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GSV Heemstede danst
door de seizoenen
Heemstede - Op zaterdag 23
juni was de dansafdeling van
GSV Heemstede te gast bij het
Schoterlyceum in Haarlem. Om
13.30 uur stroomde de zaal vol
met familie en belangstellenden.
Voor die tijd hadden de kinderen al vele uren geoefend. Om
precies 14.00 uur opende de
dansdocente Anneke van Oorsouw de show. De show begon met de alom aanwezige regen. De meisjes van de maandag
18.00 uur lieten een dans zien op
de muziek van ‘It’s raining man’.
Dit bracht de seizoenen lente (gespeeld door Eline), zomer(
gespeeld door Donja), herfst
(gespeeld door Simone) en de
winter (gespeeld door Kiki) dusdanig in de war dat zij raad gingen vragen aan moeder natuur
(Sarah) en vadertje tijd (Niels).
De laatste twee wisten ook niet
welk seizoen nu het beste was

en besloten een battle te houden. Elk seizoen mocht haar
beste uitvoering laten zien. En zo
kon de zaal twee uur lang genieten vertederende peuters, lieflijke kleuters, beginnende tieners
en twee jongens. Ook aan de
kleding was veel aandacht aan
besteed. Hulde aan de naaisters:
Dienne, Dory, Sandra en Marijke die vele uren aan het in elkaar
zetten van de prachtige jurken
hadden besteed.
Zoals bij elke dansuitvoering
vonden sommige peuters de zaal
veel leuker dan de oefening die
ze geleerd hadden en zwaaiden er lustig op los naar paps en
mans. En zo kwamen er niet alleen streetdancenummers voorbij maar ook prachtige balletuitvoeringen.
Nadat vadertje tijd en moeder
natuur het er over eens waren
dat samenwerking en verdraag-

zaamheid heel belangrijke zaken zijn, kwamen alle dansers
en danseressen nog eenmaal
op toneel om het geweldige,
lange applaus in ontvangst te
nemen.
Tot slot nam Anneke nog een
maal de microfoon om iedereen te bedanken voor hun inzet
om te zorgen dat de show weer
op het programma staat, waarna Peter Grajer Anneke en
Renée een grote bos bloemen
aanbood.

Tuinenwedstrijd
Heemstede – De Tuinenwedstrijd
van de Oosteinde in samenwerking met de Heemsteder is weer
van start gegaan! Deze week in
the picture het ‘vakantieparadijs’
zoals mevrouw Tiny van Kempen,
woonachtig aan de Frans Lisztlaan het zelf noemt. De tuin ziet er
keurig verzorgd uit en hoewel de
stoelen nog niet in de ‘zitstand’
staan, moet het er heerlijk toeven
zijn op het terras met mooie stenen naast het huis. Dichter bij het
water zitten kan ook zoals we zien.

De picknicktafel en banken nodigen altijd uit tot gezellig samen
eten of er rustig de krant te lezen.
Deze tuin wordt goed bijgehouden,
dat zie je zo! Heeft u ook zo’n verzorgde tuin of misschien wel een
meer uitbundige tuin? Laat het ons
(en de lezers!) zien! Wie weet komt
u in aanmerking voor de ‘mooiste
tuin’ met daaraan verbonden leuke
prijzen, beschikbaar gesteld door
Tuincentrum De Oosteinde.
Mail uw foto naar:
redactie@heemsteder.nl

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

**

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Slim met je
geld omgaan.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.
Zie adv. pag. 9

