pepijn Lagerwey en 
met de regie van Marijke de Wit 
zet Close-Up vernieuwend zang-
theater neer in verschillende 
theaters in Noord-Holland. Za-
terdag 30 juni doet het koor the-
ater de Luifel in Heemstede aan.
‘Zoldergeheimen’ biedt een te-
rugblik op het leven van Made-
leine met verrassende en soms 
schokkende onthullingen. Als 
de zolder van Madeleine wordt 
leeggeruimd stappen familie en 
vrienden terug in de tijd en in het 
leven van Madeleine. Maar is al-
les wel wat het lijkt? Is Madelei-

ne wie zij dachten dat ze was? 
Oude voorwerpen en berichtjes 
werpen een nieuwe licht op het 
leven van Madeleine en op hun 
relatie met haar.

Zoals het publiek van Close-Up 
gewend is, wordt het ook dit keer 
weer genieten met ontroerende, 
verrassende en soms grappige 
songs. Dit gebeurt met herken-
bare arrangementen van onder 
anderen Marco Borsato, Brigit-
te Kaandorp, The Beatles en Blöf.
Reserveren kan ook via vo-
calgroupcloseup@hotmail.com 
of 0224 571568. De entree voor 
Zoldergeheimen bedraagt 12,50 
en voor kinderen t/m 12 jaar 
8,50. Dit is inclusief consumptie. 
Meer informatie:
www.vocalgroupcloseup.nl.
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Benut het tracé van de Leidsevaartweg
De provincie NH heeft het plan bedacht om het 
noordelijke eindpunt van de N206-autoweg, bij De 
Zilk, van west naar oost te verbinden met de (nieu-
we) Bennebroekerweg onder Zwaanshoek, in de 
Haarlemmermeer. Deze verbinding heet NOG (of 
Duinpolderweg). De Haarlemmermeer krijgt zo 
een extra verbinding met het zuidwesten: de re-
gio’s Leiden en Den Haag.  Daaraan bestaat ech-
ter geen enkele behoefte: Vanuit de Haarlemmer-
meer bereikt men het zuidwesten immers aan-
zienlijk sneller - en in de regel langs een korte-
re route - via het Haarlemmermeerse autowegen-
net: de N201, N205, N207, A5, A4, A44. Raadpleeg 
de ANWB routeplanner maar. Voor die volstrekt 
overbodige extra verbinding van de Haarlemmer-
meer met het zuidwesten zouden dan ook nog 
eens zeer hoge kosten moeten worden gemaakt 
– meer dan honderd miljoen euro -, onder meer 
voor het kruisen van de Ringvaart, en zou een gro-
te hoeveelheid natuurgrond en agrarische grond - 
onder Vogelenzang en Bennebroek - moeten wor-
den opgeofferd. 
Dat is te gek voor woorden. Dat is evident wanbe-
stuur. De regio Haarlem daarentegen – met meer 
dan 200.000 inwoners – heeft juist wél – en allang 
- behoefte aan een snelle aansluiting op de N206. 
Voor die regio is de N206-autoweg nou juist aan-
gelegd, als opvolger van de trekvaart (1657) en 
de spoorlijn (1842) naar Leiden. Die regio is ech-
ter tot dusver op een uiterst gebrekkige en on-
fatsoenlijke wijze op de N206 aangesloten, nl. via 
landwegen die door de bebouwde kom van Vo-
gelenzang voeren. Vanuit diverse woonplaatsen in 
de regio Haarlem bereikt men het zuidwesten - 

Leiden en Den Haag - thans dan ook het snelst 
niet via de daarvoor bestemde N206 doch door 
een omweg van ca. 10 km om de oost te maken, 
via het Haarlemmermeerse autowegennet. Raad-
pleeg de ANWB routeplanner maar.
Volgens het NOG-plan zal de regio Haarlem op 
de NOG en daarmee op de N206 worden aange-
sloten vanaf de N208 (Herenweg/Rijksstraatweg), 
onder Bennebroek. Dat zal de bebouwde kom van 
Vogelenzang ontlasten. Doch dat levert nog steeds 
geen snelle aansluiting op, terwijl deze aansluiting 
bovendien nog onfatsoenlijker is dan de huidige: 
zij zal extra verkeer uit de regio Haarlem aanzui-
gen – volgens de prognoses zal het verkeer langs 
de N208 ongeveer verdubbelen – terwijl de N208 
dwars door liefst twee bebouwde kommen loopt, 
die van Heemstede en van Bennebroek.
Dat laatste is onacceptabel. Doorgaande wegen 
dienen buiten bebouwde kom te worden gelegd. 
In plaats van de overbodige NOG aan te leggen, 
met verspilling van grote hoeveelheden geld en 
grond, dient de regio Haarlem nu eindelijk voor-
zien te worden van een snelle aansluiting op de 
N206 die tevens fatsoenlijk is, d.w.z. buiten de be-
bouwde kommen loopt. Die aansluiting kan ge-
legd worden langs het tracé van de Leidsevaart-
weg, vanaf de westelijke Randweg bij Haarlem-
zuid tot aan De Zilk.
Aan die aansluiting bestaat wél een grote behoef-
te. En de aanleg ervan vergt veel minder opoffe-
ring van grond en is veel minder kostbaar dan die 
van de volstrekt overbodige NOG (Duinpolder-
weg).
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede

INGEZONDEN

Turnen
Rayonteamwedstrijd 4de divisie

Heemstede - Op zaterdag 23 juni was de laatste vierkamp turn-
wedstrijd van het seizoen. De beste meisjes van het rayon moch-
ten tegen de andere meisjes van het rayon strijden om de titel: ray-
onteamkampioen. In de eerste wedstrijd mocht Charlotte van GSV 
samen met Lisa van TIOS en Eva, Lea en Demi van Unitas als team 
fungeren. Per toestel mogen 4 turnsters turnen, waarvan de laag-
ste score niet geteld wordt. Charlotte liet een mooie oefening zien, 
maar helaas werd er niet meer voor gegeven dan een 10.85.  Hierna 
volgde de vloer, waar ook niet al te hoge cijfers aan gegeven wer-
den, de hoogste was voor Eva met een 11.13. Na de rust sprongen 
de meiden over de pegasus, met een 10.85 als hoogste score. En als 
laatste de brugoefening die Charlotte niet heeft meegedaan, daar 
werden nog een 11.9 en een 11.05 voor gehaald. Een goede wed-
strijd, maar de andere rayons waren te sterk voor ons.

Bij de pupillen 1 mochten Mikki en Julie van GSV Heemstede, An-
nemarie en Kim van Unitas en Channah van BATO meedoen. We be-
gonnen met rust en dat was maar goed ook, want Channah was te 
laat binnen. Doordat de eerste wedstrijd inliep, begonnen we eerder 
dan gepland en daar had Channah niet op gerekend. Tijdens de rust 
konden de meiden zich voorbereiden op de balk. Iedereen bleef tij-
dens de oefening op de balk en Julie werd het hoogst beoordeeld 
met een 12.65. Daarna kwam Channah met een 11.95. Annemarie 
en Mikki hadden allebei een 11.40, 1 daarvan is niet meegeteld. Op 
de vloer deden de meiden het ook uitstekend; een 13.35 voor Anne-
marie, een 13.15 voor Kim en een 13.20 voor Mikki. Julie deed geen 
vloeroefening, omdat de moeder van Channah zei dat zij echt de 
vloer moest doen, want zij was kampioen op de vloer. Helaas waren 
haar punten te laag om mee te tellen….. Weer even een rust pauze, 
waarna de sprong volgde. Annemarie sprong een hele mooie ruime 
overslag, met een 13.15 als beloning, gevolgd door Julie met een 
12.5 en Kim met een 12.45. Bij de brug hebben de meiden de hoog-
ste scores behaald, maar die ging ook perfect. Annemarie zwaai-
de bijna op tot handstand en werd beloond met een 14.00, gevolgd 
door Julie met een 13.80 en Kim met een 13.50.
Bij elkaar hadden de meiden 155.1, wat goed was voor een derde 
plaats. De nummer 2 stond met 0.5 punten hoger met 155.6 op de 
tweede plek. Een hele mooie afsluiting voor 3 meiden die volgend 
jaar naar de 3de divisie gaan.

In de derde wedstrijd mocht April op de valreep meedoen. In de hal 
werd al snle behaald wie er welk toestel wilde laten vallen. Rilana 
heeft uiteindelijk alle 4 toestellen heel goed gedaan: turnde netjes 
en stabiel  ! Drie scores van haar telden mee !
Janouk deed het op vloer geweldig ! Wat een power. Balk ging de 
mist in ......  er af met radslag , en het zijwaartse standje van 2 secon-
den hield ze door een grote wiebel niet lang genoeg aan : ze kreeg 
maar 9.50 punten (heel laag vond ik zelf). Gelukkig turnden de an-
dere 3 op balk goed. April heeft geen balk gedaan. Scoorde op brug 
13.00 pnt., sprong 12.15 pnt en op vloer 12.40 pnt : alle punten tel-
den mee voor de groep.
Annelot van Be Quick heeft 3 toestellen gedaan, die allen meetel-
den, dus super.
Het Vios-meisje Stijne heeft niet echt haar dag gehad : een val van 
brug met zolendraai en een val op vloer met dubbel flikflak  ( heel 
jammer, want daar hadden we zeker wat punten kunnen verdienen 
). Haar balk was wel het beste van het groepje.
Uiteindelijk is rayon Kennemerland bij de pupillen 2 vijfde van de 6 
geworden . Nu denken jullie , dat dat niet zo goed is , maar tussen 
nummer 3 en nummer 5 zat slechts 1.05 punten ! Dus de meisjes 
zaten heel dicht bij elkaar.
Jos Holdorp

INGEZONDEN

TV opnamen op school pl ei n
Heemstede - Dinsdag 19 juni werden opnamen gemaakt voor de nieuwe Talpa–serie ‘Divorce’ 
op het schoolplein van de Crayenester basisschool. De kinderen van ‘de Craay’ mochten zelf figu-
reren! Link naar informatie over de serie vindt u op: http://tinyurl.com/d52vy7j
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Workshop ‘Leef je uit met verf’
Regio - Josée van Schuppen ex-
poseert tot 4 juli in het voorma-
lige gemeentehuis van Benne-
broek. Sinds ze de kracht van 
kleur ontdekte tijdens een trai-
ning “Beeldende expressie van-
uit beweging” wil ze haar passie 

graag overbrengen op anderen. 
Daarom geeft Josée op 30 ju-
ni de workshop “Leef je uit met 
verf” waarbij haar motto is: niets 
moet, alles is goed! Het gaat niet 
om het resultaat, maar om het 
plezier! Ze ziet creativiteit als een 

hele prettige manier om je hoofd 
leeg te maken en dat geeft ener-
gie. De workshop vindt plaats van 
14 tot 17 uur op de Garbialaan 
24 in Hillegom. Ook individuele 
creatieve begeleiding is moge-
lijk.
Meer informatie: www.joseevan-
schuppen.nl, 06-38438622.

