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Heemstede verwelkomt veteranen
Heemstede – Niet zomaar een dag was het afgelopen vrijdag. Het was Veteranendag. Een dag
dat oud-strijders, in leven of overleden, eervol in het middelpunt staan. Zo ook in Heemstede,
Ton van den Brink maakte er een verslag van dat elders in deze krant is te lezen.

Voorwegschool loopt
10.000 euro bij elkaar!

Heemstede – De kinderen
van de Voorwegschool hebben zich op 18 april werkelijk rot gelopen voor de Stichting Kinderhuizen Polen. Dat
was bepaald geen ommetje.
Met de tong op de schoen is
het geld binnengehaald en
woensdagochtend werd bekend gemaakt hoeveel geld
de kinderen van de Voorwegschool bij elkaar gelopen
en gehold hebben. 5000 Euro voor speeltoestellen van
de eigen Voorwegschool en
5.467,63 euro voor de Kindertehuizen in Polen.

Het is dat de cijfers op de grote vellen karton er heel duidelijk opstonden anders zou je je
eigen ogen niet geloven. Dat
kinderen dat allemaal bij elkaar
gelopen hebben. Ongelooflijk,
maar wel waar! Ellen van Leeuwen van de Voorwegschool was
dan ook heel trots op ‘haar’ kinderen, maar wist eigenlijk niet
welke pet ze op moest zetten.
Want ze zit, samen met Olaf
Roeloffs en Laura Willemse,
ook in het bestuur van de Stichting Kindertehuizen Polen. Dan
komt het geld helemaal goed
terecht.
Ze gaan de speeltoestellen die
de kindertehuizen in Polen krijgen, in Polen zelf kopen. Veel
goedkoper en je steunt er ook
het land direct mee. In Polen
is de armoede overal te voelen. Honderden kinderen zijn er
weggedrukt. In de kindertehuizen wonen uit huis geplaatste kinderen, wezen, gehandicapten, kinderen uit ontwrichte

gezinnen en arme kinderen. Die
kindertehuizen staan in Olesnica. Die krijgen nu sport-en speltoestellen die sportief bij elkaar
gelopen zijn door kinderen van
de Voorwegschool en fantastisch
gesponsord door ouders, familie,
buren en vrienden.
Ton van den Brink

Tuinenwedstrijd ‘de Oosteinde’

www.krde.nl

Mooiste tuin van de week

Herenweg  a
Heemstede

Heemstede – Hans en Marianne Hofman uit de Jacob van
Campenstraat zijn in het blije bezit van een natuurtuin. Om
die te verkrijgen hebben ze al het gras weggehaald. Via
een slingerpad kom je van allerlei planten en bloemen tegen. Er is ook een vijver en achter de clematis bevindt zich
een zitje met veel schaduw vanwaar Hans en Marianne een
prachtig zicht hebben op de vijver met goudwindes en kikkers. “Opvallend is dat de lavendel vol in bloei staat, terwijl dat in de Provence - waar we net vandaan komen - nog
niet het geval is. Dit kan dus allemaal in een gewone woonstraat in Heemstede”, aldus de tuinliefhebbers.
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Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten in beeld

informatie
advertentie-tarieven:
Ingrid Sierveld
tel. 0655-183838
(ma. t/m vr. 8.30 tot 17.00 uur)

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

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

Winkel is geen bijkantoor...

Kabalen inleveren bij
Primera de Pijp

Heemstede – Gratis kabaaltjes kunt u inleveren bij Primera de Pijp
aan de Raadhuisstraat 30. Het kantoor van de Heemsteder aan de
Camplaan is definitief gesloten, zodat dit inleveradres voor kabalen en een extra krant automatisch wegvalt. Overigens kunt u bij
‘de Pijp’ ook een extra ‘Heemsteder’ krijgen. Maar let wel: de Pijp
is geen ‘bijkantoor’ van de krant! Vragen / opmerkingen over
tekst, foto’s of advertenties stelt u via dit telefoonnummer:
0297-368671 of via mail: redactie@heemsteder.nl
De Heemsteder is uiteraard blij met de mogelijkheid die Primera de
Pijp biedt om als inleveradres te fungeren. De uiterste inleverdag
voor kabalen is maandag!

Telefoonnummers politie
Heemstede – In de Heemsteder van vorige week was een artikel opgenomen over de aangepaste openingstijden van het politiebureau. Door personeelstekort en vakanties wordt het bureau
minder bezet. Wel wil de politie meer ‘op straat’ aanwezig zijn. In
het stukje ook de tip dat aangiften ook telefonisch gedaan kunnen worden. Helaas stond in het artikel geen telefoonnummer
vermeld. Hier nog even die o zo belangrijke telefoonnummers:
bij calamiteiten belt u 112. Heeft u de politie wel nodig, maar
gaat het niet om een calamiteit dan belt u 0900-8844.

Nieuwe expositie bij
Peter Grajer makelaars

Kerklaan 7
Het woonhuis Kerklaan 7 is aan één zijde vrijstaand gelegen aan
de zuidkant van de Kerklaan vlak bij de IJzeren Brug over de Zandvaart. Het pand heeft een terugspringende rooilijn ten opzichte van
de buurpanden en licht wat lager dan het straatniveau. Het woonhuis heeft een 19e eeuwse verschijningsvorm met een oudere, 18e
eeuwse kern. In 1846 wordt het pand gebouwd voor de blekersfamilie Van den Berg en heeft een rechthoekige plattegrond met
twee bouwlagen onder een schilddak. Het dak bezit twee gemetselde schoorstenen.
De gevels zijn gemetseld in rode baksteen, kruisverband. De kleur
van het houtwerk is bentheim, de panelen van de luiken zijn ossebloed en het raamhout is donkergroen geschilderd. De entree zit
rechts en bestaat uit een paneeldeur met decoratief ijzeren deurrooster en eenruits bovenlicht.
De familie Van der Reek viel in 2001 voor het exterieur en kochten
het huis met alle ruimte voor kinderen. Inmiddels wordt het pand
bewoond door de ouders met peuter en kleuter. Een heerlijk huis
op een prachtige locatie midden in het dorp. Buiten is het dak vervangen, de buitengevels gevoegd en alle ramen vervangen. Ook de
voordeur is vervangen en de vloer nu beton. Het interieur had nog
alle trekken van de jaren 70 inclusief het toen moderne oranje. Het
hele interieur is nu aangepast aan de wensen van de jonge ouders.
Voor de renovatie van het exterieur kregen de bewoners alle medewerking en adviezen van de gemeente. Het ANWB bordje met daarop de gegevens van de status van gemeentemonument kon alleen
in een standaard formaat aan de gevel geplaatst worden, waar de
bewoner niet blij mee is. Te ver van de straat. Hij ziet liever een bordje dichterbij de straat op een paaltje of aan de boom, leesbaar voor
eenieder. Maar kleine wensjes blijven bij zo`n mooi pand.
Ton van den Brink

Heemstede - Transparantie, kleur, lagen en motieven. Martien Op den Velde
exposeert schilderijen en
grafiek bij het makelaarskantoor Peter Grajer aan
de Raadhuisstraat 67. Daar
is de tentoonstelling vanaf
heden te zien tot en met 26
september.
Over haar werk zegt Martien:
“Het maakt niet uit of ik schilder
of achter de drukpers sta. De
techniek doet er niet echt toe.
Breng laag over laag aan en er
ontstaan spannende verhalen.
Daardoor versterkt het één en
verbergt het ander. Het mag een
zoekplaatje worden.
Woorden kunnen mij raken en

aansporen om te ontdekken. De
letters dienen als vorm en klank
en kunnen door hun beeld bepaalde composities oproepen.
Laag over laag, zodat alles wat
eerder gezegd is verscholen zit.
De kleur van bloemen, de motieven van de Moren en de woorden uit muziek vormen de basis
van deze kunstwerken.”
Tevens maakt Martien kunstwerken in opdracht, geeft les
in grafiek op De Werkschuit in
Zeist, is freelance docent bij het
UCK, te Utrecht en betrokken bij
de Stichting KunstBIKken: een
stichting die kunstenaars helpt
met cultuureducatieve projecten
voor kinderen.
Makelaarskantoor Peter Grajer is
geopend van maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 en 17.30 uur.

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl
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Heemstede omarmt veteranen
Heemstede - De veteraan van 86 jaar was geroerd door de
dankbaarheid, die hij op de veteranendag ondervond. Hij was
door de Amerikanen in Normandië uit de handen van de Duitsers bevrijd en terechtgekomen bij de Prinses Irene Brigade,
waarmee hij in augustus 1944 in Parijs aankwam. Vandaar
trok hij naar Maastricht, een tocht, waarover hij zelfs met zijn
kinderen nooit gesproken heeft.
Wat die veteraan voelde wist
burgemeester Marianne Heeremans vrijdag op de Heemsteedse dag van de veteranen te verwoorden in haar verwelkoming
van de veteranen op het raadhuis, waar de Teisterband marsen speelde. “Het is geen herdenking, geen reünie voor veteranen, het is een cadeau voor
alle Nederlandse veteranen. Een
eerbetoon, waarbij erkenning en
waardering voor het werk van
de veteranen centraal staat, om
die maatschappelijke erkenning
en waardering zichtbaar te maken.” Zij bedankte de leden van
de Adviescommissie Veteranen,
de heren Blankenaar, Bootsma,
Van Keppel, Visser en Baan. Zij
hebben meegedacht bij de opzet van deze dag en de contacten tot stand gebracht om de organisatie Keep them Rolling de
historische rondrit door Heemstede te verzorgen met hun oude
legervoertuigen. De heer Blankenaar bedankte de burgemeester voor de hulp van het bureau
communicatie waar Karin Sonneveld veel voorbereidend werk
heeft kunnen doen. Hij noemde
Heeremans de Sweethart van
Heemstede. Op uitnodiging van
de veteranen vertelde de Heemsteedse mevrouw Smit-Scheffener hoe zij als kind de Japanse
bezetting in Indonesië had meegemaakt nadat haar vader al was
weggevoerd. Zij werd met haar

moeder geïnterneerd in een oud
internaat op Midden Java van
1942 tot augustus 1945. In die
periode zag zij haar vader, die
vreemde man, na drie jaar terug.
Een verhaal dat zij regelmatig op
scholen houdt. Van Ravenzwaaij
van Keep them Rolling vertelde over de passie voor oude legervoertuigen en de emoties en
herinneringen er achter die auto zit. Precies zoals de veteraan
even kwijt wilde, dat hij plaatsnemend achter in een weapon carrier, hij zich terugwaande achter
zijn seintoestel, die hij achter in
zo`n wagen bediende, nu ruim
zestig jaar later en op weg naar
een rondrit met zijn maten door
Heemstede. De bevolking klapte
en zwaaide tijdens de rondrit en
dat gaf de veteranen dat blije gevoel van waardering.
Gedenksteen
Voorafgaand aan de bijeenkomst
in de raadzaal waren veteranen
op de begraafplaats bijeengekomen om samen met de burgemeester en wethouders een gedenksteen te onthullen, waarop
de namen van de Heemsteedse
veteranen die in het voormalig
Nederlands-Indië zijn gesneuveld stonden. De onthulling werd
verricht door oud Nieuw Guineaganger Nico Baan die het voorstel voor een gedenksteen had
ingediend. Gerard Visser gaf aan
dat er over hetgeen een veteraan

heeft meegemaakt een waas van
geheimzinnigheid hangt. Als hij
aan de goede kant heeft gestaan,
wordt hij met enige regelmaat
geëerd. Over zijn oorlog worden
films gemaakt waarin hij zijn wapenbroeders en zichzelf in een
heldenrol ziet. Waren ze de verslagen partij, dan zijn er geen officiële plechtigheden, ze worden
niet bedankt en in films spelen ze
de rol van schurk. Niemand weet
van tevoren of hij aan de goede kant heeft gestaan. Dat komt
pas na de oorlog. Zij zijn aan het
front geweest, in het niemandsland tussen leven en dood ze zijn
heelhuids teruggekeerd, of met
een blijvende verminking of een
geschokte geest. Hoe het toen
was, zit opgesloten in het geheugen van degenen die erbij waren.
Slechts een enkele keer is dat
weer aan hun gezicht te zien.
Op de gedenkplaat staat onder
het opschrift Voor Orde en Vrede de namen van de zes Heemstedenaren: Charles Boshoven, Antonius Denekamp, Jacob
Hindriks, Reinier Jesserun, Dirk
Willemse en Joseph IJand.
Ieder jaar zal, voorafgaande aan
veteranendag, eerst een tocht
naar de begraafplaats gemaakt
worden om de gevallen kameraden te herdenken.
Ton van den Brink