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.
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Raadsvergadering eindigt in chaos
Heemstede - Wat een raadsvergadering moest zijn waarin werd
doorgepakt op het punt van
de gemeentelijke bezuinigingen bleek een avond te worden
waarop het college en de raad
met lege handen achter bleven.
In eerste instantie had het college een pakket aan bezuinigingen neergelegd. In de commissie
middelen zochten de verschillende politieke partijen de grenzen op. Zo was de VVD mordicus
tegen een verhoging van de OZB
en ook HHB en D66 hadden daar
moeite mee. Het college werd op
pad gestuurd om met een groter
pakket aan bezuinigingen te komen, waardoor er uit wat meer
opties te kiezen viel.
Het college kwam binnen een
paar dagen al met een aanvullend pakket. Aan bezuinigingen
en extra inkomsten is 4,4 miljoen
euro boven tafel gekomen. Bezuinigen is nodig om het te verwachte tekort, dat oploopt van
één miljoen in 2012 tot twee miljoen in 2016, terug te dringen.
De voorgestelde bezuinigingen
overschrijden ruimschoots het
tekort. In het tweede voorstel van
het college wordt de OZB-heffing teruggebracht van 10,8 %
naar 7 %. Het pakket aan maatregelen berust op vier pijlers. De
bedrijfsvoering, de investeringen, het voorzieningenniveau en
inkomstenverhoging.
De bedrijfsvoering kan
worden versoberd
D66 had eerder al aangegeven
dat er wat hen betrof binnen de
organisatie nog wel wat te bezuinigen viel. Hieraan gaf het college gehoor door in de marge nog
210.000 euro te besparen op de
bedrijfsvoering. Tot en met 2016
wordt er op de organisatie ruim
één miljoen bespaard. De burger gaat hier niet zo gek veel van
merken, omdat het veelal interne maatregelen betreft zoals verlaging opleidingsbudget, minder

uitgeven aan uitjes, besparing
op abonnementen en de automatisering anders in te richten.
Wat wel merkbaar zal zijn is dat
het raadhuis alleen in de ochtenduren is geopend en ’s middags alleen op afspraak.
Investeringen doorschuiven
naar later
De komende vier jaar was het
plan om 15 miljoen te investeren in het riool, wegen, verkeerslichten, straatverlichting en dergelijke. Ook hier werd in een
rap tempo nog 90.000 euro gevonden en samen met de eerdere ronde wordt er 411.000 euro
minder geïnvesteerd.
De vervanging van het riool in
de Thorbeckelaan wordt vertraagd, het Grotstuk krijgt geen
30 km zone, de rotonde bij de
Bronsteeweg blijft even zoals
die is en de Kwakelbrug wordt
niet vervangen. Ook de uitgave
voor nieuw groen wordt teruggeschroefd.
Voorzieningenniveau
Dit onderdeel raakt een deel van
de bevolking. Zij die gebruikmaken van het schoolzwemmen, bezoekers van het Oude
Slot, ouderenzorg, Casca en leden van sportclubs. Veel instellingen en verenigingen werken
met budgetten die deels door de
gemeente worden gefaciliteerd.
Het college, gesteund door een
deel van de raad, is van mening dat als mensen graag naar
een voorstelling willen of lid willen zijn van een vereniging het
niet de bedoeling is dat de gehele gemeenschap voor de kosten opdraait.
Nu zijn er al afspraken die voor
enige tijd vastliggen. Zo is het
schoolzwemmen al in de roosters opgenomen en de exploitant
van het zwembad rekent ook
met deze uren.
Toch zullen deze instellingen op
termijn (na 2013) niet aan de be-

zuinigingen ontkomen. De raad
was het er in meerderheid over
eens dat het Oude Slot op termijn niet meer wordt gebruikt
voor voorstellingen.
Inkomstenverhoging
De inkomsten staan onder druk.
Als er niet wordt gebouwd komen er geen bouwleges binnen.
De opbrengst van het parkeren
loopt terug en het afgeven van
documenten is aan een vaste
prijs gebonden en nemen nauwelijks toe.
De huizen zijn in waarde gedaald
(landelijk 3%). Om toch aan dezelfde OZB-opbrengst te komen moet het tarief met 3% worden verhoogd. Het Rijk gaat uit
van een maximale belastingcapaciteit en als Heemstede daar
niet aan voldoet (en dat doet
het al jaren niet) wordt de uitkering aan de gemeente verlaagd. Daarnaast wordt het tarief jaarlijks geïndexeerd met
het percentage van de geldontwaarding. Toch wil een meerderheid in de raad de stijging
van de OZB als sluitpost zien
en deze niet extreem laten stijgen. Door de aanvullende bezuinigen kan de voorgestelde verhoging van 10,8% worden teruggebracht tot 7%. Uit de reserves
wordt nog eens één miljoen euro gehaald om de begroting sluitend te krijgen.
Slot
Vooral D66 vond dat het college
wel heel eenvoudig en snel aanvullende bezuinigen had gevonden en sprak het vermoeden uit
dat er nog wel meer in zat. De
VVD was niet gelukkig met de 7
% stijging van de OZB. Het college was van mening dat de grens
nu wel was bereikt zonder afbreuk te doen aan de basisvoorzieningen en een passend personeelsbeleid. Het stuk waarover
gestemd moest worden was verre van duidelijk. Het bestond uit