Stand up Comedy Night 
in de 1ste Aanleg

Heemstede - Zaterdag 30 
juni komen 3 stand up co-
medians naar café de 1ste 
Aanleg. Het wordt een bij-
zondere avond met een 
vriendelijk verzoek aan de 
bezoekers om voor 21 uur 
binnen te zijn en zo veel 
mogelijk zittend plaats te 
nemen. Dit om de comedi-
ans een zo rustig mogelij-
ke sfeer aan te kunnen bie-
den. 

Te verwachten Patrick Meijer, 
winnaar van de Culture Co-
medy Award van 2005. Een 
opvallend mens. Ook inhou-
delijk verschilt zijn optreden 
duidelijk van een standaard 
stand-up. 
Patrick zoekt in zijn voorstel-
ling naar de ultieme grap als 
een golfsurfer naar de ‘per-
fect wave’. In zijn zoektocht 
deelt hij zijn instant hersen-
spinsels direct met zijn pu-
bliek. Het levert een show op 
vol surrealistische situaties 
met een hoge grapdichtheid. 
Patrick Meijer is een begena-
digd tekstschrijver. Snel in zijn 
combinaties en absurde twis-
ten van grappen maken hem 
uniek. Hij schrijft o.a. bijdra-
gen voor Javier Guzman. 
Rock ’n Roll comedian Patrick 
toert veelvuldig met de Co-
medy Explosion door het land. 
Eveneens is hij een vast ge-
zicht in het Comedy Theater 
in Amsterdam, thuisbasis van 
de Comedy Explosion.

Tex de Wit is nu al een tijd-
je een begrip op de comedy-
podia. Hij maakte in korte tijd 
een stormachtige ontwikke-
ling door. Hij bereikt de hal-
ve finale van de Culture Co-
medy Award en speelt diver-
se shows voor Playground 
Comedy. Tex is een sympa-
thieke podiumpersoonlijk-
heid die zich laat gelden met 
originele humor en een hoge 

grapdichtheid. Onnavolgbaar, 
maar goed te volgen.
Na de pauze de headliner 
Chris van de Ende. Chris be-
gon 11 jaar geleden veelbelo-
vend in 2001 stond hij gelijk in 
de finale van de Lucky Strike 
Comedy Night. Het werd toen 
al duidelijk, deze raskomiek 
hoort op een podium thuis. 
Gelukkig is hij niet meer van 
dat podium afgegaan. Daar 
mogen we een echtpaar uit, 
‘of all places’, De Lier, wel erg 
dankbaar voor zijn.Zij wa-
ren het die deze Braziliaan 
30 jaar geleden naar Neder-
land haalden. Wat krijg je als 
je Zuid-Amerikaans tempera-
ment met Hollandse nuchter-
heid mengt? Precies ‘Samba 
op klompen’. Zo gaat het ook 
tijdens zijn optredens. Zijn 
humor swingt, maar met bei-
de benen op de grond. In een 
rap tempo klapt de ene grap 
bovenop de andere met on-
derwerpen die herkenbaar en 
dicht bij huis zijn. De afgelo-
pen jaren bewees Chris meer-
malen dat hij tot de top van 
grappenmakend Holland be-
hoort. Dat blijkt niet alleen uit 
de hoge klasseringen en prij-
zen die hij won bij verschillen-
de wedstrijden, maar ook uit 
zijn TV-optredens in Neder-
land (The Comedy Factory) 
(Javier Guzman presenteert 
comedy explosion ) en Bel-
gië (Comedy Casino). De gro-
te (comedy)festivals hebben 
Chris ook opgemerkt de afge-
lopen jaren. Hij schitterde op 
onder andere Laughing Mat-
ters, Cabaretten, Humorolo-
gie, Theater aan Zee, Geuzen-
Pop en Lowlands. Na die op-
tredens was de pers laaiend 
enthouisiast.
Een prachtige gelegenheid 
voor een avond vol humor. 
Zaterdag 30 juni, Café de 1ste 
Aanleg.
De toegang is gratis en de 
avond begint om 21 uur.

Thema-avond voor ouders
Gamen en internetgebruik onder jongeren
Heemstede - Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) organi-
seert een informatie-avond over 
gamen en internet op woens-
dag 4 juli. Vrijwel alle jongeren 
gebruiken internettoepassingen 
als surfen, MSN’en, e-mailen, 
downloaden en online games 
spelen. Ingegaan wordt op vra-
gen als: Wat doet mijn kind ei-
genlijk op internet? Welke games 
speelt hij/zij? Twee jongeren la-
ten u zien wat hen bezig houdt 
op internet en welke games zij 
spelen. Is het schadelijk als mijn 
kind veel achter de computer zit? 

Hoe maak ik gamen en internet-
gebruik bespreekbaar? Welke 
grenzen stel ik als ouder? Mari-
on Kooij, preventie-medewerker 
van de Brijder Jeugd zal u hier-
over informeren en adviseren.
Een moeder van een gamever-
slaafde zoon, zal haar ervarin-
gen vertellen. Waarom is ga-
men en internetgebruik zo aan-
trekkelijk voor kinderen, die au-
tistisch zijn? Hoe kun je hier als 
ouder mee omgaan? Elly van der 
Vliet, Consulent MEE en gespe-
cialiseerd in autisme, vertelt u 
hier iets over. Er is een discus-

siepanel van bovenstaande erva-
ringsdeskundigen voor alle vra-
gen die u als ouder heeft. Bent u 
benieuwd? Meld u dan aan voor 
deze thema-avond. Wanneer u 
vooraf vragen en/of opmerkin-
gen heeft, neem dan contact 
op via e-mail: fvanblitterswijk@
heemstede.nl of bel naar 023-
5291947. De thema-avond op 
woensdag 4 juli start om 20.00 
uur bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. De entree is 
gratis. Graag van tevoren aan-
melden op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-5483828.

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Weinig mensen weten dat de 
Zaanstreek het oudste industrie-
gebied van Europa is. Op het 
hoogtepunt, halverwege de 17e 
eeuw, werden er circa 1000 mo-
lens geteld.
Molen de Kat (in 1567 een Wip-
molen) in Uitgeest heeft een ge-
schiedenis die de meeste Uitgees-
ters wel kennen. Wie heeft er niet 
getreurd toen deze poldermolen 
in 1971 in vlammen opging en 
wie kent niet de tragikomische 
beelden van de brandweerwa-
gen in de sloot? Met de kraan 
waarmee men de brandweerau-

to uit de sloot moest halen, heeft 
men ook meteen maar de molen 
omgetrokken. Hierdoor werd alle 
subsidie misgelopen want er viel 
niets meer te restaureren.

Gerbrand de Vries, vrijwillig mo-
lenaar van de Kat, vertelt er rustig 
over in De Hut naast de molen 
samen met zijn collega Rik van 
de Kemp.
Weinig mensen zullen weten 
dat Gerbrand samen met on-
der andere Joop van Eerden 
heeft bewerkstelligd dat er weer 
een nieuwe Kat kwam te staan 

die in december 1973 offi cieel 
werd heropend. “Joop heeft het 
kruirad nog zelf gemaakt in zijn 
tuin”, aldus Gerbrand.
Hoe en waarom wordt iemand 
molenaar, want is dit niet een uit-
stervend beroep? Voor Gerbrand 
begon de interesse in molens al 
als klein jongetje van zes. “Mijn 
opa had in 1911 een Mosterd 
molen gekocht aan het Blauwe 
Pad in Zaandam en ’s winters 
ging ik er over het ijs heen om 
te kijken hoe mijn opa maalde.” 
Voor Rik kwam die interesse op 
latere leeftijd. “Ik was loods, 

ging met 55 jaar met pensioen 
en zocht een leuke invulling van 
mijn vrije tijd. Grappig genoeg 
heeft het varen en het malen eni-
ge raakvlakken. Bij allebei heb 
je te maken met het weer en wat 
dat doet met je schip of molen.”
Maar molenaar ben je niet een 
twee drie, de opleiding duurt 
zo’n 2½ jaar waarbij verschil-
lende molens als stageplaats 
dienen. Per jaar volgen er in 
Noord-Holland zo’n 10 mannen 
en vrouwen de opleiding.
Beide mannen hebben bij exa-
mens heel wat aspirant-mole-
naars voorbij zien komen. Rik: 
”Er wordt eerst een proefexamen 
afgenomen dus dan weet men 
al aardig hoe zo’n examen eruit 
ziet. Buiten het feit dat je kennis 
van de techniek moet hebben, is 
het van belang dat de molenaar 
de weersomstandigheden goed 
in de gaten houdt. Hiervoor geef 
ik meteorologieles aan leerlin-
gen.”
Gerbrand: “En je moet natuurlijk 
geen hoogtevrees hebben want 
je zult toch af en toe die wieken 
in moeten vanwege het voorleg-
gen van de zeilen.”
Gerbrand zet zich ook in voor de 
molenbiotoop. De molens zelf 
lopen geen gevaar te verdwijnen, 
in dat opzicht is het pleit groten-
deels beslecht. Maar de strijd om 
de plek die molens in het land-
schap innemen is in volle gang. 
Steeds weer dreigen molens tus-
sen oprukkende bebouwing en 
begroeiing te verdwijnen en dat 

is een slechte zaak. Gerbrand: 
“Zo’n molen heeft wind nodig 
anders draait hij niet, dus moet 
je zorgen dat de wind erbij kan 
en dat lukt niet met hoge bebou-
wing vlakbij, dat heeft in Uitgeest 
destijds voor enige discussie ge-
zorgd.”
Gelukkig functioneert de Kat pri-
ma. Rik: “De molen is maalvaar-
dig en afhankelijk van de wind 
kan er met goede wind circa 
50 kuub per minuut uitgeslagen 
worden. Als hij eenmaal draait, 
hoef je behalve opletten niet veel 
meer te doen, daarom wordt de 
poldermolen ook wel een ‘luie 
kerels molen’ genoemd.
Gerbrand pakt een lijstje van de 
wand waar een akte uit 1793 in 
zit, gevonden tussen een kaft van 
een oud boek. Er staat dat Molen 
de Krijgsman die destijds aan de 
Meldijk stond, gratis zou malen 
voor de armen.