1 juli: Asbakken eruit

Heemsteedse ondernemers
over het rookverbod
Heemstede – We kunnen er niet omheen. Vanaf deze week
mag er niet meer gerookt worden in restaurants en cafés.
Uit recente cijfers van Horecasite.nl, de grootste aan -en
verkoopsite van ondernemend Nederland, blijkt dat het rookverbod niet zonder gevolgen zal blijven. Directeur van de site
TivadarTullner: “Begin 2008 stonden er 1350 ondernemingen
te koop in Nederland. In juni waren het er al 1600 en dit aantal stijgt nog met de dag. Uit de polls blijkt dat van het aantal stemmende ondernemers bijna 60% het voornemen heeft
zijn zaak van de hand te doen. Ook in de Heemsteedse horeca
kunnen de asbakken naar de afvalcontainer. Wordt de soep
zo heet gegeten als hij wordt opgediend of is het een storm in
een glas water?
Cheval Blanc
Ton Nelissen van restaurant Cheval Blanc aan de Jan van Goyenstraat begrijpt de commotie rond
de anti-rookwet .”De gevolgen zijn
nog niet te meten. We kunnen alleen kijken naar de cijfers van restaurants elders in Europa. Daaruit
blijkt dat er met name in het begin
een sterke omzetdaling te zien is.
Ik denk dat de Nederlandse roker

de horeca niet eeuwig blijft vermijden. Ook verwacht ik dat rokers er minder problemen mee
hebben dat er in restaurants niet
meer gerookt mag worden dan in
andere uitgaansgelegenheden.
Toch betreur ik het dat de Nederlander hier niet zelf over mag beslissen. De Nederlandse regering
doet dit voor ons. Ik vraag mij af
na 1 juli: ‘What’s next!”

Sanz
Ruud Blom van de ernaast gelegen Brasserie Sanz ziet geen
blijvende problemen vanwege
het rookverbod. “Wij hebben de
asbakken al sinds een half jaar
weggehaald. Het bleek dat alle
gelegenheidsrokers niet meer
gingen roken. Ik ben zeker niet
van plan mijn onderneming te
verkopen, want we hebben het
de afgelopen twee jaar nog nooit
zo druk gehad. Wij zijn zelfs blij
met het rookverbod.”
Bij Bomans
Een mening die Anne van Oppen van restaurant Bij Bomans
aan de Raadhuisstraat van harte deelt. Van Oppen: “Gasten reageren in de regel heel positief
op het rookverbod dat bij ons
al sinds 1 mei is ingevoerd. Natuurlijk hebben wij ook een aantal trouwe rokende gasten die

INGEZONDEN

Voorstel verkoop gemeentebezit
voor betere sportfaciliteiten
De VVD wil graag de gemeentelijke financiën bekijken in het daglicht van het landelijk belastingklimaat. Sinds 1 januari 2008 heeft
kabinet Grijs I (of Den Uyl II) een aantal belastingverhogingen ten
laste van u als burger doorgevoerd. Het gaat dan om o.a. verpakkingsbelasting, Slurpbelasting, Roetbelasting, brandstofaccijnsverhoging, verhoging van alcohol en tabaksaccijns, maar ook de rioolheffing is verhoogd en een BTW-verhoging.
Een belastingverhoging vanuit de gemeente is onaanvaardbaar.
Terwijl Heemstede een schatrijke gemeente is. Zij is in het bezit
van veel onroerend goed zoals huizen en restaurants. (Bijv. woningen aan de Herenweg en restaurant Groenendaal). Waarom
zou het college van Burgemeester en Wethouders toch nog 5.75%
OZB verhoging wil doorvoeren?
Eigenlijk heeft de gemeente de kerntaak de verkeersveiligheid van
alle verkeersdeelnemers te verzorgen. De gemeente kan de sportfaciliteiten in Heemstede op een hoog niveau te brengen. Bijvoorbeeld een goed zwembad, kunstgras voor voetbalclubs, etc. De
gemeente heeft niet als de taak huizen of restaurants te verhuren.
Daarom stellen we voor de huizen en restaurant Groenendaal te
verkopen en de opbrengst te investeren in de sportfaciliteiten van
de Heemsteedse sportverenigingen.
Met deze opbrengst kunnen we fietsknelpunten oplossen, zoals
de rotonde op de Bronsteeweg en oversteekplaatsen voor scholieren op de Herenweg en Heemsteedse Dreef.
Het is ons een doorn in het oog dat de kosten van Casca hoger zijn
dan de opbrengsten. We zien mogelijkheden voor Casca om de
opbrengsten te verhogen. Dit kan door deelnemers uit omringende gemeenten een hoger tarief te berekenen. Dit doen Haarlem
en Bloemendaal ook. Daarnaast concurreert Casca met Heemsteedse ondernemers. Dat vindt de VVD geen goede ontwikkeling. Er zijn momenteel ongeveer 200 mensen in Heemstede die
helaas bijstandsgerechtigd zijn. Daarentegen hebben scholen en
ander instanties wel behoefte hebben aan ondersteunende krachten zoals concierges etc. Het zou mooi zijn als B&W een plan van
aanpak opstelt om deze mensen te activeren.
De conclusie, we verzoeken het college van B&W geen OZB verhoging door te voeren om dat dit niet past bij de enorme lastenverzwaring van het kabinet Grijs I.
VVD-fractie
Erik-Jan van Emmerik

sindsdien minder vaak komen.
Ik ben ervan overtuigd dat het
een kwestie van gewenning is. In
Amerika geldt het rookverbod al
veel langer. Voed de mensen ermee op; het is de enige manier,
net als met je kinderen. Ondernemers die hun toko hierdoor
willen verkopen, vind ik slechte
ondernemers. Het anti-rookbeleid mag in geen enkel opzicht
bepalend zijn voor het succes
van je restaurant. Bovendien wil
je als je uit eten gaat de geur van
het eten ruiken en niet de rook
van sigaren of sigaretten. Bij Bomans juicht de regel dus toe!”

cafés. Verder heb je te maken
met het ene café dat wel een terras heeft en het andere niet. Als
mensen bij mij willen roken, kunnen ze dat buiten doen. Maar
dan mogen ze hun biertje weer
niet meenemen. Als de Gemeente Heemstede daar nou soepel in
zou zijn. In onze achtertuin een
sigaretje opsteken is ook geen
optie vanwege geluidsoverlast
voor de buren. Hoe de controle
op het rookverbod gaat verlopen
is ook nog onduidelijk. Wij krijgen de boete als er binnen gerookt wordt. Het zal een kwestie
van wennen zijn en overleven.“

Groenendaal
Bij restaurant Landgoed Groenendaal in het bos voeren ze al
ruim een jaar een passief rookbeleid. Hein Uitendaal: “Er werd
op verzoek een asbak verstrekt.
Maar veel gasten vragen er niet
meer om of gaan even naar buiten om te roken.In tegenstelling
tot cafés en bars verwachten wij
dus geen grote problemen.”

Cozy
Horeca-ondernemer Bob Divendal van Cozy restaurant aan
het Wipperplein denkt een passende oplossing te hebben gevonden voor alle partijen.”Wij
hebben een absolute toplocatie
voor dit probleem. Speciaal voor
de rokers hebben we onze kelder verbouwd, zodat gasten tijdens of na het diner ongestoord
van hun sigaret of sigaar kunnen
genieten. Natuurlijk is het prettig dat men ongestoord rookvrij
kan eten in mijn restaurant, maar
we zorgen ervoor dat de mensen
straks in ieder geval op hun gemak binnen en niet buiten in de
regen kunnen roken.”
Mirjam Goossens

Café
“Het is best al geaccepteerd dat
je in een restaurant niet rookt”,
beaamt Remco Kokkelkoren van
café ’t Bremmetje aan de Raadhuisstraat. Ik had liever gezien
dat er nog een jaar gewacht zou
worden met het rookverbod in
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Geslaagden bij de
Heemsteedse
Reddingsbrigade

Maarten van Tiggelen, Mark Amamam en Bas Koster, voor het nu nog
rommelig ogende pand aan de Zandvoortselaan.

Maarten van Tiggelen, links, met eerste prijs kennisquiz. Rechts
Gerwien Kerkhof van Legal&General.

Medewerker Maarten van Tiggelen wint kennisquiz

Fiduce blijft groeien
Heemstede - Het sinds een
aantal jaren aan de Binnenweg
gevestigde adviesbureau Fiduce, voorheen bekend onder
de naam SPF, blijkt in alle opzichten een uitbreiding te ondergaan. Wordt er bij het gebruik van het woord uitbreiding
in eerste instantie gedacht aan
grotere behuizing of vergroting
van het personeelsbestand, zaken die overigens voor Fiduce
ook van toepassing zijn, wordt
er door de medewerkers van het
adviesbureau keihard gewerkt
aan kennisvergroting.
Een materie die in deze steeds
ingewikkelder wordende maatschappij bijna onontkoombaar
is. Een bewijs voor de betrokkenheid van de medewerkers van
Fiduce is het winnen van de eerste prijs door Maarten van Tiggelen van een quiz uitgeschreven door de levensverzekeringsmaatschappij Legal&General.
De 57-jarige Van Tiggelen, nu
vijf jaar werkend voor Fiduce,
was één van de 291 deelnemers
van een landelijke prijsvraag op

het terrein van levensverzekering, koopsommen en lijfrentes.
De schrijver van dit proza kreeg
tijdens het gesprek inzage in de
gestelde vragen en werd acuut
overvallen door een ernstige
aanval van migraine.
Onverwachte winnaar
Voor de aimabele Van Tiggelen
bleek de gecompliceerdheid van
de vragen geen belemmering
om als eerste te eindigen. “Toen
mij bij de bijeenkomst gevraagd
werd nog even te blijven had ik
geen flauw benul dat ik als eerste was geëindigd”, is de eerlijke ontboezeming van de winnaar. Een fraai certificaat, dat
afgelopen week door Gerwien
Kerkhof, accountmanager van
Legal&General werd uitgereikt,
was voor Van Tiggelen een erkenning van zijn grote hoeveelheid kennis van deze ingewikkelde materie.
Meer in zijn sas zal hij geweest
zijn met het etentje bij het driesterrenrestaurant Librije in
Zwolle. De MP4-speler, ook een

deel van de prijs, zal dan zeker
thuis gelaten worden. Het kantoor aan de Binnenweg staat
werkelijk stijf van de certificaten
en erkenningen. Zo zijn Mark
Scheefhals en Erwin Gilling erkend hypotheekadviseur en
dat is in deze moeilijke tijd met
‘woekerpolissen’ een geruststelling voor mensen die op zoek
zijn naar de juiste hypotheek om
hun nieuwe of andere onderkomen te financieren. Maar of het
nu door al die certificaten en erkenningen komt... Fiduce groeit
op de Binnenweg in elk geval
uit zijn jas. Om de vele klanten
goed van dienst te kunnen zijn is
er in Heemstede een ander onderkomen aangekocht.
Durf om anders te zijn
Op een drukke locatie, hoek
Zandvoortselaan en Herenweg,
is het prachtige pand van de gewezen antiekhandel ‘Dare to be
Different’ nu eigendom van Fiduce. Die naam lijkt nog wel een
beetje van toepassing op het financiële adviesbureau. De moed

om anders te zijn, de vertaling
van de naam van de antiekhandel, is wel heel erg van toepassing voor Fiduce. De belangen
van de klant staan voorop in de
filosofie en niet het binnen de
korst mogelijke tijd binnen halen van omzet en provisie.
Karakteristiek hiervoor is dat bij
een beetje redelijk weer de deur
van het kantoor aan de Binnenweg altijd uitnodigend open
staat. Of gaat het om de plaatselijke sigarettenboer kan je hier
zo even binnen lopen om advies
in te winnen over beleggingen,
hypotheken, verzekeringen en
alles wat met geld te maken
heeft. En de immer vriendelijk
gestemde medewerkers zijn altijd bereid om hun werkzaamheden even te onderbreken om
advies te geven. En om al die
om advies zoekende mensen
nog beter van dienst te kunnen
zijn wordt het huidige bestand
van zes medewerkers op korte
termijn met nog eens drie uitgebreid. De naam Fiduce (vertrouwen) blijkt dus meer te zijn
dan alleen een naam. Het staat
voor, en dat is belangrijker, dat
de klant een juist en persoonlijk
afgewogen advies krijgt.
Fiduce, Postbus 12 2100 AA
Heemstede, Binnenweg 49, tel.
023-5266513
www.fiduce.nl