Het spoor van toen

Heemstede - Deze foto is gemaakt door
Marcel van Tongeren tijdens werkzaamheden aan het spoorviaduct over de Westelijke
Randweg op 17 en 18 september 2011. Deze vuldop is te vinden aan de oostzijde van
het stationsgebouw nabij de onderdoorgang,
rechts naast de liftkoker.
Het geeft aan dat er op maaiveldniveau een
vulpunt is voor de c.v., huisbrandolie dan wel
te verstaan. Tijdens het bouwen van de liftschacht aan de oostzijde kwam men nog
een oude opslagtank tegen. Deze is verwijderd, nu staat zo ongeveer de lift ervoor in
de plaats. Met dank aan Ton Scheelings jr +
sr voor de verstrekte informatie. Sowieso zijn
deze mensen van Bloemenshop Kirsten een
zeer prettige bron van informatie, al bijna 49
jaar lang huist men in dit gebouw.
Meer: informatie/info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

meerde delen en behelsde ook
het huidige jaar 2012. In de verwarring die ontstond onder de
raadsleden stemden HBB, PvdA,
GL en de VVD tegen het voorstel. D66 en het CDA waren voor.
Hiermee werd het voorstel afgewezen en ligt er dus geen plan
op tafel hoe nu te bezuinigen.
Partijen wilden opnieuw stemmen maar dat staan de regels
niet toe. Eens gestemd blijft gestemd totdat het onderwerp opnieuw op de agenda wordt gezet.
Dit plan vormde de basis voor de
begroting 2013 en later. De begroting moet in oktober klaar zijn
maar de invulling aan bezuinigingen ontbreekt nu. De raad is
met reces en komt pas weer eind
september bij elkaar. Naar verwachting zal de aanloop naar de
begrotingsdebatten in november de nodige tijd worden besteed aan het opnieuw vaststellen waarop wel en waarop niet
bezuinigd gaat worden.
Eric van Westerlo o

Toch de vlag
nog uit
Heemstede - Na het doen van
een herexamen zijn op College
Hageveld alsnog geslaagd: Stephan van Alphen, Koen Berghout,
Jogchum Jan Drost, Arnoud Hamer, Walid Jerab, Leon Krijthe,
Matthijs van der Moolen, Chris
Verhelst, Caitlin Verhoeven.

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 15 t/m 28 juni 2012)

Huwelijken:
Bruno. Ruiterman & Inge
Houtenbos
Robert M. van Koperen &
Natalie E. Moreno Robles
Michael A.G.J. Lauwen &
Gitta F.I. Zwaneveld
Alexander B. Kalf & Karin
Aalbers
Laurentius J.A. van Zuijlen &
Johanna A.M. van der Peet
Maarten B. van der Weiden
& Haixia Zhu
Richard de Vries & Irma P.L.
Laarhoven
Niels Dalenberg & Roxanne
A. Broers
Tim F. van Dantzig & Marieke Straatman
Adil Berri & Naïma Ibn
Kacem
Geboorten:
Geen

COLOFON
van 1930
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SLAGERIJ SJAAK VD WERFF
Tel: 023-5294363 Fax: 023-5474300

Gewoon goed !

Het adres voor verantwoord lekker vlees !