Op de vraag wat de ultieme 
molenbeleving is, antwoordt 
Gerbrand: “Met harde wind kun 
je er leuk tegen inlopen maar 
ik denk altijd meteen, ik moet 
draaien, stilstaan kán niet!” En 
Rik: “Als je de wind in de wieken 
hoort zoeven en lekker veel water 
weg maalt, dan bovenin de kap 
gaan zitten zodat je het voelt be-
wegen.”
Aldus twee van de vele geënga-
geerde en gediplomeerde mole-
naars in Nederland.

Monique Teeling

Twee ‘malende’ vijftigplussers

Ouder worden in de 21ste eeuw
Het maatschappelijk debat over 
ouder worden in onze samenle-
ving wordt te vaak gedomineerd 
door geld. Dan gaat het over het 
zeker stellen van de pensioenen 
of over de op den duur niet meer 
betaalbare gezondheidszorg. 
Maar achter het thema geld gaat 
het ook altijd om andere waar-
den en activiteiten van burgers, 
ook ouderen, die mede bepa-

lend zijn voor wat er nodig en 
mogelijk is aan pensioenen en 
gezondheidszorg. 
Het debat over die waarden en 
activiteiten, met de focus op ou-
der worden in de moderne sa-
menleving, wordt sinds eind 20e 
eeuw op het scherp van de snede 
gevoerd in Geron, tijdschrift over 
ouderen en samenleving. 
De redactie van Geron beoogt 

om het debat te verbreden en 
heeft de afgelopen jaren daar-
toe belangrijke binnen- en bui-
tenlandse auteurs gevraagd om 
hun licht te laten schijnen over de 
thematiek van het ouder worden. 
Ook zijn gezaghebbende Ne-
derlanders met zeer diverse 
achtergronden geïnterviewd en 
gevraagd om hun visie te geven 
op ouder worden, nu en in de 

toekomst, dit vanuit hun eigen 
levensgeschiedenis en hun rol in 
de samenleving. 
Dit boek biedt een keur uit de 
op deze manier ontstane artike-
len, interviews en columns van 
de afgelopen jaren. Alles bijeen 
verhelderen deze teksten het zicht 
op een zo omvattend thema als 
Ouder worden in de 21e eeuw.

ISBN: 9789088502842, 232 
pagina’s. Prijs: 21.50. Informa-
tie: www.tijdschriftgeron.nl.
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi-
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

Haast
In deze eeuw van haast

jagen en jachten wij voort.
Niets gaat snel genoeg,

want tijd is geld
wordt overal gehoord.

Deze eeuw van vele moge-
lijkheden.

Juist nu is men armer
dan in een ver verleden.
We hebben het zo druk.

Zien niet meer
waar we voor gaan.

Menselijkheid en medeleven
zijn de scherven van de tijd.

Is dit nog een menselijk
bestaan?

Durven leven voor wat groot 
is en klein lijkt.

Tijd nemen om te zien
wat werkelijk waarde heeft.

Leven in liefde
brengt geluk.

Mente Mare

Heemstede - Als is het 20 jaar 
naar dato, maar daarom was Rick 
Melchior niet minder blij verrast 
met de onderscheiding die hij 
ontving van het Carnegie Hel-
denfonds. In Hoofddorp was hij 
in november 1992 vanuit zijn au-
to getuige van de ontsporing van 
een trein. Hij aarzelde geen mo-
ment, zette zijn auto stil en hol-
de door het gras en door sloten 
naar de trein. In een van de ca-
bines vond hij Joyce Sylvester. Zij 
zat klem onder de banken en was 
zwaar gewond. Het ontbrak hem 
aan zwaar gereedschap, maar zo 
goed en zo kwaad als hij kon sta-
biliseerde hij de zwaargewonde 
Joyce. Door met haar te praten 
hield hij haar bij kennis totdat de 
hulpdiensten arriveerden.
Joyce lag dagen in kritieke toe-
stand in het ziekenhuis maar 
kwam er, na een lange revalida-
tie, weer bovenop. Nu jaren la-
ter is Joyce waarnemend burge-
meester van Naarden en in die 
hoedanigheid hoorde zij van het 

bestaan van het Carnegie Hel-
denfonds. Zij meldde haar toen-
malige redder aan bij het fonds 
om zo alsnog voor Rick Melchior 
een erkenning van zijn helden-
daad te geven. 
Vrijdagmiddag 21 juni was het 
dan zover. Met een smoesje lok-
te de werkgever van Rick hem 
naar het raadhuis en regelde te-
vens dat Rick strak in het pak 
zat. Onder grote belangstelling 
van familie, vrienden en collega’s 
werd door de Heemsteedse bur-
gemeester Heeremans de oor-
konde uitgereikt en ontving Rick 
Melchior een medaille. Hij was 
even sprakeloos en ontroerd, te-
meer daar hij zelf in 2003 een 
zwaar motorongeluk heeft ge-
had en dus zelf heeft ondervon-
den hoe het is om zwaargewond 
te zijn met een lang herstel.
Met Joyce hield hij al die jaren 
contact door het schrijven van 
kerstkaarten over en weer. Joy-
ce Sylvester was uiteraard ook 
zelf aanwezig om Rick nu, na zo-

veel jaren, nog eens heel harte-
lijk te danken voor wat hij voor 
haar had gedaan. 
Het Carnegie Fonds (1904) is ver-
noemd naar de fi lantroop And-
rew Carnegie. De door grondspe-
culaties schatrijk geworden Ame-
rikaan, zette zijn vermogen in om 
helden en hun eventuele nabe-
staanden te helpen. Hij was on-
der andere ook de fi nancier van 
het Vredespaleis in Den Haag en 
de bekende Carnegie Hall in New 
York. In 1911 werd er een Neder-
landse afdeling opgericht. Ieder-
een kan helden voordragen.
Eric van Westerloo

Smakelijke jaarafsluiting groep 3 
Bosch & Hovenschool
Heemstede - De nattigheid 
hield niemand tegen. Samen 
met hun ouders, broertjes en 
zusjes glibberden de kinderen 
van groep 3 van de Bosch en 
Hovenschool voorzichtig door 
het Groenendaalse bos naar 
het clubhuis van scouting Wa-
bo. Daar stond zondag een uit-
gebreide brunch voor ze klaar 
om het schooljaar gezamenlijk 
af te sluiten. En uitgebreid was 
het! Een overvloed aan broodjes, 
croissantjes, salades, fruit, qui-
ches, vleeswaren, kaas, koekjes 
en muffi ns stond voor ze klaar. 
Mogelijk gemaakt door vele

ouders en de gulle bijdrage van 
de Heemsteedse bakker Nol 
Bertram. Een enkeling waag-
de zich buiten voor een modde-
rig potje voetbal maar de meeste 
kinderen amuseerden zich bin-
nen met spelletjes en kleurpla-
ten. Tegen enen verliet iedereen 
het bos weer, tevreden terugkij-
kend op een heerlijke brunch en 
een fantastisch schooljaar.

Nog vier weken hard werken en 
dan mogen de kinderen echt ge-
nieten van een welverdiende va-
kantie, hopelijk met beter weer 
dan deze zondag.

Heemstede - Als is het 20 jaar bestaan van het Carnegie Hel-

Beter laat dan nooit

Boekverkoop 
in bibliotheek
Bennebroek - Om plaats te ma-
ken voor nieuwe aanwinsten or-
ganiseert de Bibliotheek Duin-
rand in de vestigingen Benne-
broek, Bloemendaal, Hillegom, 

Vogelenzang en Zandvoort een 
verkoop van afgeschreven boe-
ken en tijdschriften. Alles gaat 
weg voor een weggeefprijsje. De 
tafel met afgeschreven materia-
len wordt regelmatig aangevuld.
De boekverkoop vindt vanaf 
maandag 2 juli plaats in de vesti-
ging Bennebroek.

De Waag viert de Verschillen!
Regio - Haarlem is dit jaar ver-
kozen tot Haarlem Roze Stad.Ge-
durende het gehele jaar worden 
manifestaties in de stad gehou-
den die te maken hebben met 
het thema Diversiteit - Vier de 
Verschillen! Een thema dat di-
verse organisaties, musea en 
kunstenaarsverenigingen heb-
ben omarmd en waaraan zij in 
de loop van dit jaar al medewer-
king hebben verleend of alsnog 
zullen verlenen. Het hoogtepunt 
zal plaatsvinden op de eerste za-
terdag in juli: op 7 juli zal Haar-
lem Roze Stad volgens de gelijk-
namige organisatie ‘bruisen van 
roze’!

Zeven leden van de Kunstenaar-
vereniging KZOD (Kunst Zij ons 
Doel) afkomstig uit de gehele re-
gio zijn zeer geinspireerd door 
dit gebeuren en exposeren hun 
werk in de fraaie expositieruim-
te van De Waag aan het Spaar-
ne onder de titel “Van hier tot 
gender” De 7 beeldende kunste-
naars hebben een originele vorm 
gevonden om dit thema gestalte 
te geven: alle creaties zijn volle-
dig vanuit de vloer opgebouwd, 
een opmerkelijk contrast met de 
witte muren rondom. De vloer 
als basis, als beginpunt, opge-
deeld in zeven vlakken die sym-

435 euro voor 
Handicap. nl

Heemstede - De collecte 
voor mensen met een han-
dicap of chronische ziekte 
in De Glip heeft 435,07 eu-
ro opgeleverd. 
Tussen 11 en 16 juni werd 
gecollecteerd.

bolisch in het midden samenko-
men. Het hierbij gebruikte uit-
gangspunt van de roze driehoek, 
historisch zeer beladen, als een 
soort geuzenteken kan als een 
ware vondst worden gezien!  Bij 
de begeleidende teksten over de 
diverse creaties is veelal sprake 
van een ware zoektocht naar “de 
verschillen” onder het motto: de 
verscheidenheid is voelbaar, de 
verbinding is zichtbaar. 