Zorg bij de kapper

Bijzondere opening
‘Valckenhaege’

Heemstede – Kennelijk ging
het de afgelopen week bij de
kapper van Willemijn Zuelen
niet over het weer. Zuelen die
afgelopen vrijdag haar zorgorganisatie Valckenhaege officieel voor het publiek opende
ontmoette bij de haarverzorger de 94-jarige Louise PelsRijcken. En die twee hebben het
toen niet over het weer gehad dat is toch al vele weken hetzelfde - maar over de nieuwe zorgorganisatie Valckenhaege.
De nog opmerkelijk kwieke dame bleek zeer onder de indruk
van de mogelijkheden van het

zorgbureau en het enthousiasme van Willemijn Zuelen en verklaarde zich onmiddellijk bereid
de openingshandeling te verrichten. Samen met het Tweede
Kamerlid Anouchka van Miltenburg pakte zij met behulp van
een ‘helping hand’ een aantal
voorwerpen van de grond die
daar moedwillig door Zuelen
waren neergegooid.
Suikerklontjes, papieren zakdoeken en de openingstoespraak
werden in snel tempo opgepakt
en op de tafel gedeponeerd. En
als het een wedstrijd was geweest dan had de bejaarde da-

Heemstede - Afgelopen zaterdag was er weer een examen Zwemmend Redden bij de
Heemsteedse Reddingsbrigade.
Vele kinderen uit Heemstede
en omgeving hun best gedaan
en bijna iedereen een diploma behaald. De afzwemmers
hebben laten zien dat ze aan
de eisen van Reddingsbrigade
Nederland voldoen en dat ze
in staat zijn om zichzelf en anderen te kunnen redden als er
wat gebeurt in of op het water.
Allen van harte gefeliciteerd!
Ik Kan Zwemmen A:
Floris Cnossen
Ole Grootes
Damian de Jong
Sophie van Velzen
Hester Zijlstra
Ik Kan Zwemmen B:
Luuk Bartels
Mara de Bilt
Peppe Gianfranceschi
Lucie kepers
Gonem Lau
Noortje Lemmers
Leyla Saray
Zoë Sprengers
Yanou Stam
Brevet 1:
Izzy Boogaard
Koen Haakman
Lisa Jansen
Vincent Kuijs
Thomas Vogelaar
Brevet 2:
Maarten Brouwer
Justin Deen
Jonas Kepers
Daan Kuipers
Thomas Roelink
Brevet 3:
Richella de Beer
Rick van der Drift
Kevin van Kordelaar
Sharon van Kordelaar
Emmely van Raaphorst
Luuk Snijder
Brevet 4:
Nicole Aldenkamp
Shira Mettes
Ezra Scheefhals
Echica Scheltinga
Bernice Scheltinga
Nayma Swinkels
Kim de Vijlder
Brevet 6:
Sophie van der Geest
Bondsdiploma A:
Mariska Niesten
Babet van Steen

De 94-jarige Louise Pels-Rijcken, op de voorgrond, aanzienlijk sneller
dan Tweede Kamerlid Anouchka Miltenburg.
me het ruimschoots van het
Tweede Kamerlid gewonnen,
maar die had er volgens Zuelen
een werkweek van 80 uur opzit-

ten. Voor de eerste 50 klanten is
er een dergelijk handig instrument gratis beschikbaar. Dus op
naar de Blekersvaartweg.

Bondsdiploma B:
Laura Baas
Mark Heijne
Marianne Hensgens
Christian v.d. Voort v.d. Kley
Renate de Winter
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Inspraak burgers: gemeente
moet nog verder groeien
Heemstede - De Rekenkamercommissie Heemstede
heeft onderzoek laten doen naar de inspraakpraktijk in de
gemeente Heemstede. De algemene teneur van het rapport is
dat de gemeente veel aandacht heeft voor inspraak en grote
voortgang heeft geboekt bij het organiseren van de inspraak.
De gemeente moet echter nog verder groeien om te kunnen
spreken van een volledig professionele wijze van uitvoering.
De commissie stelt de raad voor om in dialoog te treden met
het college en burgers om de inspraak en participatie verder te optimaliseren. Het onderzoeksrapport is samen met het
commentaar van het college van burgemeester & wethouders
aangeboden aan de gemeenteraad
Het rapport is opgesteld door
het adviesbureau Partners en
Pröpper uit Vught. Aanleiding
voor dit onderzoek waren vragen die bij de commissie leefden, zoals:
Wat komt er van de inspraak terecht en van welke inspraakmogelijkheden maken de burgers
gebruik?
Wat is het uiteindelijke effect
van de inspraak en in hoeverre
zijn burgers tevreden over het
resultaat?

Gezonde voeding
en zwangerschap
Heemstede - Nieuw bij het
Servicepaspoort is het thema ‘gezonde voeding tijdens
en na de zwangerschap. Eind
augustus kan deze themaavond bijgewoond worden in
Heemstede. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt
u bellen naar het Servicepaspoort: tel (023) 89 18 440 of
ga naar www.servicepaspoort.nl

Discrepantie
Naar voren komt dat de gemeente veel aandacht heeft voor inspraak en grote voortgang heeft
geboekt bij het organiseren van
de inspraak. Daarmee zijn de
basiscondities voor bevredigende inspraak in Heemstede grotendeels aanwezig. Op die basis kan en moet de gemeente
echter nog verder groeien om te
kunnen spreken van een volledig professionele wijze van uitvoering.
Een punt van aandacht is de discrepantie die bestaat tussen de
tevredenheid van het gemeentebestuur en die van insprekers.
Een aantal insprekers heeft zelfs
het gevoel dat de gemeente niet
bereid is naar hen te luisteren.
Voor een aantal insprekers is
bovendien onvoldoende duidelijk wat er met hun inbreng gebeurt.
Nuanceringen
De
Rekenkamercommissie
vraagt daarom met name aandacht voor het voor- en natraject van de inspraak.
Het college heeft de commissie
laten weten zich te kunnen vinden in de conclusies en aanbe-

velingen van het rapport, maar
heeft wel een paar nuanceringen aangebracht. Zo is het college zich ervan bewust dat het
steeds bezig is met het afwegen van vaak tegengestelde belangen. Dat leidt onvermijdelijk
tot teleurgestelde burgers. Het
is naar het oordeel van het college vaak moeilijk te achterhalen of onvrede bij burgers primair voortvloeit uit onvrede met
het uiteindelijke resultaat van de
belangenafweging of uit onvrede met de inspraakprocedure.
Met de introductie van nieuwe
vormen van informele inspraak
hebben burgemeester en wethouders de intentie gehad om
iets toe te voegen in de communicatie met de burgers. Kennelijk
zijn zij er niet steeds in geslaagd
om voldoende helder te maken
wat de functie van die informele
inspraak is geweest. Daar moeten burgemeester en wethouders meer aandacht aan besteden. Of dat steeds alle onvrede
weg kan nemen is de vraag, zeker als de burger zijn belang of
visie zo snel mogelijk gehonoreerd wenst te zien.
Daarnaast zegt het college zich
er steeds van bewust te zijn dat
de uitnodiging tot inspraak op
de planvorming nooit alle belanghebbenden beweegt tot een
(re)actie. Met name het minder
assertieve deel van de bevolking
zal snel afhaken ten faveure van
het deel dat zich roert. Het college is er zich van bewust dat het
ook de belangen moet behartigen van degenen, die zich niet
direct laten horen.
Het onderzoeksrapport vindt u
op: www.heemstede.nl

Spelenderwijs naar Tanzania

Racebaan

Baklucht

Mijn zolderverdieping is sinds enige jaren geheel veranderd in
een kinderspeelkamer. De humoristen in mijn familie, en dat
zijn er heel wat, zeggen dat ik mij vast aan het voorbereiden
ben op de naderende kindsheid. Misschien hebben ze gelijk,
de tijd zal het uitwijzen. Nu echter is die bovenverdieping voorzien van een flipperkast, voetbalspel, sjoelbak, een magnetisch
‘dartspel’ en niet te vergeten een racebaan voor gebruik door
mijn kleinzoons. Die ukkies komen nog wel eens langs, naar
mijn gevoel te weinig, maar helaas is er die ellendige leerplicht.
En over die racebaan wilde ik het nu eens hebben. Die is de afgelopen tijd frequent gebruikt door de kleintjes met als gevolg
dat je er heel veel dingen mee kon doen maar niet meer in de
rondte racen en daar gaat het juist om. De baanstukken waren
verbogen en de sleepcontacten vertoonden een verrassende
overeenkomst met de sandaalzolen van de apostelen, die waren er dus gewoon niet meer. De liefste oma van de wereld en
ik vreesden dat dit de aantrekkelijkheid van het ons bezoeken
in negatieve zin zou beïnvloeden. Dus spoedoverleg was dringend gewenst. Met de meest recente bankafschriften binnen
handbereik zaten die liefste oma, die tevens penningmeester
is, en ik aan de keukentafel. Termen als cashflow, liquiditeit, rekening courant en hebben wij de poen ervoor flitsten door de
kookruimte. Want als er een andere baan gekocht gaat worden moet hij het ouwe ding in afmeting ver overtreffen. Na het
belenen van de familiejuwelen werd de gang naar de speelgoedwinkel mogelijk. Dat dachten wij althans want de exemplaren die leverbaar waren hadden een afmeting die wij op het
theeblad kwijt konden en mijn vader zei het in het verleden al
“Je moet groot denken”. Dat deden wij dus en kwamen daardoor in Zandvoort terecht. Daar was bij een speelgoedwinkel
een baan leverbaar die een verhuizing naar Paleis Soestdijk bijna noodzakelijk maakte. Dat ding probeer ik nu dus op zolder
in elkaar te zetten. Onze buren hadden in eerste instantie wat
problemen met de gaten die ik in de tussenmuren hakte om de
autootjes vrije doortocht te kunnen geven. Maar na enig overleg en de opmerking dat ik over een heel professionele geluidsinstallatie beschik en plannen heb een tweetal pitbulls aan
te schaffen werd er van hun kant, letterlijk en figuurlijk, enthousiast meegewerkt. Maar na twee dagen intensief werken krijg
ik de baan niet passend. Sluit ik aan de ene kant de baanstukken aan elkaar vliegen ze aan de andere kant weer los. Met als
gevolg: alle trappen af, bij de buren aanbellen, alle trappen op,
baanstukken in elkaar zetten en voortzetting van het eerdergenoemd ritueel maar dan bij de andere buren. Ik krijg er een sik
van. Dit kan nog heel lang gaan duren met als gevolg dat ik die
kleintjes, want daar ging het om, al die tijd niet te zien krijg. Ik
denk dat ik ze maar bij hun ouders ga bekijken en als ze wat
ouder zijn kunnen zij het karwei afmaken.
Wim Bak.