In de creaties is vermeden zich 
tot homosexualiteit te beperken, 
op geheel verschillende wijze 
(kleurrijk en sober, fi guratief en 
abstract, bruisend en ingetogen) 
wordt het thema, ondersteund 
door de teksten uitgebeeld. De 7 
beeldende kunstenaars zijn Mar-
jon Boon (Santpoort), Hans Dui-
venvoorden (Hillegom),Trude Hol 
(Lisse), Marja ten Hoorn (Ymui-
den), Eva van Lis (Bloemendaal), 
Cora Verhoog (Bloemendaal) en 
Annette Vorderhake (Haarlem) 

De geexposeerde werken zijn te 
bezichtigen vanaf donderdag 28 
juni tot en met zondag 15 juli in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 in 
Haarlem (openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur) De feestelijke opening 
vindt plaats op zaterdag 30 ju-
ni om 16.00 uur. Zie ook: www.
haarlemrozestad.nl en www.
kzod.nl.
Jan Reijnders
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Sportcafé Heemstede zeer geslaagd
Heemstede - De bekende ra-
dioverslaggever Andy Houtkamp 
van het NOS programma Langs 
De Lijn presenteerde dinsdag-
avond 19 juni het eerste Sport-
service Heemstede-Zandvoort 
Sportcafé in Heemstede. In een 
drukbezocht Cafe De 1ste Aan-
leg kwamen vele gasten uit de 
Heemsteedse sportwereld langs. 
Het Sportcafé was tussen 20.00 
en 22.00 uur live te volgen op 
Branding RTV. De medewerkers 
van het plaatselijke radiostation 
verzorgden bovendien de tech-
niek op locatie.

Wethouder Jur Botter, Steffen 
van der Pol van Sportservice 
Heemstede-Zandvoort en Bas 
de Wit  van Sportsupport open-
den het Sportcafé met een ge-
sprek over sport in Heemstede. 
Botter gaf aan dat Heemstede 
een sportieve gemeente is. Veel 
inwoners zijn lid van een sport-
vereniging. Natuurlijk waren ook 
de voorgenomen bezuinigin-
gen onderwerp van gesprek. Ge-

spreksleider Andy Houtkamp gaf 
aan te hopen dat de sport hierin 
waar mogelijk ontzien kan wor-
den. Van der Pol en De Wit ga-
ven een toelichting op de sa-
menwerking tussen Sportservice 
Heemstede-Zandvoort en Sport-
support. 
De wethouder kon het twee-
de blok aan tafel blijven zitten. 
Bij het blok over topsport werd 
hij vergezeld door Peter  van der 
Aart van het Olympisch Netwerk 
Noord-Holland en drie sportta-
lenten. De Heemsteedse Corne-
lius Kersten en Carlijn Schou-
tens hebben de ‘beloften-sta-
tus’ in het schaatsen. Maartje 
Mulder heeft als hockeytalent  
van Rood-Wit en het nationale 
jeugdelftal dezelfde status. Met 
de gemeente hebben de talen-
ten nog weinig contact gehad. 
Heemstede heeft er dan ook 
voor gekozen om niet te inves-
teren in topsport, gaf Botter aan. 
Wel kunnen talenten, bijvoor-
beeld bij blessures, ondersteund 
worden door het Olympisch Net-

werk Noord-Holland, dat geves-
tigd is in Haarlem. Maartje Mul-
der gaf aan hier mee erg gehol-
pen te zijn bij een recente bles-
sure. De sporttalenten zoeken 
zelf in Heemstede naar sponso-
ren. Zo bezoeken zij regelma-
tig winkeliers, ondersteund door 
een plakboek met krantenarti-
kelen of zelfs een powerpoint-
presentatie. Veel Heemsteedse 
sponsoren helpen met een bij-
drage deze talenten op hun weg 
naar de top. 

In het derde blok schoven vier 
vakdocenten lichamelijke opvoe-
ding aan. Jirina van Kesteren en 
Lisanne Bouten zijn als combi-
natiefunctionaris actief in het ba-
sisonderwijs. Marieke Schaap en 
Nout Heetveld geven les op het 
Hageveld College. Andy Hout-
kamp, wiens zoon op het Ha-
geveld heeft gezeten, sprak lo-
vende woorden over de facilitei-
ten waarover de school beschikt. 
Heetveld kon dit beamen. Zowel 
binnen als buiten zijn er prach-
tige sportmogelijkheden. Zo be-
schikt de school zelfs over een 
klimmuur. Op het Hageveld Col-
lege, maar ook op het Haemste-
de Barger, wordt door Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort het 
Sporthackers project aangebo-
den. De leerlingen maken hier-
bij kennis met bijzondere spor-
ten, waarbij de lessen worden 
verzorgd door een professionele 
docent in de betreffende sport. 
Zo kwam oud-prof basketbal-
ler Henk Pieterse al eens langs, 
maar werden onder meer ook ju-
do, handbal en rugby aangebo-
den. Bijzonder bij dit project is 
dat niet alleen de leerlingen les 
kregen, maar dat er ook ruim-
te was voor deskundigheidsbe-
vordering van de vakdocenten. 
Zij kregen naschools zelf work-
shops in judo en handbal. 

In blok 4 kwam de verenigings-
sport in Heemstede aan bod. 
Sportambtenaar Bjorn Lanser 
en combinatiefunctionaris Ji-
rina van Kesteren gingen in op 

de ontwikkelingen op het Groe-
nendaal Sportpark. Van Keste-
ren gaf een toelichting op het 
project ‘bitjes en nopjes’ van Al-
liance en RCH. Hubert Habers 
is als verenigingsadviseur ver-
bonden aan Sportservice Heem-
stede Zandvoort. Hij trainde in 
Heemstede al twee ‘WhoZnext-
teams’, bij HBC tafeltennis en 
KRZV Het Spaarne. Jeroen Kuijt 
van HBC legde, bijgestaan door 
twee teamleden, uit dat Who-
Znext een project is om jongeren 
meer te betrekken bij de sport-
vereniging. In een team van 5 tot 
10 jeugdleden gaan de jonge-
ren onder begeleiding van een 
teamcoach aan de slag met het 
organiseren van activiteiten. Het 
team van HBC organiseerde de 
afgelopen twee jaar al vele acti-
viteiten. Zo wisten zij jeugdleden 
te behouden en nieuwe leden 
aan te trekken. Naar aanleiding 
van het enthousiaste verhaal van 
Kuijt op een eerdere bijeenkomst 
voor sportverenigingen, gaat ook 
de Reddingsbrigade in Heem-
stede binnenkort met een team 
van start. Habers gaf aan dat er 
nog ruimte is om meer teams te 
trainen. Geïnteresseerden kun-
nen zich bij Sportservice Heem-
stede-Zandvoort melden. Ook 
was er aandacht voor het tekort 
aan vrijwilligers in de sport. Lan-
ser gaf aan dat dit ook in Heem-
stede een probleem vormt. Daar-
om is dit jaar de cursus Meer 

Vrijwilligers in Kortere Tijd van 
start gegaan. HBC Voetbal, KR-
ZV Het Spaarne en GSV volgen-
den de cursus. Middels en gro-
te belactie gaan zij de komende 
tijd aan de slag om alle vacatu-
res in te vullen. Op 25 septem-
ber gaat de tweede cursusronde 
van start met een informatiebij-
eenkomst. Geïnteresseerde ver-
enigingen kunnen zich aanmel-
den via hhabers@sportservice-
heemstedezandoort.nl. 

Het Sportcafe werd afgeslo-
ten met een blok over senioren-
sport. Steffen van der Pol van 
Sportservice Heemstede-Zand-
voort, Katinka Verdonk van Cas-
ca en Wouter Brans van FM He-
alth waren de afgelopen jaren 
betrokken bij het GALM pro-
ject. Veel senioren zijn dankzij dit 
project aan het sporten gegaan. 
Nu het project ten einde is, kun-
nen zij blijven sporten bij FM He-
alth en Casca. Het werd duidelijk 
dat er voor Heemsteedse senio-
ren op sportgebied veel te bele-
ven is, toen ook Cokky Bentsvel-
sen van de ouderengym van GSV 
en Anneke van Doorn van het Fit 
Hockey van Alliance aanscho-
ven. Uit hun enthousiaste ver-
halen kwam eveneens naar vo-
ren dat ook de seniorensport in 
Heemstede leeft!
De foto’s van de avond zijn terug 
te vinden op www.sportservice-
heemstedezandvoort.nl. 

Pitchersduel tegen Twins 
eindigt in voordeel RCH
Heemstede - De Twins blijven 
voor RCH-Pinguïns lastige te-
genstanders. Net als in de ope-
nings-wedstrijd van dit seizoen 
kruisten Chris Mowday bij RCH 
en Kevin Roovers bij de Ooster-
houters de degens en net als 
toen won RCH met een marge 
van één punt. Maar anders dan 
de vorige keer werd tegen de uit-
slag geen protest aangetekend 
en kan een replay achterwege 
blijven.  En ook anders dan de 
vorige keer werd de return we-
gens overvloedige regenval af-
gelast. Dinsdagavond mag RCH 
voor eigen publiek proberen ook 
de tweede ontmoeting tegen de 
tweelingen tot een goed einde te 
brengen. En ook dat zou een ver-
schil met de vorige keer zijn.
Na 4 innings was er in Ooster-
hout nog steeds niet gescoord 
en waren beide ploegen niet ver-
der gekomen dan één enkele 
honkslag en ook niet verder dan 
het eerste honk. Maar in de vijf-
de slagbeurt werd de ban dan 
toch gebroken. Tim Vermij kwam 
door 4 wijd op het eerste honk, 
werd verder geholpen door een 
opofferingsstootslag van Dillon 
True en naar de thuisplaat door 
een honkslag van Mark Smit, die 
weer op weg lijkt naar zijn niveau 
van het vorig seizoen. Het ant-
woord van de Oosterhouters leek 
direct te volgen, toen na 2 honk-
slagen en een OSS 1-3 het twee-
de en derde honk bezet werden. 