Heemstede - De in 2007 opgerichte Stichting Spelenderwijs
naar Tanzania heeft in het afgelopen jaar tweemaal met succes een concert georganiseerd, waarvan een groot gedeelte
van de opbrengst is bestemd voor projecten in Tanzania. Zo
zijn projecten gesponsord van de Stichting EOTAS en van de
Stichting Upendo Daima.
De initiatiefnemer van de stichting Spelenderwijs naar Tanzania, Bert Steinmann, hoboïst bij
Holland Symfonia, heeft daarnaast het voornemen om muziekonderwijs te gaan geven
aan kinderen in Tanzania.
Begin juli vertrekt hij samen met
zijn twee dochters naar Dodoma, de hoofdstad van dat land.
Hij zal daar allereerst op een
dovenschool muziekonderwijs
gaan geven aan dove en slechthorende kinderen. Deze school
is opgezet door de Nederlander
Robin van Donkersgoed, die het
aanbod van Steinmann bijzonder waardeert. Tevens zal Bert
Steinmann onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om muziekonderwijs daar meer structureel
op te zetten.
Bert Steinmann.

Vervolgens wordt een tweede
project bezocht: het mogelijk
oprichten van een orkest voor
straatkinderen in Mwanza, een
stad in het noorden van Tanzania. Voor een dergelijk orkest
zijn uiteraard instrumenten nodig en Bert Steinmann is er in
geslaagd om een dertigtal instrumenten gratis te verkrijgen.
Voor het grootste gedeelte geschonken door muziekhandel
Terpstra uit Badhoevedorp.
Na terugkeer uit Tanzania
zal een volgende activiteit (in
Heemstede) worden voorbereid,
namelijk een diner met concert.
Dit zal in het najaar van 2008
gaan plaatsvinden.
De verrichtingen van Bert Steinmann zijn te volgen via de website: www.spelenderwijsnaartanzania.com
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Select Windows/Van der Vlugt

De SW-veranda staat
voor kwaliteit!

Regio - Select Windows / Van der Vlugt staat al jaren bekend als leverancier van kwalitatief hoogwaardige producten voor woning en bedrijf. Het assortiment bestaat
uit kunststof, aluminium en houten kozijnen, schuifpuien,
vouwwanden, dakkapellen, serres, veranda’s, balkon- en
terrasbeglazing, zonwering, carports en garagedeuren.
Via het netwerk van zo’n 40 dealers wordt de consument
bereikt.

Smoke out party bij 1ste Aanleg

Wel rook maar geen vuur
Heemstede - Het was bij de
eerste aanblik wel even schrikken, dikke rookpluimen stegen
afgelopen zaterdag op uit het
monumentale café de 1ste Aanleg aan de Raadhuisstraat. Gelukkig was dit wel de rook maar
niet het vuur. Als onderdeel van
een ludiek opgezette ‘Smoke
out party’ vierde de 1ste Aanleg
deze zaterdag het afscheid van
de sigaret in de horeca. Met een
daverend optreden van Sjek Sjek
en de Vloetjes konden de gasten
nog één keer de tent proberen
‘blauw’ te zetten.
Intussen lieten Sjek sjek (Henk
Louwe) en zijn vloetjes zich

van hun beste kant zien en horen met nummers als ‘Als de
rook om je hoofd is verdwenen’,
‘Smoke on the water’, ‘When
smoke gets in your eyes’ en vele
andere rokerige songs. Zondag
en maandag was er dan ook nog
de kans om van deze rookavond
uit te blazen met een sigaretje in
de hand maar vanaf 1 juli is het
helemaal over. Dinsdag 1 juli is
door het team Aanleg, onder de
noemer ‘actie frizzz’ de grootste
nicotinepoets gehouden in het
114-jarig bestaan van dit café. De gordijnen zijn gestoomd,
al het houtwerk is met de tandenborstel schoongepoetst en

daarmee is de tabaksrook dan
definitief uitgezwaaid. De wanden en het plafond met de bruine aanslag worden natuurlijk in
ere gehouden zodat wanneer
u over 10 jaar dit café binnenstapt er nog met weemoed aan
de ‘goede oude rooktijd’ teruggedacht kan worden. Wie vanaf
vandaag de 1ste Aanleg binnenstapt ziet geen asbakken meer
op tafel maar verse bloemen.
Wereld wijn tour
Zondag 6 juli is het eerste grote evenement wat rookvrij en fris
genoten kan worden. Fietsers
van de wereld wijn tour genieten van 6 prachtige wijnen met
6 heerlijke hapjes over een traject van 6 mooie cafés in de regio. Het thema in de Aanleg is
Australië. Voor deze gelegenheid verzorgd de Aanleg in samenwerking met restaurant
Southern cross een warm welkom aan iedereen die het café
graag rookvrij bezoekt.
Voorinschrijven kan nog tot zaterdag 5 juli bij de 1ste Aanleg
aan de bar. Telefonisch reserveren van kaarten is niet mogelijk.
Wees er snel bij want de organisatie stopt de inschrijvingen
bij het behalen van de maximaal
800 deelnemers.

SWOB-activiteiten

Sportieve ochtend en
boeiende middag
Bennebroek – Nordic Walking
en een Thee Plus middag over
Zuid-Afrika. Dat zijn de komende activiteiten die SWOB organiseert op dinsdag 8 juli.
Op een doordeweekse dag en
vooral ’s morgens vroeg is het in
de duinen erg rustig. Heerlijk om
dan in beweging te zijn en met
een groepje te gaan lopen met
de stokken. De vrijwilligster van
de SWOB kent vele paden en
ongetwijfeld zijn er weer herten
te zien. Start om 10.00 uur vanaf

’t Panneland. Belt u van tevoren
even de SWOB dat u meegaat,
zodat de vrijwilligster weet hoe
groot het groepje kan worden.
Thee Plus middag
Dezelfde dag vindt een Thee Plus
middag plaats bij de SWOB aan
de Bennebroekerlaan 3a. In 2005
trokken Arnold en Ria van Bakel
met hun gezin door Zuid-Afrika,
Lesotho en Swaziland. Een kampeersafari, die begon in de townships van Johannesburg en 4000

km verder eindigde bij Kaap de
Goed Hoop op de zuidelijkste
punt van Afrika. Zuid-Afrika, een
land met scherpe tegenstellingen; de wijnranken op de berghellingen in de Kaapprovincie,
de ongerepte wildparken en de
omvangrijke townships waar de
zwarte meerderheid woont. Zij laten u kennismaken met een fascinerend wereld met vele facetten en gezichten binnen de grenzen van één land. De presentatie
wordt gehouden om 14.30 uur.
Kosten bedragen 3 euro p.p. incl. een kopje koffie of thee. I.v.m.
het beperkte aantal zitplaatsen
is aanmelden voor deze middag
noodzakelijk. Stichting Welzijn
Ouderen Bennebroek, Bennebroekerlaan 3a, bereikbaar van
9.00 – 11.30 uur, tel. 584 53 00.

De nieuwe SW-veranda valt
direct op door de degelijke
uitstraling en de fraaie afwerking van de profielen. Hoewel
we in Nederland niet vaak last
hebben van grote sneeuwval
is het goed om te weten dat
alle veranda’s zijn berekend
op een sneeuwlast van 75kg/
m2. Dat zegt zeker iets over
de stabiliteit van het systeem.
Met de veranda van Select
Windows creëert u uw eigen
tuinkamer. Een veranda is de
ideale aanvulling op uw terras.
Hij beschermt u niet alleen tegen gure weersomstandigheden, maar het is ook een echt
sieraad. U leeft meer buiten en
uw tuinmeubels kunt u het gehele jaar buiten laten staan.
De mogelijkheden met de SWveranda zijn legio. Een veranda die een uitsparing moet
krijgen, een hoek om gaat,
een constructie met schuine
zijkanten, u kunt het zo gek
niet verzinnen of wij maken
en plaatsen de veranda voor
u. Daarnaast is praktisch iedere breedte mogelijk. De diepte gaat maar liefst tot 5500mm
en afhankelijk van het type
dak is een helling van 5 tot 35
graden mogelijk. U wilt een
bijzondere kleur? Geen probleem. U kunt kiezen uit een
enorme lijst aan RAL-kleuren.
(Sommigen voorzien van een
structuur.)
In combinatie met een onderbouw van glazen panelen zit u
helemaal uit de wind en kunt
u vele maanden langer per
jaar van uw terras genieten.
De glazen panelen kunt, naar
keuze, naar links of rechts

wegdraaien zodat de opening
naar de tuin optimaal wordt.
Er zit geen frame om het glas,
dus ook in een gesloten situatie heeft u maximaal zicht op
uw tuin. Om het comfort nog
meer te verhogen kunt u verwarming, verlichting en een
zonnescherm, alle te bedienen met slechts één afstandbediening, laten monteren.
Het nieuwste is een systeem
waarbij verwarming en verlichting in één profiel is samengebracht. Dit staat bijzonder fraai!
Als u een wat bredere veranda
heeft is het mogelijk de zonwering in twee delen te monteren die afzonderlijk via een
afstandsbediening
worden
bediend. Kortom, alle ingrediënten om de tuinkamer om
te toveren tot de meest gezellige plek van het huis zijn
aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Select Windows / Van der
Vlugt of een bezoek brengen
aan de showroom: Vondelweg 540, 2026 BH Haarlem,
tel: 023-5382277, info@vandervlugt.nl www.vandervlugt.
nl Openingstijden showroom:
Ma t/m vr 08.00-17.30 uur, do
19.00-21.00 uur en za 10.0017.00 uur.
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Geen proloog in Tour de France 2008

Routeschema: Eerst de Pyreneeën, daarna de Alpen
Brest als startplaats

De Tour de France 2008 zal dit jaar voor het eerst sinds
1966 niet starten met een proloog. De eerste etappe,
zal op zaterdag 5 juli plaatsvinden. Als startplaats is
dit jaar gekozen voor Brest. Zoals gebruikelijk eindigt
de Tour ook dit jaar weer in Parijs.