Maar zoals zo vaak zette ook de-
ze keer Chris Mowday een tand-
je bij, met een nul op één en een 
strike-out als passend vervolg.
Toch viel in de 6e inning de ge-
lijkmaker na geraakt werper, 
een gestolen honk en de enige 
Heemsteedse veldfout in deze 
wedstrijd. De beslissing in Heem-
steeds voordeel viel in de achtste 
inning. Openingsslagman Mark 
Smit bereikte het eerste honk 
door een honkslag en het twee-
de door een OSS 5-3 van Victor 
Draijer. Met 2 linkse slagmensen 
op komst maakte Kevin Roovers 
op de heuvel plaats voor lef-
ty Rick van Dijck, maar Tino van 
Erk bleek niet onder de indruk en 
liet met een basehit Mark Smit 
de 1-2 aantekenen. Die voor-
sprong bleef staan, ook al be-
reikten de Twins in de gelijkma-
kende helft van de achtste inning 
nog het derde honk. En omdat 
ook een fraaie triple van Dillon 
True in de laatste slagbeurt geen 
passend vervolg kreeg, veran-
derde er niets meer aan de stand 
en werd Chris Mowday winnend 
werper met 3-0-4-1, waarvoor hij 
exact 83 worpen nodig bleek te 
hebben. 

Komend weekend wordt de laat-
ste dubbel voor de zomerstop 
gespeeld. Zaterdag ontvangt 
RCH-Pinguïns de Orioles, zon-
dag volgt om 14.30 uur de return 
in Bergschenhoek. 

Geslaagd voor zwemdiploma
Heemstede - Zaterdag 23 
juni hebben in SportPlaza 
Heemstede het Zwemdiplo-
ma A behaald: Bincq Annee-
se, Carmen Aykaz, Sophie van 
den Berg, Djaena Bernardus, 
Lara Damen, Koen van Driel, 
Run Jie Fox,Sven Hagendoorn, 
Merle Kal, Fleur v. Keijzers-
waard,  Femke van’t Kloos-
ter, Quinn Koper, Loek Kramer, 
Floor van der Kruijf, Noortje 
Manintveld, Cees Mazel,Mees 
van der Meer, Kaj Mulder, Tim 
Okker ,Marijn Oordhuizen,Olaf 
Polman,  Arwen Provoost, Gijs 
van de Sande, Sophie Schra-
vendijk, Daniel Taylor, Kaan 
Ünal , Brendan Jef Urbanus, 
Maria Vennix, Thijs Vermee-
ren, Jasmine Visser, Mirthe de 
Vries en Milou Walkotte.
Voor zwemdiploma B slaag-

den: Merle Buitenhuis, Maxim 
Caux, Eva Dankelman, Sven 
van Deursen, Boris Dikke-
boom, Jip Eriks,Valerie Fre-
se, Gilles v. Hardewijk, Norah 
Hofland, Hein vd. Horst, Floris 
van Houtem, Celeste de Jong, 
Christine de Jonghe,Quinten 
Joziasse,   Roald Raaijmakers, 
Laurens Rojas Miranda, Thijs 
Schopman, Annebel v. Stee-
kelenburg, Joris v. Steekelen-
burg, Jort Stelling, David Ver-
koren, Bram Vijge, Daan Vij-
ge, Olivier de Vogel, Koen vd. 
Vlugt, Mica van der Worp en 
Sem Zegstroo.

En voor diploma C slaagden: 
David van Houtem, Eleono-
ra Raaijmakers, Zohair  Zaka-
ria Slaby en Luka van der Wil-
ligen.
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Eethuis de Luifel
Heemstede - Het thema voor de 
maaltijd bij Casca in Eethuis de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op woensdag 4 juli is ‘Indepen-
dence Day’ en heeft daarom een 
Amerikaans tintje met een Ame-

rican Steak menu. U kunt aan 
tafel tussen 17.15 en 18.30 uur, 
kosten 9,50 euro. Reserveren kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf. Bel: 023-548 38 28 op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur. De ta-
fel staat gedekt voor het aantal 
personen waarvoor u reserveert. 

Pop up Gallerie verhuist naar buren

Expositie plexiglas harten 
van Claire Mignon
Heemstede – De vrolijke kunst-
winkel aan de Raadhuisstraat 
gaat verhuizen. Ze zitten er pas, 
vanaf begin maart, de verhui-
zing is deel van het economische 
spel rond winkels in de Raad-
huisstraat en Binnenweg. De zes 
kunstenaars van het eerste uur 
die er nu deels werken en expo-
seren hadden nu eenmaal de af-
spraak met de verhuurder, make-
laar Koppens, dat als er een huur-
der kwam, zij moesten uitkijken 
naar een ander leegstaand pand. 
Dat had de makelaar overigens al 
direct beschikbaar, want de nieu-
we huurder is buurman KMP De-
signstore van Raadhuisstraat 65 
die nu in 63 trekt en de PopUp 

In de Bibliotheek Heemstede
Tentoonstelling Marianne de Haast-Briaire
Heemstede - Van 2 juli tot 9 
september exposeert Marianne 
de Haast-Briaire haar schilderij-
en en beelden in speksteen in de 
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. De ten-
toonstelling is gratis te bezichti-
gen tijdens openingsuren van de 
Bibliotheek. 
Marianne exposeert met kleurrij-
ke schilderijen in acrylverf en ge-
mengde technieken. Deze laat-
ste techniek geniet haar voor-

keur; met kleur en diverse ma-
terialen komt zij tot verrassen-
de resultaten. Haar stijlen zijn di-
vers. Zij volgde lessen ook in an-
dere technieken zoals aquarel en 
olieverf. Zelf gaf zij schilderles in 
de Pauwehof te Heemstede. Te-
vens geeft zij workshops voor 
kleine groepjes in acrylverf en 
gemengde technieken bij haar 
thuis. Kijk voor meer informa-
tie op www.bibliotheekhaarlem.
nl. Of neem contact op met Ma-

rianne de Haast-Briaire via 06-
176886673.

Aan de 
slag met 
Scratch

Heemstede - Op woensdag 
4 juli, van 14.30 tot 16.30 uur, 
kunnen kinderen van 10 tot 
en met 14 jaar aan de slag 
met Scratch. De workshop 
vindt plaats in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 
te Heemstede. De middag is 
gratis toegankelijk; reserve-
ren is noodzakelijk via 023-
5115300.

Scratch is een ‘supercool’ 
programma. Vind jij het tof 
om je eigen computerpro-
gramma te bouwen? Wil je 
verhalen vertellen met beeld 
en geluid? Of heb je zin om 
zelf muziek, kunst of spelle-
tjes te maken? Doe dan mee! 
Je leert stap voor stap een 
animatie maken, een game 
ontwerpen en bouwen met 
geluid, beweging en kleur. 
Verras hierna je vrienden en 
familie door je game op het 
internet te zetten, zodat ie-
dereen het kan zien. 

Je hoeft echt niet supergoed 
met computers te zijn om het 
te leren. Ben je bang dat je 
het te moeilijk vindt? Neem 
je vriend of vriendin of broer 
of zus mee. Twee weten al-
tijd meer dan één en het is 
bovendien ook gezellig. Na 
deze workshop kan je nog 
veel meer leuks thuis maken. 
Scratch is namelijk gratis te 
downloaden op je computer. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl 
en op www.scratchweb.nl. 

  U bent elke 
zondag welkom.

Van 16.00 tot 19.00 uur.

Albert Heijn, Blekersvaartweg 57 in Heemstede.

Gallery laat verhuizen naar 65. 
Per 1 juli al. Voor kunstminnend 
Heemstede en inmiddels heel 
Kennemerland, geen grote veran-
dering. Voor de kunstenaars, An-
ja de Vries, Lilette de Bruin, Henk 
Claire Loeffen, Kees Juffermans 
en Annemarie Sybrandy zelf ook 
niet. Ze blijven goede buren met 
dezelfde huurbaas. 

Claire MIgnon
Claire schildert uit het hart. Ze 
begon met het schilderen van 
harten na een moeilijke peri-
ode. Dat gaf rust, niet de he-
le dag verdriet, maar ontdek-
ken hoe blij je kan worden van 
kleur. Harten maken blij. Haar 
idee over de wereld: als iedereen 
een beetje hartelijk zou zijn, dan 
zag de wereld er een stuk beter 

uit. Ze ontdekte dat je met plexi-
glas veel kunt doen. Beschilde-
ren met diverse technieken en 
ongekende mogelijkheden met 
kleur opbrengen. Ze maakte 
harten in 3D. Een hart van plexi-
glas in kleur als achtergrond met 
kleinere hartjes in alle mogelijke 
kleurcombinaties en design die 
naar voren steken op buisjes als-
of ze uit de achterzijde naar vo-
ren komen. Driedimensionaal en 
hartverwarmend. Zo heeft ze nu 
ook vlinders gevangen in 3D. In 
ieder stuk zitten wel 250 harten 
of vlinders. Deze `hartsvriendin-
nen` zijn nu geëxposeerd in de 
Pop Up Gallerie in de Raadhuis-
straat 63, na 1 juli op nummer 65, 
kan niet missen, kijk maar naar 
die kleurige kunstwinkel.
Ton van den Brink 

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 1 juli 
begint de dienst in de Petrakerk 
aan de Limburglaan 3 om 10.00 
uur. In deze dienst gaat voor br. 
Wim van der Vooren. Er is kin-
deropvang voor de kleinsten en 
Bijbelklas voor de kinderen van 
de basisschool.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 1 juli is 
ds. P.I.C. Terpstra de voorgan-
ger in de dienst in de Pinkster-
kerk op de Camplaan, die begint 
om 10 uur. Er is Crèche voor kin-
deren tot 4 jaar, Kinder-Anders-
dienst voor kinderen van 4 tot 10 
jaar, Spiegeltent voor kinderen 
van 10 tot 12 jaar en Reflection 
voor tieners van 12 tot 15 jaar.

PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervorm-
de Gemeente Bennebroek aan 
de Binnenweg 67 is ds. W.M. 
Schinkelshoek zondag 24 ju-
ni om 10.00 uur de voorganger. 
Woensdag 4 juli is er om 19.30 
uur een zomerzangavond.