De route

De de afstand die de wielrenners moeten afleggen is
3.554 km. Dit jaar doen de wielerploegen eerst de Pyreneeën aan. Later worden de Alpen beklommen. De
eerst etappe is 195 kilometer lang. De langste etappe
is de 5e etappe, dan wordt er 230 kilometer afgelegd.

zondag 26 juli
zaterdag 6 juli

zondag 7 juli
maandag 7 juli

Etappe 1 • zaterdag 5 juli

woensdag 9 juli
zaterdag 26 juli

dinsdag 8 juli

Brest • 195 km
donderdag 10 juli

Etappe 2 • zondag 6 juli

vrijdag 25 juli

donderdag
24 juli

woensdag 23 juli

vrijdag 11 juli

Auray - Saint-Brieuc • 165 km

Etappe 3 • maandag 7 juli

zaterdag 12 juli
zondag 13 juli
zaterdag 19 juli

zondag 20 juli

dinsdag
22 juli

vrijdag 18 juli

Saint-Malo - Nantes • 195 km

maandag 14 juli

Etappe 4 • dinsdag 8 juli

donderdag 17 juli
woensdag 16 juli

Cholet - Cholet (ind. tijdrit) • 29 km

Etappe 5 • woensdag 9 juli

Etappe 11 • woensdag 16 juli

Cholet - Châteauroux • 230 km

Lannemezan - Foix • 166 km

Etappe 6 • donderdag 10 juli

Etappe 12 • donderdag 17 juli

Etappe 17 • woensdag 23 juli

Aigurande - Super-Besse Sancy • 195 km

Lavelanet - Narbonne • 168 km

Embrun - L’Alpe d’Huez • 210 km

Etappe 7 • vrijdag 11 juli

Etappe 13 • vrijdag 18 juli

Etappe 18 • donderdag 24 juli

Brioude - Aurillac • 158 km

Narbonne - Nîmes • 182 km

Bourg-d’Oisans - Saint-Etienne • 197 km

Etappe 8 • zaterdag 12 juli

Etappe 14 • zaterdag 19 juli

Etappe 19 • vrijdag 25 juli

Figeac - Toulouse • 174 km

Nîmes - Digne-les-Bains • 182 km

Roanne - Montluçon • 163 km

Etappe 9 • zondag 13 juli

Etappe 15 • zondag 20 juli

Etappe 20 • zaterdag 26 juli

Toulouse - Bagnères-de-Bigorre • 222 km

Digne-les-Bains - Prato Nevoso (Ita) • 216 km

Cérilly - Saint-Amand-Montrond (ind. tijdrit) • 53 km

Etappe 10 • maandag 14 juli

Etappe 16 • dinsdag 22 juli

Etappe 21 • zondag 27 juli

Pau - Hautacam • 154 km

Cuneo - Jausiers • 157 km

Etampes - Parijs-Champs-Elysées • 143 km
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Witte zwanen,
zwarte zwanen
Heemstede – Altijd net
een tikje meer bijzonder
dan witte zwanen: zwarte
zwanen! Gespot aan de
Craijenestervaart bij de Jacob van Ruijsdaellaan, door J. Drogendijk.
“Prachtige beesten, die
smulden van het
brood en weer
statig wegzwommen”, aldus de
foto-maakster.

In september weer volop
creatieve cursussen bij Casca
Heemstede - Niets is leuker dan iets moois maken, waarvan je nooit
had gedacht dat je het kon… Onder leiding van gerenommeerde
kunstenaars kunt ook u ontdekken welk talent er in u schuilt!
Bij Casca kunt u kiezen uit heel veel verschillende cursussen. Bijvoorbeeld Tekenen en schilderen, Edelsmeden of Sieraden maken
met kralen, Vilten, Mozaïek, Kleding maken en nog veel meer.
Al deze cursussen starten vanaf 1 september en u kunt zich hiervoor nu al inschrijven. Dit kan van maandag tot vrijdag van 9 – 12
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede of telefonisch:
023-548 38 28 keuze 1.
Het volledige programma (met data, tijden, kosten.) staat in de cursusbrochure die huis-aan-huis is bezorgd in Heemstede. Mocht u
hem niet in de brievenbus hebben ontvangen, dan kunt u een programma ophalen bij Casca.

Officiële opening website ‘buitenkunst’
Bennebroek - De informatie over de buitenkunst van
de gemeentes Bennebroek,
Bloemendaal, Hillegom en
Zandvoort is sinds vorige
week online op te zoeken op:
www.kunstbuitengewoon.
nl. Sascha Baggerman, gedeputeerde van de provincie
Noord-Holland, heeft deze
website op 25 juni officieel
geopend in de bibliotheekvestiging Vogelenzang.
Kunstwerken online
Kunstbuitengewoon is een online database van kunstwerken in
de openbare ruimte van bovengenoemde gemeentes. Informatie over kunstenaar, titel, materiaal en achtergrond van het werk

staan handzaam bij elkaar; op
de kaart is te zien waar de beelden precies staan.
Er is informatie te vinden over
de kunst die men bijna dagelijks ziet, maar het is ook te gebruiken als routebeschrijving
voor een wandeling langs beelden, die nog niet zo bekend zijn.
Scholen kunnen de website als
hulpmiddel gebruiken voor een
speurtocht met opdrachten over
het culturele erfgoed van de gemeente.
In de vijf gemeentes staan zo’n
88 beelden, van ruim 80 kunstenaars, van klassieke herdenkingsmonumenten tot speciale
projecten op speciale locaties;

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede- De inform
de stic hti ng We lzij n
wo rdt verzorgd doo r
OH), Lieven de Key laa n
Ouderen Hee mstede (W
023-528 85 10.
24, Hee mstede, telefo on:
Samen Eten
In 2008 werken we met het thema
‘De maaltijdkeuze van een speciale gast’.
Maandelijks nodigen wij een speciale gast uit
aan tafel, die een menu naar eigen keuze samenstelt en vertelt over haar/zijn werkzaamheden en hoe zij/hij tot de keuze van dit menu
is gekomen.
Op dinsdag 29 juli om 12.30 uur wordt men
hartelijk welkom geheten door de gastvrouwen,
in de grote zaal van WOH.
De speciale gast is deze keer de heer
J. Beelen, bestuurslid van de KBO (Katholieken
Ouderenbond in Heemstede)
Zijn keuzemenu is; tomatensoep, varkensschnitzel, gebakken aardappelen, sperziebonen
en chocolade vla
Vanaf dinsdag 1 juli kunt u een dinerbon kopen
bij WOH, in de Lieven de Keylaan 24 geopend
op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00
uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur.
Administratieve Thuishulp
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH)
biedt Administratieve Thuishulp. Deze hulp is
bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen uit
Heemstede die hulp nodig hebben bij hun persoonlijke ﬁnanciële administratie, zoals:

van klassiek tot modern, in koper, hout of kleileem. Ontdek de
rijkdom van wat er door de jaren heen verzameld is. Een wandeling langs de beelden, is ook
een wandeling door de tijd en
de kunstgeschiedenis.
Interactief
De website geeft de mogelijkheid om te reageren op de informatie. Misschien heeft een
bezoeker nieuwe of aanvullende
informatie, een leuke anekdote
of een correctie.
De informatie in de database is
afkomstig uit diverse bronnen
en ondanks speurwerk nog niet
volledig. Eventuele reacties kunt
u sturen naar: webmaster@bibiotheekduinrand. nl

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, mevrouw Baggerman
en mevrouw van Hulst, medewerker bibliotheek bij het fysieke beeld
en het digitale beeld.

Seniorennieuws Heemstede
• het betalen van rekeningen
• het regelen van periodieke betalingen (huur,
gas water en licht, premies, abonnementen)
• het invullen van formulieren en declaraties
• het overzichtelijk opbergen van de administratie
Voorwaarden voor deelneming zijn: een inkomen niet hoger dan ca. 30.000,-- euro per jaar
en een maximum vermogen tot ca. 20.000,-euro. U wordt geholpen door vrijwilligers van
WOH; zij zijn speciaal opgeleid om gezamenlijk
de bank/girozaken te regelen.
Kosten voor het ordenen van de administratie
zijn éénmalig 10,- euro. Daarna betaalt men per
bezoek 6,- euro.
Vrijwilligers gevraagd!
Welzijn Ouderen Heemstede is op zoek naar
vrijwilligers voor verschillende dienstverleningen.
Werken met en voor ouderen en een ﬁjne groep
vrijwilligers om mee samen te werken kan WOH
bieden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op
met WOH voor informatie en een afspraak maken voor een gesprek.
Telefoon 023-5288510 en vraag naar
mw. T. Herkes of mw. W. Chermin.
Casca Nieuws
Dinsdag 1, 15 en 29 juli

Lenn Sanders’ Wandelclub
Samen wandelen: gezellig én goed voor de conditie! De Lenn Sanders’s Wandelclub trekt er
om de week op uit. Elke keer lopen we tussen
de 5 en 15 km. in de natuur.
Dinsdag 1 juli in het Jac. Thijssepark in Amstelveen
Dinsdag 15 juli in de Spaarndammerpolder
Dinsdag 29 juli in Koningshof bij Kraantje Lek.
Vraag Casca om de speciale wandelﬂyer met
alle informatie: tel. (023) 548 38 28.
Kosten: 2,- euro per keer of 15,- euro per seizoen.
Casca’s Zomerprogramma 55+ en Zomerbios
De zomerbios komt er weer aan, met in de
maanden juli en augustus juweeltjes van ﬁlms,
die met zorg zijn uitgekozen.
Speciaal voor 55-plussers is er nog een zomerprogramma met uitstapjes, vaartochtjes, nordic
walking en ﬁlms.
En natuurlijk gaan de wandel- en ﬁetsclubs gewoon door.
De zomernieuwsbrief met de programma’s ligt
eind juni klaar bij Casca, de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede.
Website WOH
Informatie over WOH op: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Vijfherenstraatfeest

Heemstedenaar duikt
in leven Friese familie
Heemstede – Van Heemstedenaar Henk Kuiphof verscheen
onlangs het boek ‘De Friese familie’. Hij heeft er maar liefst 20
jaar aan gewerkt.
De Friese familie is zowel een familieboek als een geschiedenisboek. Het gaat over de geschiedenis van een familie in Friesland van generatie op generatie
vanaf 1500 tot heden.
“Mijn boek gaat over één familie maar het schildert ook de tijd
waarin ze leefden. Ik denk dan
aan veeziektes, landbouwcrises,
armoede, emigratiegolven enzovoorts”, zegt Henk Kuiphof.
Het boek biedt een mooi kijkje
in het leven van toen. Het bevat
honderden foto’s en afbeeldingen, omdat één foto soms meer
zegt dan 1000 woorden.
Henk is ruim 20 jaar geleden ‘in

een onbewaakt ogenblik’ met
het boek begonnen, niet wetende dat het speurwerk zoveel tijd
zou gaan kosten. “Het was heel
spannend werk, maar na 20 jaar
wil je er ook wel een punt achter zetten. Mijn principe is echter, als je ergens aan begint dan
moet je het ook afmaken. Zover
is het dus nu”, zegt Henk er over.
De doelgroep is enerzijds iedereen die in de geschiedenis van
Friesland is geïnteresseerd en
anderzijds voor mensen die geïnteresseerd zijn in genealogie.
De Friese familie is bij boekhandel Blokker in Heemstede verkrijgbaar.

Heemstede - Het Vijfherenstraatfeest waarop een
groot deel van de straat
aanwezig was, bleek ook
dit jaar een groot succes.
Op zaterdag 21 juni was
de straat gevuld met spelende kinderen en kletsende buurtbewoners. Het
barbecuevlees en de zelfgemaakte salades smaakten uitstekend, net als het
toetje: heerlijke, door Tummers spontaan aangeboden taarten. De voetbalwedstrijd Nederland-Rusland werd buiten op de tv
gevolgd. De uitslag kon de
pret gelukkig niet drukken
en het feest duurde voort
tot in de kleine uurtjes. Volgend jaar weer!
Fotografie: Mark Westra.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam
dichtstorten betekent eigenlijk
´storten op dichten´. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt
u dit emailen naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet te
lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen
van foto´s kunnen niet worden
geplaatst. Deze week een bijdrage van Bart Jonker.