R.K. Parochie 
Sint Jozef

Bennebroek - Bij de R.K. Paro-
chie Sint Jozef aan de Kerklaan 9 
in Bennebroek is vrijdag 29 juni 
om 09.00 uur een Eucharistievie-
ring. Zo ook op zaterdag 30 ju-
ni om 19.00 uur, met een koor 
uit Volendam en op zondag 1 juli 
om 10 uur met het Caeciliakoor. 
Voorganger tijdens de vieringen 
is pastoor Verhaegh.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 30 juni
• Ans Kluijt met krijtteke-
ningen, Leo Schepens met 
materieschilderijen, Car-
la Teer met keramiek, Hen-
ny Salimans met schilderij-
en, Marijke Pie met fantasy 
fotografie in Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56a in Heem-
stede. Informatie: www.het-
kunstbedrijf.nl.

Tot en met 1 juli
• Werk van schildercursis-
ten van de Pauwehof in de 
Bosbeek, Glipperdreef 209 in 
Heemstede.

Tot en met 2 juli
• Wandkleden van Diti Tö-
ning in Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Informatie: 
www.dititoning.nl.

Van 2 juli tot en met 
9 september
• Schilderijen en beelden in 
speksteen van Marianne de 
Haast-Briaire in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede.

Tot en met 3 juli
• Schilderijen van Josée 
van Schuppen in het Voor-
malige Gemeentehuis van 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5.

Van 4 tot en met 21 juli
• Expositie ‘Kunst op Zol-
der’ in Galerie Het Kunst-
bedrijf op de Raadhuisstraat 
56A in Heemstede. Informatie: 
www.hetkunstbedrijf.nl.

Van 5 juli tot en met 
4 september
• Foto’s van architect en 
fotograaf Luca Coppo-
la en keramisch werk van 
beeldend kunstenaar Els 
Hoekstra in het voormali-
ge gemeentehuis van Benne-
broek.

Tot en met 26 juli
• Schilderijen van Nico-
le van Dalen in de publieks-
hal van Raadhuis Heemstede, 
Raadhuisplein 1. Informatie: 
www.nr-art.nl.

Agenda
Cultuur Muziek

Zaterdag 30 juni
• Topkoor Close Up in the-
ater de Luifel in Heemstede, 
20.15 uur, Informatie:
www.vocalgroupcloseup.nl.

Zondag 1 juli
• Kunstkring Heemstede 
viert 60-jarig jubileum met 
tien muzikale optredens 
buiten op het Wilhelmina-
plein en in de Oude Kerk, 
13.00-18.30 uur. De concerten 
in de kerk zijn gratis voor de 
leden, niet-leden kunnen voor 
14 euro een passepartout ko-
pen via 023-5281348 of info@
heemsteedsekunstkring.nl.
Meer informatie: www.heem-
steedsekunstkring.nl.

Woensdag 4 en 18 juli en
1 en 22 augustus
• Zomerzangavonden in de 
hervormde kerk aan de Bin-
nenweg 67 in Bennebroek, 
19.30 uur.

Zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heem- 
stede Live’ op het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Informa-
tie: www.heemstedelive.nl.

Diversen
Zaterdag 30 juni
• Stand up Comedy Night in 
café de 1ste Aanleg in Heem-
stede, 21.00 uur.

Woensdag 4 juli
• Themabijeenkomst ‘Ga-
men en internetgebruik 
onder jongeren’ van 20.00 
tot 22.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanmelden: 023-
5483828.

• Officiële opening speel-
bos Meermond in Heem-
stede, 14.30 uur. Informatie: 
www.speelbosmeermond.nl.

Dinsdag 10 juli
• Excursie voor senioren 
met de boot naar Forteiland 
Pampus georganiseerd door 
Casca. Aanmelden door ui-
terlijk woensdag 4 jli 21,50 te 
betalen bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede,

Regio
Exposities

Tot en met 30 juni
• Schilderijen van Wim Al-
tena uit Heemstede in ver-
pleeghuis Zuiderhout, Beel-
slaan 9 in Heemstede.

Zondag 1 en 8 juli
• Modelfotograaf Peter 
Mantel exposeert in de Stom-
pe Toren aan de Kerkweg in 
Spaarnwoude, 12.00-16.30 
uur. Informatie: www.mantel-
web.nl.

Tot en met 3 juli
• Expositie  van Ad van Luijk 
bij Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met 15 juli
• Schilderijen rond het the-
ma ‘Haarlem roze stad’ in 
Galerie de Waag, Spaarne 30 
in Haarlem.
Informatie: www.haarlemroze-
stad.nl en www.kzod.nl.

Tot en met 22 juli
• Solo tentoonstelling van 
Maaike van der Linden in 
Galerie 37, Groot Heiligland 37 
in Haarlem. Informatie:
www.galerie37.nl.

Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

• Historisch Museum Haar-
lemmermeer, Bosweg 17 in 
Hoofddorp. Informatie: www.
historisch-museum-haarlem-
mermeer.nl

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Muziek
Zaterdag 30 juni,
maandag 2 t/m vrijdag 6 juli
• Gratis muziekfestival 
‘All together now’ waar al-
le Haarlemmers  met muzika-
le ambities aan mee kunnen 
doen in De Egelantier. 
Zaterdag 30 juni in het Patro-
naat de Bandmarathon met 
popbands, zondag 8 juli in de 
Philharmonie klassieke En-
semble Estafette en zondag 8 
juli het Popkoor in het Patro-
naat. www.hart-haarlem.nl

Zondag 1 juli
• Anglicaanse Evensong: 
met de Roden Girl Choris-
ters o.l.v. Sonja de Vries; 
Sietze de Vries, orgel.
Zomeravondmuziek in de Gro-
te of St. Bavokerk in Haarlem:
Toegang gratis (vrijwillige bij-
drage in de kosten). Ingang: 
Oude Groenmarkt, Haarlem

Vrijdag 6 juli
• Benefietfeest ‘I Love Pink’ 
voor ‘Stop Aids Now’ in Pa-
tronaat bij elkaar voor Stop 
Aids Now! Met medewerking 
van o.a. Karin Bloemen, Dieu-

wertje Blok, Anita Heilker van 
de Dolly Dots, Miss Windy 
Mills, de Ware Sint en Ria Valk. 
Organisatie: Theatergroep 
Eglentier with Friends en Als 
De Brandweer. Om 20.30 uur. 
Zijlsingel 2 te Haarlem, kaar-
ten 20,- via www.eglentier.nl 
of www.patronaat.nl

Zaterdag 7 juli
• Concert Haarlem Voices 
in de OLV Kerk aan de Korte 
Zijlweg 7 in Overveen, 20.15 
uur. Kaarten via www.haar-
lemvoices.nl.

Diversen
Vrijdag 29 juni
• Lezing in het kader van 
de Maand van het Span-
nende Boek door patho-
loog-anatoom Frank van de 
Goot in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem, 
20.00-22.00 uur. Aanmelden: 
023-5115300. Meer info op 
www.bibliotheeklhaarlem.nl.

Zaterdag 30 juni
• Workshop ‘Leef je uit met 
verf’ door Josée van Schup-
pen van 14 tot 17 uur op de 
Garbialaan 24 in Hillegom.
Informatie: www.joseevan-
schuppen.nl, 06-38438622.

Zondag 1 juli
• Van 13–17 uur vindt de 
Spaarne Kunstroute plaats. 
Langs deze route houden 26 
galeries en ateliers maande-
lijks open huis. De diversiteit 
in vormen van kunst is enorm. 
O.a  Spaarnwouderstraat 69zw, 
een live bellypaint demonstra-
tie, een beschildering op een 
zwangere buik.
Meer informatie: www.spaar-
nekunstroute.nl.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, leidt zondag 1 ju-
li ds. A.W Ridder (Leiden) de vie-
ring om 10.00 uur. Er is Kom in 
de Kring (0-9 jaar).

Nieuwe 
tentoonstelling 
in Bennebroek

Bennebroek - Donderdag 5 ju-
li wordt een nieuwe expositie 
geopend in het voormalige ge-
meentehuis van Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5.
Er worden foto’s geëxposeerd 
van architect en fotograaf Luca 
Coppola en er is keramisch werk 
te zien van beeldend kunstenaar 
Els Hoekstra.
Luca Coppola is in 1973 gebo-
ren in Italië. Hij bracht zijn jeugd 
door in Milaan, Turijn, Napels en 
Rome. In Rome studeerde hij ar-
chitectuur en ontwikkelde tege-
lijkertijd zijn passie voor fotogra-
fie. Vooral de architectuur en de 
natuur zijn bronnen van inspira-
tie. In 2008 emigreerde hij sa-
men met zijn vrouw naar Neder-
land en ook hier zijn vele onder-
werpen die hem inspireren tot 
het maken van foto’s, zoals tul-
pen, bevroren kanalen, boten, 
bruggen en gebouwen, waarbij 
de lucht en de ruimte een gro-
te rol spelen.
Els Hoekstra studeerde beeld-
houwen en grafiek aan de Aca-
demie voor Kunst en Industrie te 
Enschede en volgde een oplei-
ding bij Ateliers 63 te Haarlem. 
Zij werkt met veel verschillen-
de materialen en experimenteert 
graag met kleur en vorm. Haar 
werk laat zich dan ook niet onder 
één hoedje vangen. Wel is in al 
haar werk de natuur sterk aan-
wezig. Op deze expositie is een 
keuze gemaakt uit haar kerami-
sche objecten.
De tentoonstelling wordt ge-
opend op donderdag 5 juli om 
20.00 uur. Het werk is te zien tot 
en met dinsdag 4 september. De 
openingstijden zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur.



Plan nieuwe 
verbinding Laantje 

van Alverna

In deze uitgave:
-  Gered Gereedschap

-  Inloop burgemeester 
6 juli

-  Groepsaankoop 
zonnepanelen

-  Exposities in raadhuis

Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 27 juni 2012

Sarah Collins ‘Jonge Held 2012’ 

Onderscheiding Carnegie Heldenfonds 
voor Rick Melchior uit Heemstede 

De langste dag van het jaar werd donderdag 
21 juni voor inwoner Rick Melchior een dag 
om extra lang van te genieten. Toen kreeg 
hij namelijk de bronzen medaille van het 
Carnegie Heldenfonds opgespeld door 
burgemeester Marianne Heeremans. 

Dat gebeurde in aanwezigheid van Joyce Sylvester, 
nu burgemeester van Naarden. De heer Melchior 
redde haar in 1992 uit een verongelukte trein. 
Op www.heemstede.nl meer informatie en links naar 
de reportages die SBS 6 voor Hart van Nederland 
maakte en RTV Noord-Holland voor het nieuws.

ZZP vervolgbijeenkomst 5 juli 2012 

Op 16 februari jl is er een succesvolle zzp 
bijeenkomst geweest. De opkomst in februari 
was groot en de reacties van de zzp’ers op 
deze avond waren zeer positief. Tijdens de 
bijeenkomst bleek er grote belangstelling te 
bestaan voor een nadere kennismaking met 
collega’s uit dezelfde branche. 

Daarom organiseren wij op donderdag 5 juli 2012 
vanaf 19.30 uur een vervolgbijeenkomst. Het thema 
van de bijeenkomst is ‘samenwerken’. 

De avond wordt geopend door burgemeester 
Marianne Heeremans waarna mevrouw Linde 
Gonggrijp, directeur FNVZelfstandigen een presentatie 
zal geven over zzp’ers, trends en voordelen van 
samenwerken. Ons streven is er op gericht om alle 
in Heemstede woonachtige zzp’ers met elkaar in 
contact te brengen en zo door samenwerking de 
positie van de zzp’er te versterken. 

U kunt zich aanmelden op www.heemstede.nl/zzp. 
Hier vindt u ook meer informatie over het programma.

Niet één, maar twee helden uit Heemstede 
werden op donderdag 21 juni in het raadhuis 
in Heemstede geëerd. Sarah Collins (21) 
was de trotse winnares van de eerste ‘Jonge 
Heldenprijs’. 

Na vijf jaar Hageveld, werd Sarah als 16-jarige 
toegelaten op het United World College (UWC) 
in Hong Kong, waar zij zich ook inzette voor 
vrijwilligerswerk. Vervolgens ging zij naar het 
Wheaton College in Norton, dichtbij Boston en 
deed ze mee aan Model United Nations op Harvard. 
Deze zomer loopt ze stage in Geneve voor het 
International Bridges for Justice, een 
non-gouvernementele organisatie die gemartelde 
gevangenen in buitenlanden juridisch probeert bij 
te staan.

De Jonge Heldenprijs is in het leven geroepen door 
Rotaryclub Heemstede. De gemeente is een warm 

voorstander van deze prijs omdat het past in het 
streven om het positieve beeld van jongeren in de 
(Heemsteedse) samenleving te versterken.

Op de foto Jonge Held 2012 Sarah Collins temidden van 
de nummers 2 en 3 en de jury van de Jonge Heldenprijs.Publieksbalie: 

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: 
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 14 023. 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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group) 
youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens en openingstijden



Plan nieuwe verbinding Laantje van Alverna 
Prorail streeft naar de afsluiting van de onbewaakte 
spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna. Dit 
streven wordt gedeeld door het gemeentebestuur. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
Landgoederen en Groene Gebieden in 2007 is 
daarom een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, 
die het mogelijk maakt om een verbindingsweg 
tussen het Laantje van Alverna en de Constantijn 
Huygenslaan aan te leggen. De verbindingsweg zal de 
bewoners van het Laantje van Alverna een veilige en 
volwaardige alternatieve ontsluitingsroute bieden. Om 
de verbindingsweg juridisch en technisch mogelijk 
te maken zijn een ontwerpwijzigingsplan en een 
ontwerpinrichtingsplan voorbereid. De ontwerpen 
van het wijzigingsplan en het inrichtingsplan zijn nu 
gereed en worden ter inzage gelegd, zie hiervoor de 
bekendmaking ‘Ontwerpwijzigingsplan Boekenrode, 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
Gebieden’ verderop in deze HeemstedeNieuws. 

Inloopavond
Op dinsdag 3 juli 2012 is er een inloopavond in 
het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u het 
plan inzien, uitleg krijgen en hierop reageren. Bij 
de inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is 
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent.

Vervolg
Na de zienswijze/inspraakperiode worden de 
ingekomen zienswijzen/inspraakreacties beantwoord 
en - als daar aanleiding toe is - verwerkt in de 
definitieve plannen. Het college van burgemeester en 
wethouders stellen de plannen uiteindelijk vast. Naar 
verwachting zal dit in september 2012 gebeuren.

Inloopochtend  
burgemeester 6 juli 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats 
op vrijdag 6 juli van 10.00 tot 12.00 uur.  
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester over 
ontwikkelingen in Heemstede.

Werk aan de weg 

Breitnerweg en omgeving Tot half juli 2012 
worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de 
Breitnerweg en omgeving. Onderdeel van het project 
is het vervangen van de wegverharding op de J.H. 
Weissenbruchweg ter hoogte van de brug over de 
Crayenestervaart. Doorgaand verkeer richting Haarlem 
wordt omgeleid. 

Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en 
Ringvaart Tot eind juli 2012 is het fietspad langs 
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart 
afgesloten. Ter hoogte van de kruising Javalaan/ 
Cruquiusweg wordt fietsverkeer omgeleid via 
het fietspad langs de noordelijke rijbaan. De 
omleidingsroute staat met borden aangegeven.

Javalaan Tot half juli 2012 worden frees- en 
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de 
fietspaden op de Javalaan. Het werk zorgt voor 
beperkte verkeershinder.

Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012 
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes 
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te 
verbeteren. Het werk bestaat uit het verhogen van de 
perronband en het aanleggen van speciale tegelrand. 
Hierdoor ontstaat er een gelijkvloerse instap die het 
in- en uitstappen van de bus makkelijker maakt. De 
werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Lever uw oude gereedschap in  
bij kinderboerderij ’t Molentje

Heeft u twee zagen in huis?  
Een dopsleutelset die u nooit gebruikt  
of een oude boormachine die nog in de 
schuur ligt? Bij kinderboerderij ’t Molentje 
is een inzamelpunt ingericht voor oud 
gereedschap. Lever hier uw overtollig 
gereedschap in en steun hiermee de  
Stichting Gered Gereedschap. 

De stichting zorgt ervoor dat dit gereedschap 
toegepast kan worden bij het inrichten van technische 
scholen en het ondersteunen van startende 
ondernemers in ontwikkelingslanden.  
Met uw gereedschap kunnen jongeren een vak  
leren en een zelfstandig bestaan opbouwen.  
Meer informatie leest u op  
www.geredgereedschap.nl.

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Scan de QR-code en lees 
welk gereedschap u wel  
en niet kunt inleveren.



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Exposities in raadhuis 
Heemstede
Expositie Nicoline van Dalen 
In de maanden juni en juli 2012 is in de publiekshal 
werk te zien van Nicoline van Dalen. Nicoline haalt 
haar inspiratie uit het alledaagse, zoals een spin in de 
tuin, landschappen en mensen. Voor haar betekent 
schilderen in de ban komen van een onderwerp, de 
kleuren en de compositie.

Expositie Elly en Roos van Kleef
In de vitrines in de publiekshal exposeren Elly en Roos 
van Kleef. Moeder en dochter hebben veel inspiratie 
opgedaan in verschillende musea, zoals de Hermitage, 
het Guggenheim en het MoMa in New York. Volgens 
Elly is kunst een verrijking van de ziel. Het werk is nog 
te zien tot eind juli 2012. 

Tentoonstelling Themajaar  
Historische Buitenplaatsen
Vanaf 6 juli t/m begin september 2012 is een 
tentoonstelling in het kader van het Themajaar 
Historische Buitenplaatsen 2012 te zien in de 
Burgerzaal. Deze tentoonstelling is in samenwerking 
met het Noord-Hollands Archief en het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem tot stand gekomen. 
Als pronkstuk is een zestien meter lange kaart uit de 
eerste helft van de 18de eeuw met daarop het hele 
traject van de Herenweg, vanaf Haarlem tot aan de 
grens met de heerlijkheid Bennebroek, te zien. Op 
deze kaart zijn de vele Historische Buitenplaatsen 
weergegeven. Het bijzondere aan deze historische 
kaart is dat er overheen gelopen mag worden. 

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van 
harte welkom de verschillende exposities te komen 
bewonderen.

Zonnepanelen tegen scherpe prijs
Doe mee met groepsaankoop zonnepanelen!
Vanaf vandaag kunnen inwoners van de 
gemeente Heemstede en omliggende gemeenten 
hoogwaardige zonnepanelen aanschaffen tegen 
een scherpe prijs, onder de noemer ‘Route du 
Soleil’. Voor 1122 euro heeft u al drie panelen  
op het dak liggen. Voor nog geen 6000 euro  
wekt een gemiddeld gezin evenveel stroom op  
als het gebruikt. Route du Soleil is een 
project waarin marktpartijen en gemeenten 
samenwerken en garandeert zo een scherpe prijs 
tegen goede garantievoorwaarden. 

Door een samenwerking met een inkopende partij 
worden de panelen direct vanaf de fabriek ingekocht. 
De panelen zijn gecertificeerd en behoren tot de beste 
panelen op de markt. Een klantenservice zorgt voor 
alle klantencontacten en verzorgt alle aanvragen. Na 
het invullen van een offerteaanvraag, regelt Route du 
Soleil de schouw aan huis, een transparante offerte, de 
bestelling, de levering en installatie van de panelen. 

Wie is Route du Soleil?
Route du Soleil is een samenwerking tussen regionale 
installateurs, heeft een klantenservice en een centrale 
inkoop die de hoge kwaliteit van de zonnepanelen 
waarborgt. De samenwerking is een initiatief van de 
Milieudienst IJmond. Bedrijven die deelnemen zijn; 
Energie Service Noord West, Solar Electricity Systems bv, 
Kapitein bv, Patina, First Energy bv en M&O Techniek. 
Meer informatie vindt u op www.routedusoleil.nl. 