Verliefd
verliefd

een schip dat
op de klippen loopt
vergaat
´t verstandelijk niveau
voorbij
diep gezonken
waart ´t dronken
door de gewelven
van onbetrouwbaarheid
totdat hij
ineens opduikt

Weekendje zweten en
sjouwen voor radio-mensen
Heemstede – Na de laatste tonen van Radio de Branding vanuit Heemstede was het hard ontruimen en slopen geblazen voor
de sjouwers en puinruimers van Radio de Branding. René Bode,
Cees van Haasteren, Oeb Smeding en Yan de Graaff ontruimden
de vertrekken in de kelder van de zusterflat van het Spaarne ziekenhuis aan de Johan Wagenaarlaan. Dat gebouw wordt nu gesloopt. Het was een weekend zweten en sjouwen, maar de heren
zijn enthousiast over de nieuwe locatie in Haarlem Schalkwijk,
waar ze voorlopig in het voormalig belastingkantoor aan de
Surinameweg onderdak hebben gevonden.
Ton van den Brink

Geslaagd na
herexamen
Heemstede – De volgende
leerlingen zijn geslaagd na
het herexamen VWO (tweede
tijdvak): Camiel Jalink, Malou
Janssen, Thijs Otter, Robert
Pel en Emma de Thouars.
Allen gefeliciteerd!

INGEZONDEN

Bewoners voelen zich in de steek gelaten
De renovatie van de flats in de Provinciënwijk is afgerond. De bewoners zijn tevreden over de grote opknapbeurt. Ze zijn echter
slecht te spreken over de groenvoorziening en de wijze waarop
de bouw van een nieuw kinderdagverblijf (KDV) wordt aangepakt.
De kwaliteit van de gazons is onder de maat. Er is veel onkruid.
Gezonde bomen werden verwijderd en nieuw geplante bomen
gingen dood. Maar het ergste is wel de manier waarop het KDV
wordt gebouwd. Kabels die er niet zouden liggen, bleken er wel
te zijn en moesten verplaatst worden. De stroom werd langdurig
afgesloten met alle gevolgen van dien. Nu ligt het werk al enkele
weken stil. Niemand weet waarom. Gevolg is dat de balkons van
de omliggende woningen onderstuiven.
GroenLinks heeft na overleg met de bewoners schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij vroegen ook een bodemonderzoek naar eventuele vervuiling van de grond. Dat vonden B. en W.
niet nodig. De grond zou niet vervuild zijn. Maar na overleg met
de wethouder is besloten om toch zo’n bodemonderzoek te laten
doen. Mooi zo! Wat een fractie niet voor elkaar kreeg kunnen de
bewoners dus wel. Of geldt hier het gezegde: de aanhouder wint.
De bewoners krijgen sterk de indruk dat ze geregeld van het kastje naar de muur verwezen worden. Dan is het weer de aannemer
BAM, dan weer de woningcorporatie Elan naar wie de gemeente verwijst. De bewoners vinden dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van de bewoners moet nemen.
Dat is GroenLinks met ze eens. De bouw van het KDV moet snel
doorgaan en de zandverstuiving opgeruimd. Gelukkig heeft de gemeente nu toegezegd het laatste te zullen (laten) doen.
Het is echt nodig dat de gemeente krachtig optreedt want tot nu
toe voelen de bewoners zich in de steek gelaten.
Henk Koetsier, fractie GroenLinks

Mooie opbrengst voor
Nationaal Fonds Kinderhulp
Heemstede - In week 17 heeft
mevrouw Nouwens als vrijwilliger gecollecteerd voor Nationaal Fonds Kinderhulp. Ze
bezocht de volgende straten:
Brahmslaan, v. Breelaan, Chopinlaan, Diepenbrocklaan, v.
den Eijndekade, J. Verhulstlaan,
Mendelssonlaan, Mozartkade,
W. Pijperlaan, R. Strauszlaan, B
Zweerslaan, J. Wagenaarlaan en
in Hageveld.
Wegens gezondheidsredenen
kon zij niet iedere avond lopen.
Maar door haar fanatieke inzet

en de vele gulle giften van ‘haar’
woonwijkbewoners is de opbrengst uitzonderlijk hoog geworden: 350,63 euro. Het Nationaal Kinder Fonds liet haar dan
ook weten: Fantastisch ‘werk’
geleverd te hebben.
Mevrouw Nouwens wil langs
deze weg alle mensen voor hun
bijdrage bedanken. “Samen met
de buurt hebben we toch, al is
het maar klein, voor een stukje
wereldverbetering bijgedragen.”
Wie meldt zich volgend jaar aan
als vrijwilliger?

Beekwandeling op Leyduin
Heemstede - Dinsdag 1 juli
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een zomeravondwandeling langs de Leybeek
op landgoed leyduin; een waar
historisch monument! In de 18e
eeuw wordt het omgevormd tot
een romantisch beekje dat met
enkele watervalletjes door het
landgoed klaterde en in 1853
besluit de familie van Lennep
om Amsterdam vanuit deze
beek van schoon drinkwater te
voorzien!
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats van Leyduin aan de
Manpadslaan Heemstede.
Op de hier naast elkaar gelegen
landgoederen Leyduin, Woestduin en Vinkenduin zijn een paar
mooie verrassingen te vinden.
Naast landschappelijke schoonheid is op Woestduin ook de
voormalige beruchte paardenrenbaan ´De vloek van Kennemerland` te vinden, nu een open

terrein waar de houtsnip in het
voorjaar al knorrend zijn rondjes
vliegt. In de richting van Vinkenduin is een open plek met alleenstaande bomen die heel bijzonder van sfeer is. En men kan
hier midden op de dag reeën
ontmoeten. Op deze fraaie landgoederen met zijn oude bomen,
oude huizen en mooie afwisseling in landschap kan men met
het IVN prima op stap!
Aan het begin van de 20e eeuw
komt er een waterleiding naar
Amsterdam en valt de Leybeek
droog. ¨Maar in de jaren tachtig
wordt de Leybeek eindelijk weer
in ere hersteld en sindsdien
stroomt er weer water door Leyduin! De Leybeek; aan de bron
van Amsterdams schoon water!
Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is niet
nodig.
Informatie: Marc van Schie, 0235351239 of op www.ivnzk.nl.
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Afscheid bij Rabobank van
bestuurder Herman Moné
Heemstede - Eind juni neemt
Herman Moné afscheid van de
Rabobank Haarlem &Omstreken als commissaris, waarmee
hij een respectabele carrière
van bestuursfuncties in ZuidKennemerland afsluit. Want besturen kan je aan Moné overlaten. Bij elkaar heeft hij meer dan
zestig bestuursfuncties vervuld,
waarvan bijna alle functies ‘vrijwilligerswerk’ waren. Als je echt
met pensioen gaat, mag, moet,
of een beetje wil, dan moet je
afscheid nemen. Bij de Rabo-

bank begon hij als bestuurder
van de bank Haarlem-Bloemendaal in het Kenaupark. Daarna
kwam de fusie met HeemstedeZandvoort met Haarlem en ging
hij vanwege een wijziging in het
bestuursmodel van de Raad van
Bestuur naar de Raad van Commissarissen. Ook hier had hij
zijn specifieke inbreng bij het
begeleiden van fusies die hij elders in besturen al had meegemaakt. In die twaalf jaren veranderde het bezoek van klanten
aan de banken drastisch door
de opkomst van het bankieren via internet, waarbij de Rabobank voorop liep, net als nu
weer bij het mobiel bankieren.
Vóór de fusie waren er nog 20
kantoren, erna nog 7, maar wel
op strategisch beste plaatsen.
Nu komt de klant nog hooguit

twee maal per jaar op de bank
voor specifieke bankzaken als
hypotheken, verzekeringen en
soms nog deviezen.
Besturen en fuseren, het hoort
bij Moné! Met altijd de mens
voorop. Met de toenmalige directeur Rabobank, Chris Abbenhuis, richtte hij het maatschappelijk projectenfonds op, waaruit nu jaarlijks met 80.000 euro`s
de maatschappelijke noden in
de regio worden verlicht. In het
dagelijks leven vervulde hij directiefuncties bij de gemeente

Haarlem. Als directeur financiën,
als directeur gemeentewerken
en als directeur Welzijn, waarin
overigens vooral de laatste jaren
flink wat pittige projecten zaten
die zijn bestuurlijke ervaring heel
goed konden gebruiken. Dat betrof de Philharmonie, de Toneelschuur en de Stadsschouwburg.
St. Jacobs Godshuis
Hij nam er afscheid op zijn zestigste verjaardag. Eigenlijk wat
weken eerder want precies op
zijn 60ste verjaardag kon zijn familie zijn fiets ophalen in Santagio de Compostella, waar hij die
dag al fietsend vanaf de Burgwal, was aangekomen. Jaren
was en blijft hij nog bestuurder
van St. Jabobs Godshuis, een
organisatie die zijn oorsprong
heeft in 1436 en begon als een

gasthuis voor arme lieden, zwervers, pelgrims. Het doel van het
St. Jacobs gilde bestond voornamelijk uit gastvrijheid en verpleging aan pelgrims die op hun
moeilijke tocht naar Compostella, Haarlem passeerde. In 1971
werd het Godshuis in de Hagenstraat in Haarlem opnieuw
in gebruik genomen door de
vereniging Rosenstock Huessy
huis. In hetzelfde monumentale complex zit het restaurant vol
oude gerechten in een modern
jasje, de Kloosterkeuken. Inmiddels wordt een aantal stichtingen bestuurd door het college van regenten van het Sint
Jacobs Godshuis in Haarlem,
waarvan Moné voorzitter is. De
Stichtingen van de hofjes Tijssen, hofje en huisvesting Hospicehuis Heemstede, Hofje van
Loo, Vrouwe-of Verwershofje,
hofje de Twaalf Apostelen, Paulushof, Blijf Groep Haarlem en
Hoogtepunt.
Rustiger aandoen en meer fietsen, een stille wens is nog eens
naar de Zwarte Zee te fietsen,
hij deed Rome al eens aan, dat
voor iemand die zegt geen echte fietser te zijn, voorlopig houdt
Moné nog even het stuur vast bij
een kleine tien organisaties zoals St. Jacob met zorgcentra als
St. Jacob in de Hout, Overbos
en Bosbeek, voorzitter van de
Raad voor Economische Aangelegenheden van het bisdom
Haarlem en hieruit voortvloeiend het beheer van een aantal
fondsen, voorzitter CIOS, Haarlems TBC-fonds te Den Haag,
Sociaal Voorzieningenfonds Gemeentepersoneel Haarlem, penningmeester Vincentius Vereniging in Haarlem.
De rasbestuurder heeft er een
enorm netwerk aan overgehouden en wil zijn grote bestuurlijke ervaring blijven inzetten voor
de resterende tien organisaties,
waarbij hem elk klein fietstochtje naar die organisaties van harte gegund is, met als uitstapje
straks een leuke fietstocht langs
de oevers van de Donau, richting Zwarte Zee.
Ton van den Brink

Sportevenement Sonrise
ook in Heemstede

Heemstede - Deze zomer zal van 6 t/m 13 juli voor de zevende
keer het sportevenement Sonrise de regio Haarlem aandoen.
In twaalf wijken zullen sportclinics worden geven in (o.a.)
voetbal, volleybal, basketbal en streetdance. In Heemstede
vindt het evenement plaats op het grasveld aan de Meerweg
De clinics zijn van maandag tot
en met donderdag. Tijdens deze dagen wordt elke middag
en avond getraind en natuurlijk
worden er veel wedstrijden gespeeld. Rondom de sport worden allerlei andere activiteiten georganiseerd. Zo zal de

muziekgroep The Circle Ends
op verschillende locaties optreden. Op donderdagavond
wordt voor alle bewoners een
buurtbarbecue georganiseerd.
De Sonrise actieweek wordt op
vrijdagmiddag afgesloten met
een City Championship, een

toernooi waar alle wijken bij elkaar komen. Deze vindt plaats
op het sportveld van de softbalclub THB aan de Wagenweg in
Haarlem.
Het evenement wordt georganiseerd door een flink aantal
kerken in de regio, in samenwerking met Athletes in Ac-