Subsidie op zonnepanelen beschikbaar?
Zonnepalen verdienen zichzelf terug. Iemand die 
alle energie zelf wil opwekken, kan met 16 panelen 
rekenen op een terugverdientijd van 6,5 jaar. De 
wetenschap dat zonnepanelen zo’n 20 jaar meegaan 
maakt die rekensom erg aantrekkelijk. Subsidie blijft 
ook beschikbaar. Met ingang van 2 juli wordt een 
nieuwe subsidieregeling van kracht. Particulieren 
kunnen van het aankoopbedrag 15% terugkrijgen, 
tot een maximum van 650 euro. Aanvragen lopen 
niet via Route du Soleil, maar kunnen uitsluitend via 
AgentschapNL per DigiD worden ingediend.  
Meer informatie op www.agentschapnl.nl.

Ontwerpwijzigingsplan Boekenrode,  
bestemmingsplan Landgoederen en  
Groene Gebieden
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Boekenrode 
met ingang van 28 juni 2012 gedurende zes weken 
voor eenieder ter inzage ligt. 

Waarom een wijzigingsplan?
Voor de ontsluiting van het gedeelte van de 
Leidsevaartweg, dat loodrecht op het spoor staat en 
in de volksmond ook wel de Laan van Alverna wordt 
genoemd, is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld, 
ontwerpwijzigingsplan Boekenrode. In dit plan wordt 
in het plangebied de bestemming Natuur gewijzigd 
in de bestemming Verkeers- en verblijfsdoeleinden. 
Het doel van dit plan is dat direct ten westen van het 
spoor tussen de Laan van Alverna en de Constantijn 
Huygenslaan een ontsluitingsweg planologisch 
mogelijk zal zijn.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 28 juni 
2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage 

in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 
1 te Heemstede en in de openbare bibliotheek, 
Julianaplein 1 te Heemstede. De openingstijden van 
het raadhuis en de bibliotheek vindt u op de website 
www.heemstede.nl. Het plan kan ook worden ingezien 
op de website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (28 juni t/m 
8 augustus 2012) kan eenieder reageren. Zienswijzen 
met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan kunt 
u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Als u 
schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw zienswijze 
richten aan de gemeenteraad van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.  
U kunt uw zienswijze ook via een e-mail versturen aan  
gemeente@heemstede.nl.

Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer A. Borg van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid op telefoonnummer is (023) 548 57 48. Ook 
voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u 
zich tot de heer A. Borg wenden.



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

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  W. Denijslaan 25 het plaatsen van een dakkapel op 

het voor en- achtergeveldakvlak 2012.167 
ontvangen 12 juni 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en voor het 
verstoren van een rijksmonument (verbouwen, 
slopen of op andere wijze aantasten) 
-  Herenweg 21C een woning splitsen in 2 woningen 

2012.178 
ontvangen 14 juni 201

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en voor 
het verstoren van een provinciaal monument 
(verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten)
-  Leidsevaartweg 75 het vervangen van het 

pannendak en het plaatsen van twee dakramen 
2012.170 
ontvangen 12 juni 2012

-  Leidsevaartweg 77 het vervangen van het 
pannendak en het plaatsen van vier dakramen 
2012.174 
ontvangen 14 juni 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Paulus Potterlaan 12 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.173 
ontvangen 14 juni 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Van Slingelandtlaan 13 het kappen van een esdoorn 

2012.166 
ontvangen 11 juni 2012

-  Zandvoorter Allee 27 het kappen van 1 den en  
1 blauwspar 2012.168 
ontvangen 11 juni 2012

-  Herenweg 64 het kappen van een kastanjeboom 
2012.169 
ontvangen 13 juni 2012

-  W. Denijslaan 10 het kappen van een naaldboom 
2012.171 
ontvangen 13 juni 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 28 juni 2012 
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 Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Borneostraat 28 het vergroten van een dakkapel op 
het zijgeveldakvlak 2012.141  
ontvangen 18 mei 2012

-  Valkenburgerplein 4 II het constructief wijzigen 
van de tweede verdiepingsvloer, het wijzigen van 
de brandcompartimentering, het creëren van een 
loggia en het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak 2012.161  
ontvangen 4 juni 2012

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.
 
Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking 
van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 

een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen: 
 
-  Paulus Potterlaan 12 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.173
-  Einthovenlaan 10 het plaatsen van een dakopbouw  

2012.135

De verzoeken liggen vanaf 28 juni 2012 gedurende 
4 weken 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 Bouw- en Woningtoezicht 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen  
(verzonden 21 juni 2012)
Omgevingsvergunning voorbouwen
-  Koediefslaan 2 het optrekken van de 

zijgeveldakvlakken 2012.139
-  Pieter de Hooghstraat 36 het ombouwen van een 

schuur naar een overkapping 2012.143

Omgevingsvergunning voor kappen
- Achterweg 5 het kappen van 3 kastanjes 2012.160
-  Johan Wagenaarlaan 47 het kappen van een eik 

2012.163
-  Heemsteedse Dreef 146 het kappen van een esdoorn 

en een conifeer 2012.149
-  Prinsenlaan 44 het kappen van een naaldboom 

2012.155

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 28 
juni 2012 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 Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of  
uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Verwijdering fietswrakken in Heemstede
Op woensdag 4 juli 2012 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).

Tevens worden op woensdag 4 juli 2012 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  
06-11790454.



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 
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.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 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 
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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Verkeersbesluit
-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Offenbachlaan 43 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve  
van de bewoonster (verzonden 25 juni 2012).

 
Het besluit ligt vanaf 28 juni 2012 zes weken ter 

inzage. U kunt hiertegen in bezwaar (zie kader 
‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken’). Door het indienen van een bezwaar wordt dit 
besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang 
kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 
een voorlopige voorziening vragen aan de president 

van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening moeten griffierechten 
worden betaald.

Bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ onherroepelijk
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’, digitaal 
bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.BPcentrumeo-0201, 
met ingang van 18 april 2012 onherroepelijk is 
geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling door de gemeente-
raad van 28 april 2011 is beroep ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit beroep is door de Afdeling op 25 oktober 2011 
voor een deel kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
Voor het overige is het beroep door de Afdeling op  
18 april 2012 niet-ontvankelijk, c.q. ongegrond verklaard.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u  
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede,  www.Heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

De authentieke planbestanden kunt u raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008’, en klik vervolgens op de IDN van dit 
plan (NL.IMRO.0397.BPcentrumeo-0201).  

Het besluit met bijbehorende stukken zijn voorts in te 
zien in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op  
www.heemstede.nl. 

Vergaderingen
Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 5 juli 2012 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen PGB-verantwoording WMO 
- niet openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de afwijzing van bijzondere 
bijstand 
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de beëindiging van een 
IOAW- en een WWB-uitkering 
- niet openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07.

Wijziging Raadsagenda
De raadsagenda van 28 juni 2012 is op één punt 
aangepast na de vergadering van de commissie 
Middelen.
Advies Zendtijdtoewijzing Branding RTV is een 
hamerpunt.
De kadernota 2012 blijft een bespreekpunt, zoals 
aangekondigd.

De actuele agenda vindt u op www.heemstede.nl.

Plan nieuwe  
verbinding Laantje 

van Alverna
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Sarah Collins ‘Jonge Held 2012’ 

Onderscheiding Carnegie Heldenfonds  
voor Rick Melchior uit Heemstede 

De langste dag van het jaar werd donderdag 
21 juni voor inwoner Rick Melchior een dag 
om extra lang van te genieten. Toen kreeg 
hij namelijk de bronzen medaille van het 
Carnegie Heldenfonds opgespeld door 
burgemeester Marianne Heeremans. 

Dat gebeurde in aanwezigheid van Joyce Sylvester,  
nu burgemeester van Naarden. De heer Melchior  
redde haar in 1992 uit een verongelukte trein.  
Op www.heemstede.nl meer informatie en links naar  
de reportages die SBS 6 voor Hart van Nederland 
maakte en RTV Noord-Holland voor het nieuws.

ZZP vervolgbijeenkomst 5 juli 2012 
Op 16 februari jl is er een succesvolle zzp 
bijeenkomst geweest. De opkomst in februari 
was groot en de reacties van de zzp’ers op 
deze avond waren zeer positief. Tijdens de 
bijeenkomst bleek er grote belangstelling te 
bestaan voor een nadere kennismaking met 
collega’s uit dezelfde branche. 
 
Daarom organiseren wij op donderdag 5 juli 2012 
vanaf 19.30 uur een vervolgbijeenkomst. Het thema 
van de bijeenkomst is ‘samenwerken’. 

De avond wordt geopend door burgemeester 
Marianne Heeremans waarna mevrouw Linde 
Gonggrijp, directeur FNVZelfstandigen een presentatie 
zal geven over zzp’ers, trends en voordelen van 
samenwerken. Ons streven is er op gericht om alle  
in Heemstede woonachtige zzp’ers met elkaar in 
contact te brengen en zo door samenwerking de 
positie van de zzp’er te versterken. 

U kunt zich aanmelden op www.heemstede.nl/zzp.  
Hier vindt u ook meer informatie over het programma.

Niet één, maar twee helden uit Heemstede 
werden op donderdag 21 juni in het raadhuis 
in Heemstede geëerd. Sarah Collins (21) 
was de trotse winnares van de eerste ‘Jonge 
Heldenprijs’.  

Na vijf jaar Hageveld, werd Sarah als 16-jarige 
toegelaten op het United World College (UWC)  
in Hong Kong, waar zij zich ook inzette voor 
vrijwilligerswerk. Vervolgens ging zij naar het  
Wheaton College in Norton, dichtbij Boston en  
deed ze mee aan Model United Nations op Harvard. 
Deze zomer loopt ze stage in Geneve voor het 
International Bridges for Justice, een  
non-gouvernementele organisatie die gemartelde 
gevangenen in buitenlanden juridisch probeert bij  
te staan.

De Jonge Heldenprijs is in het leven geroepen door 
Rotaryclub Heemstede. De gemeente is een warm 

voorstander van deze prijs omdat het past in het 
streven om het positieve beeld van jongeren in de 
(Heemsteedse) samenleving te versterken.

Op de foto Jonge Held 2012 Sarah Collins temidden van  
de nummers 2 en 3 en de jury van de Jonge Heldenprijs. Publieksbalie: 

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: 
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 14 023. 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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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. 

Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group) 
youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens en openingstijden