Astrid Joosten ontvangt cheque voor Epilepsie Fonds

Valkenburgschool viert
1750 euro bij elkaar
Heemstede - De winnaars van
de BijnaZomerFestival Show van
de RK Basisschool Valkenburg
haalden hun kunstje donderdag
nog een keer uit en zongen en
dansten hun liedje voor Astrid
Joosten. Astrid Joosten is ambassadeur van het Nationaal Epilepsie Fonds. Zij wil mensen bewust wil maken van dit aardige,
bescheiden fonds dat heel hard
werkt om epilepsie op de kaart
te zetten. Daarnaast vindt zij het
belangrijk om iedereen te vertellen dat in een land vol verenigingen en subsidies, het fonds helemaal geen subsidie ontvangt,
maar het doet met geld van collectes, donateurs, nalatenschappen en schenkingen.
Astrid nam de cheque van 1750
euro in ontvangst tijdens een
bijeenkomst op de speelplaats,
samen met bestuurslid Eddie
Vulpenhorts van de Stichting
Epilepsiebestrijding, bekend als
‘De Macht van het Kleine’. De
opbrengst van het BijnaZomerFestival bedroeg bijna het dubbele, maar een deel was bestemd voor de eigen school.
De gesneuvelde basketbalpaal
wordt er onder andere mee vernieuwd en de rest gaat naar
speeltoestellen op het plein.
Ruim 60 procent is voor het Epilepsiecentrum. De Macht van
het Kleine is al 115 jaar geleden
op Meer en Bosch, enkele honderden meters van de Valkenburgschool verwijderd, begonnen met het sparen voor voorzieningen voor epilepsiepatiënten die toen gehuisvest waren
op de Achterweg. Met kleine
spaarpotjes en bescheiden giften groeide dit fonds uit tot een

stichting, die mensen en vooral
ook kinderen met epilepsie, begeleiden bij vakanties, tot het leveren van kennisoverdracht aan
derde wereldlanden waar epilepsie in veel grotere mate voorkomt.
Soms wel drie keer zo veel. Volgens Dennis van Rhee van het
zomerfestival wordt steeds de
link gelegd naar doelen die betrekking hebben op kinderen die
op een of andere manier getroffen zijn door een ziekte. Voorgaande keren waren de doelen
het Ronald Mc Donaldhuis, het
Emmaziekenhuis en nu dus de
bijna buren, de Epilepsiebestrijding. Met de opbrengst van de
verkoop van Kunst &Kitsch, de
BZF songcontest met zijn sponsoren en de zelfgemaakte kaartensets. Daarnaast heeft het
barbecueteam van Toon Kersten met zijn 18 man heerlijk gekookt, gebakken en kilo`s frites
verkocht. De hoofdprijs was een
week verblijf in het appartement
aan de Kroatische kust, aangeboden door de Heemsteedse familie Mijatovic en een tweede
prijs een danscursus bij Fokker
in Hoofddorp. Dat een deel van
de opbrengst nu naar de “buren” gaat, kan de oude band
die de school heeft met het Epilepsiecentrum weer versterken.
Kinderen van School De Waterlelie van de Cruquiushoeve kwamen ieder jaar naar de musical
van groep 8 van de Valkenburgschool. Daarnaast waren er regelmatig bezoeken over en weer
van de kinderen. Alleen vorig
jaar lukte dit niet. Ook hier wordt
weer winst geboekt!
Ton van den Brink

tion Nederland. Onder meer
komt er groep sporters uit Oekraïne om aan deze week mee
te doen. “Door dit project werken de kerken in Haarlem en
omstreken nauw samen en dat
is geweldig”, aldus Hans Luttik,
projectleider van Sonrise. “Kerken zien steeds meer hun taak
in de omgeving en willen graag

een gave week aan de jongeren en de kinderen aanbieden.
De deelnemers vertellen ook
over hun enthousiasme voor
sport en voor hun geloof in Jezus aan de jongeren en de kinderen. Ze willen dat met iedereen delen, maar niet opdringen.”
Zie voor meer informatie www.
sonrisehaarlem.nl.
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Onderzoek Rekenkamercommissie naar inspraak
in Heemstede
De Rekenkamercommissie Heemstede heeft onderzoek laten doen naar de inspraakpraktijk in de gemeente Heemstede. De algemene teneur van het rapport is dat de
gemeente veel aandacht heeft voor inspraak en grote voortgang heeft geboekt bij
het organiseren van de inspraak. De gemeente moet echter nog verder groeien om te
kunnen spreken van een volledig professionele wijze van uitvoering. De commissie
stelt de gemeenteraad voor om in dialoog te treden met het college van b&w en
burgers om de inspraak en participatie verder te optimaliseren. Het onderzoeksrapport met de bijbehorende stukken kunt u downloaden op de gemeentelijke website
(www.heemstede.nl).

in Heemstede
Zo’n 100 genodigden woonden afgelopen
vrijdag 27 juni de Heemsteedse veteranendag bij. Op de begraafplaats aan de
Herfstlaan werd een gedenksteen onthuld
voor Heemsteedse veteranen die in het
voormalig Nederlands-Indië zijn gesneuveld. Daarna was er een ontvangst door de

gemeente in het raadhuis. Hier werden de
veteranen onthaald met marsmuziek van
de Teisterband. Na afloop van de ontvangst
maakten de veteranen een rondrit door het
centrum van Heemstede met oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

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

Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

De Rekenkamercommissie Heemstede
heeft het rapport ‘Voor en door burgers?
Een beeld van de inspraakpraktijk in de gemeente Heemstede 2002-2007’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport is
opgesteld door het adviesbureau Partners
en Pröpper uit Vught. Gelijktijdig zond de
commissie de raad het commentaar van
het college van b&w op het rapport.
Aanleiding voor dit onderzoek waren de
vragen die bij de commissie leefden, zoals:
- Wat komt er van de inspraak terecht?
- Van welke inspraakmogelijkheden maken
de burgers gebruik?
- Hoeveel kost de inspraak?

- Zijn de condities voor de inspraak voldoende?
- Wat is het uiteindelijke effect van de inspraak?
- In hoeverre zijn burgers tevreden over het
vervolg op pagina 2 >
resultaat?

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Uitreiking
milieuprijs

• Serviceloket
Begraafplaats

• Geen inloopspreekuur

• Bouwplannen

• Bestemmingsplan
• Tevredenheid WMO
voorzieningen
• Kapvergunning

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Het onderzoeksbureau heeft voor dit
onderzoek onder meer de inspraakverordening, het communicatieplan en andere
nota’s en documenten bestudeerd. Vier
dossiers (de herinrichting van de Binnenweg, de nieuwbouw van het raadhuis, de
herinrichting van de stationsomgeving en
de voorbereiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning) werden diepgaand
onderzocht. Het bureau betrok ambtelijke
projectleiders, de verantwoordelijke portefeuillehouders, raadsleden en ook feitelijke
insprekers bij het onderzoek. Een volledig
representatief beeld van de tevredenheid
van de insprekers werd, gezien de beperkte opzet van het onderzoek, niet nagestreefd en ook niet verkregen.
Op de vraag naar de kosten van inspraak
kon geen antwoord worden gegeven,
omdat de kosten daarvan verweven zijn
met de reguliere budgetten. De andere vragen leidden wel tot conclusies en aanbevelingen.

Conclusies en aanbevelingen
De algemene teneur van het rapport is dat
de gemeente veel aandacht heeft voor inspraak en grote voortgang heeft geboekt
bij het organiseren van de inspraak.
Daarmee zijn de basiscondities voor bevredigende inspraak in Heemstede grotendeels aanwezig. Op die basis kan en moet
de gemeente echter nog verder groeien
om te kunnen spreken van een volledig
professionele wijze van uitvoering.
Een punt van aandacht is de discrepantie
die bestaat tussen de tevredenheid van het
gemeentebestuur en die van insprekers.
Een aantal insprekers heeft zelfs het gevoel dat de gemeente niet bereid is naar
hen te luisteren. Voor een aantal insprekers
is bovendien onvoldoende duidelijk wat er
met hun inbreng gebeurt.

lege van burgemeester en wethouders met
het verzoek om hun zienswijze te mogen
vernemen.
Het college heeft de commissie laten weten
zich te kunnen vinden in de conclusies en
aanbevelingen van het rapport, maar heeft
wel een paar nuanceringen aangebracht.
Zo is het college zich ervan bewust dat het
steeds bezig is met het afwegen van vaak
tegengestelde belangen. Dat leidt onvermijdelijk tot teleurgestelde burgers. Het is
naar het oordeel van het college vaak
moeilijk te achterhalen of onvrede bij
burgers primair voortvloeit uit onvrede met
het uiteindelijke resultaat van de belangenafweging of uit onvrede met de inspraakprocedure.
Met de introductie van nieuwe vormen van
informele inspraak hebben burgemeester
en wethouders de intentie gehad om iets
toe te voegen in de communicatie met de
burgers. Kennelijk zijn zij er niet steeds in
geslaagd om voldoende helder te maken
wat de functie van die informele inspraak is
geweest. Met andere woorden, het college
zegt zelf onvoldoende in staat te zijn gebleken om de verwachtingen van de betrokkenen ‘te managen’. Daar moeten burgemeester en wethouders meer aandacht
aan besteden. Of dat steeds alle onvrede
weg kan nemen is de vraag, zeker als de
burger zijn belang of visie zo snel mogelijk
gehonoreerd wenst te zien.
Daarnaast zegt het college zich er steeds
van bewust te zijn dat de uitnodiging tot inspraak op de planvorming nooit alle belanghebbenden beweegt tot een (re)actie.
Met name het minder assertieve deel van
de bevolking zal snel afhaken ten faveure
van het deel dat zich roert. Het college is er
zich van bewust dat het ook de belangen
moet behartigen van degenen, die zich
niet direct laten horen.

Vervolg
De Rekenkamercommissie vraagt daarom
met name aandacht voor het voor- en natraject van de inspraak. De (potentiële) insprekers dienen duidelijkheid te hebben
over de beleidsruimte. Over welke zaken
kunnen de participanten wel en over welke
onderwerpen kunnen zij niet meepraten?
Ook dient vooraf vast te staan op welke
momenten terugkoppeling en verantwoording plaatsvindt.

Reactie college b&w
De Rekenkamercommissie heeft het
onderzoeksrapport voorgelegd aan het col-

De Rekenkamercommissie heeft de
gemeenteraad, in lijn met de gedane aanbevelingen, voorgesteld in dialoog te
treden met het college en burgers om wensen te formuleren ten aanzien van de opzet
en de uitvoering van inspraak en participatie
in Heemstede met het oog op een verdere
optimalisering daarvan.
Het onderzoeksrapport met de bijbehorende stukken kunt u downloaden op de
gemeentelijke website (www.heemstede.nl).

Uitreiking milieuprijs
Donderdag 26 juni om 12.30 uur heeft
de burgemeester van Heemstede,
Marianne Heeremans de winnaars bekendgemaakt van de milieuprijsvraag
die is gehouden tijdens de milieumarkt
op 24 mei. De uitreiking van de prijzen
vond plaats bij de sponsor (Rijwielhandel
Nevil Schenk) van de hoofdprijs (een
fiets).
Op de milieumarkt tijdens de openingsdag
van het raadhuis op 24 mei jl. is een prijsvraag gehouden over duurzame energie.
De vraag was ‘Bedenk een idee voor het
opwekken en toepassen van duurzame
energie in Heemstede’. De drie meest creatieve ideeën zijn beloond met duurzame
en milieuvriendelijke prijzen:

2e prijs: een energieprestatieadvies (EPA)
van Eneco voor de woning van Keri Janse,
voor het idee om energie te verkrijgen uit
hometrainers.

3e prijs: de fleece trui van gerecycled plastic wordt door burgemeester Marianne
Heeremans uitgereikt aan de heer
Zuurendonk. Zijn idee is de verlichting van
winkel - en appartementencomplex
Winkelhof beter in te stellen, zodat energie
wordt bespaard.

1e prijs: Nevil Schenk reikt de fiets uit aan
Olga Lohman, voor haar idee om 't Molentje
weer te laten draaien en de opgewekte
energie te gebruiken voor de verlichting bij
de kinderboerderij.

Er zijn 36 ideeën ingezonden. Maandag
16 juni heeft een jury, bestaande uit burgemeester M.J.C. Heeremans, de directeur
van de Milieudienst IJmond, heer
L.A. Pannekeet en de directeur van Eneco,
de heer M.A.J. Kloosterman zich gebogen
over de ideeën. De ideeën zijn beoordeeld
op onderwerp (energie), originaliteit en de
mogelijkheden binnen de gemeentegrenzen.
De voorgestelde energiebesparingen zullen worden getoetst op haalbaarheid en
uitvoerbaarheid.

Geen inloopspreekuur
burgemeester op 4 juli
Zoals eerder aangekondigd, is er vanwege de zomerperiode op vrijdag 4 juli a.s.
géén inloopspreekuur van de burgemeester. Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag
5 september 2008.
De resterende inloopspreekuren voor dit jaar zijn:
- vrijdag 5 september 2008
- vrijdag 10 oktober 2008
- vrijdag 14 november 2008
- vrijdag 5 december 2008
Op deze data kunt u van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus zonder afspraak, om met de
burgemeester van gedachten te wisselen.
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Onderzoek naar tevredenheid
WMO-voorzieningen
Tussen januari en april 2008 heeft onderzoeksbureau SGBO in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de
tevredenheid van cliënten en aanvragers
van hulp bij het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) schrijft voor
dat de gemeente jaarlijks de tevredenheid
meet van cliënten die gebruikmaken van
WMO-voorzieningen. In het rapport worden de prestaties van de gemeente
Heemstede vergeleken met het gemiddelde van de 233 gemeenten die deelnemen
aan het onderzoek.

Uitkomsten
Het resultaat van het onderzoek geeft een
positief beeld. Cliënten die deelnamen aan
het onderzoek gaven gemiddeld een 7,7
voor de aanvraagprocedure van hulp bij
het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen. Men is met name tevreden over de
behandeling bij de aanvraag. Relatief minder tevreden is men over de wachttijd na
toekenning.
De hulp bij het huishouden wordt met een
7,6 gewaardeerd. Dit is lager dan het gemiddelde van 8,1. Hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootermobielen en woonvoorzie-

ningen, waarderen cliënten in Heemstede
met een 7,7. Dit is hoger dan het gemiddelde van 7,2. Relatief het meest tevreden is
men over de woonvoorziening, en het
minst over de verhuiskostenvergoeding.
23% van de cliënten heeft wel eens van de
Klankbordgroep WMO gehoord. Dat is
lager dan het gemiddelde (34%).

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

Vervolg
De gemeente Heemstede gaat na waar
ze verbeteringen kan doorvoeren op de
onderdelen waarop relatief minder werd
gescoord. Zo is sinds het tweede kwartaal
van 2008 de levertijd voor rolstoelen en
vervoersvoorzieningen al verkort. Met de
leverancier Care2Move wordt overlegd of
de levertijd nog verder kan worden verkort.
Verder zal er meer bekendheid worden gegeven aan de Klankbordgroep WMO.
Enerzijds door het betrekken van meer
doelgroepen, anderzijds door in informatiebulletins van gemeente en ouderenbonden
meer aandacht hier aan te besteden.
Het volledige onderzoeksrapport kunt u
downloaden op de gemeentelijke website
www.heemstede.nl.

Wethouder sluit milieuproject
voor scholen officieel af
Donderdag 26 juni heeft wethouder
Milieu Sjaak Struijf de zonnepanelen aan
de Prinses Beatrixschool aangesloten
op het energienet. Deze officiële ingebruikname gebeurde in het kader van de
afsluiting van het milieuproject waarin
scholen zijn gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen.
In 2007 heeft de gemeente Heemstede de
Energiebus langs de basisscholen laten
gaan. Met de Energiebus konden leerlingen van groep 7 en 8 kennismaken met
duurzame energie zoals zonne- en wind-

Serviceloket Begraafplaats

energie. Tijdens de werkbezoeken van de
wethouder Milieu aan de deelnemende
scholen merkte hij op dat de leerlingen erg
inventief zijn bij het bedenken van ideeën
op het gebied van energiebesparing voor
hun school en bij hun thuis.

Stimulering energiebesparende
maatregelen
Vanwege het succes van de Energiebus
heeft de gemeente aan alle basisscholen
energiebesparende maatregelen aangeboden. De scholen konden een keuze maken
tussen een zonnepanelensysteem of een
pakket energiebesparende maatregelen
naar eigen inzicht. Vier van de tien scholen
hebben gekozen voor de zonnepanelen.
De overige zes scholen kozen voor maatregelen zoals vervanging van enkel glas
door dubbel glas, lichtsensoren waardoor
het licht automatisch uitgaat, spaarlampen,
radiatorthermostaten en CO2-meters.
Inmiddels zijn de maatregelen gerealiseerd.

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

Evenement
Op 23 juni 2008 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.2.2. van de
Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan Expersport Nederland
voor het houden van een sportevenement genaamd 'Regio Haarlem Cup / World Youth
Friendship Games'.
De vergunning geldt voor de periode van 14 t/m 28 juli 2008.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 58 68.
Direct omwonenden aan de Coby Riemersmalaan, Fie Carelsenlaan, Anna Blamanlaan,
Ringvaartlaan, Sportparklaan en een gedeelte van de Glipperdreef zullen d.m.v. een
bewonersbrief met een kopie van de vergunning nader geïnformeerd worden.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.162
2008.165
2008.166
2008.168

2008.169
2008.170
2008.171
2008.172
2008.173

het bouwen van een bovenwoning
het plaatsen van een dakkapel op
het voor- en achterdakvlak
het uitbreiden van een woonhuis
het bouwen van een lift in
appartementengebouw
het wijzigen van de voorgevel van
de winkel
het veranderen van een uitbouw
van een woonhuis
het plaatsen van een dakopbouw
het uitbreiden van 2 woonhuizen
het uitbreiden van een woonhuis

- Cloosterweg 6
- Jan van Gentlaan 9
- Orchideeëenlaan 10
- Schollevaarlaan
(project 18 woningen en
3 appartementen)
- Binnenweg 176A
- Rijnlaan 44
- Lindenlaan 47
- Meer en Boslaan 3 + 5
- Reggelaan 25

Aanvraag reguliere bouwvergunningen 1e fase:
2008.167

het bouwen van een woonhuis

2008.174

het uitbreiden van de Plus supermarkt

- Kees van Lentsingel,
kadastraal bekend B 9537,
tussen Kees van Lentsingel 5
en L. van Wijkplein 15
- Jan van Goyenstraat 21

Aanvraag sloopvergunning
2008.918
het verwijderen van asbest
- Blekersvaartweg 7
De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 30 juni 2008)
2008.154

het plaatsen van een dakkapel op
- Dinkellaan 27
het voordakvlak
De bovenstaande vergunning ligt van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.
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Bestemmingsplan

Kapvergunning

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.053
2008.090
2008.110

2008.125
2008.158

uitbreiden woonhuis en bouwen kelder
het verplaatsen/herbouwen van
een garage
uitbreiden woonhuis, plaatsen dakkapel
op rechter zijgevel en vergroten dakkapel
op linker zijgevel
uitbreiden en inpandig renoveren van
een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis

Er zijn drie kapvergunningen verleend voor:
- Rijnlaan 1
- Meerweg 14
- Pieter Aertzlaan 8

- Burgemeester van Lennepweg 40
- Rembrandtlaan 20

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 03-07-2008 gedurende 6 weken van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het
Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor
nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.
M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan
De burgemeester en wethouders van Heemstede maken ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de raad in zijn openbare
vergadering van 26 juni 2008 heeft besloten te verklaren dat een nieuw bestemmingsplan
wordt voorbereid voor de gebieden:
- Delen aan westzijde van de Blekersvaartweg;
- Het Manpadslaangebied, globaal omgeven door de Manpadslaan,
Herenweg en Leidsevaart.
De betreffende gebieden zijn aangegeven op de bij deze besluiten behorende tekeningen.
De besluiten treden in werking op de dag na deze publicatie.
Deze besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen met ingang van donderdag 3 juli
2008 op de gebruikelijke wijze ter inzage.

- Het kappen van 2 coniferen op het perceel Javalaan 12 en 1 conifeer op het perceel
Javalaan 6, eigendom Elan Wonen, beide kadastraal bekend gemeente Heemstede sectie
C, nr. 04318. De coniferen nemen veel licht weg.
Verzonden 18 juni 2008
- Het kappen van 1 conifeer op het perceel Van der Waalslaan 27, eigendom Pré Wonen,
kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B nr. 08530.
De conifeer neemt veel licht weg.
Verzonden 18 juni 2008
- Het kappen van 1 hemelboom op het perceel Mr. J. Heemskerkstraat 14, eigendom van
Elan Wonen, kadastraal bekend gemeente Heemstede sectie C, nr. 04257.
De hemelboom is van een slechte vitaliteit.
Verzonden 2 juli 2008
Deze vergunningen zijn pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de
bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf bovengenoemde verzenddatum zes
weken ter inzage in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

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

Ter inzage

U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken.

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

Summercamp op velden hockeyclub Alliance

Zomervakantie start met 4 dagen plezier
Heemstede - Sinds zondag 29
juni tot en met vandaag, woensdag 2 juli, werden de velden van
de hockeyclub Alliance ingenomen door ongeveer 60 kinderen
van 11 tot en met 14 jaar. Tijdens
dit 4-daags kamp hebben de
kinderen zich vermaakt met een
scala aan activiteiten. Naast hockey waren er heel veel andere
spelletjes, een springkussen, glijbaan, een bosspel in Groenendaal, heel veel lol, lekker eten,
slapen in tenten en nog veel
meer spannende dingen.
Initiatiefnemers: Gijs Jonkers, Jeroen Tuininga, Frank van Keulen en Sebastiaan van Nimwegen. Deze vier hockeyers van Al-

liance hebben maanden geleden
de koppen bij elkaar gestoken
en zijn direct met de voorbereidingen begonnen. Zondag was
het dan eindelijk zover het kamp
kon beginnen. De kinderen hebben van te voren mogen aangeven met wie ze in de tent willen
slapen dus dat was direct lachen.
De A-jeugd en enkele dames
en heren uit de eerste senioren
teams zijn alle dagen als steun
en toeverlaat van de organisatie
op de velden te vinden.
Zij kregen ieder een groep toegewezen en begeleidden deze kinderen tijdens de kampdagen. Daar het prachtig weer
was werd er ook veel met water

gestrooid. Dinsdagavond was
er een bonte avond en disco.
Tijdens de nachtelijke uurtjes
is er permanent een ‘nachtburgemeester’ (Sebastiaan) aanwezig die er op toeziet dat er
ook daadwerkelijk wat uurtjes
geslapen wordt en die kan ingrijpen in noodsituaties. Verder
blijft de hele leiding slapen op
Alliance.”Dit is echt een must”,
aldus de mannen. Dat de kinderen het naar hun zin hebben
is duidelijk. Maar af en toe even
snel in het zonnetje gaan liggen
slapen is ook wel heel lekker. En
dan weer snel met je vrienden
en vriendinnen lol maken. Een
super begin van de vakantie dat

is van de gezichten af te lezen.
Dat dit kamp voor herhaling vatbaar is dat is duidelijk Zowel

de organisatie als iedereen die
al die dagen geholpen hebben
verdienen een hele dikke pluim!