10.98
Ribkarbonade
8.99
Slavinken
3.99
Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
Haasfilet

1000 gram

Heel Kilo Gehakt
woens- Half
om Half of rund
dag

5.98

1000 gram
5 stuks

Leverworst
250 gram

Boerenmetworst
200 gram

Provencaalse Rollade
100 gram

1.98
1.99
1.09

donderdag

3 Malse Biefstukjes
Runder
Kogel

vrijdag
zaterdag

5.00
6.50

Chinees Buffet
vanaf 17.00 uur warm

per kilo

Vleessalade
200 Gram

10.98
1.49

Zoek de verschillen

Je kunt nog
maar een keer
een eerste indruk maken is een
gezegde
toch
‘vorst’-elijk
bezoek

en het eerste idee is meestal het beste is vaak een waar gezegde.
Ik heb mij laten verleiden om voor het verzenden van de tekeningen
een kleine wijziging aan te brengen.
The day after bekijk ik het product nog eens om er dan afstand van te nemen.
Vandaag ook en ik constateer dat de verbetering geen verbetering is.
Dus terug naar de eerste.

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Boottocht en stads- en
hofjeswandeling Leiden
Heemstede - Casca organiseert
op dinsdag 24 juli een boottocht
en stads- en hofjeswandeling in
Leiden. Vanaf de Beestenmarkt
in Leiden maakt u een boottocht
van ruim een uur langs de Weddesteeg, Rembrandts’ geboortestraat, langs de Hortus Botanicus en andere Leidse bezienswaardigheden.
Een prachtig gezicht is onder
andere de kleurige bloemenmarkt! Bij mooi weer kan het
dak van de boot open, bij slecht
weer zit u heerlijk droog. Leiden
heeft prachtige grachten en stille
schilderachtige watertjes.
Ook te voet is er veel te zien en te
ontdekken tijdens de stads- en
hofjeswandeling die de deelnemers onder leiding van een gids
van het Gilde gaan maken. In de

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

stad waar de graven van Holland hebben gewoond, maar ook
Rembrandt, Jan Steen en Boerhaave zijn zowel monumentale gebouwen te bewonderen als
nieuwe architectuur, die de stad
maken zoals die nu is. Een mooie
wandeling door een eeuwenoude historische stad.
Verzamelen om 10.00 uur in de
hal van station Heemstede, gereisd wordt met openbaar vervoer. Voor deze excursie wordt
van u verwacht dat u goed ter
been bent. Men verwacht rond
17.00 uur weer in Heemstede te
zijn. Kosten: 14 euro inclusief
boottocht, gids en Cascakosten, exclusief reiskosten en consumpties). Opgeven en betalen
uiterlijk woensdag 11 juli in de
Luifel.
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Twitterspreekuur over
borstvoeding
Regio - Mensen met vragen
over het geven van borstvoeding kunnen op donderdagavond 5 juli terecht bij het
Twitterspreekuur van het Kennemer Gasthuis. Lactatiekundige Erica Stapper beantwoordt een uur lang alle vragen via Twitter en e-mail. Het
is de tweede keer dat het ziekenhuis dit Twitterspreekuur
in de avond houdt.
Volgens Stapper weten de
meeste mensen wel dat borstvoeding de beste start is voor
moeder en kind. In de praktijk blijkt echter dat ondanks
de goede moed van veel moeders, velen vroegtijdig genoodzaakt zijn om te stoppen met het geven van borstvoeding. ,,Goede begeleiding,
steun en eenduidige informatie is van grote betekenis om
borstvoeding de kans te geven
die het verdient”, aldus Stapper.

Interessante korting!

Mooi op vakantie in
Chantelle lingerie
Heemstede - Ook al zo’n zin om lekker weg te gaan? Natuurlijk willen we er allemaal goed uitzien in ons zomerjurkje of zonnetop. Een bh met de juiste pasvorm is de basis van het al dan
niet mooi zitten van u zomeroutfit. Het lingeriemerk CHANTELLE heeft samen met REYNGOUD Lingerie een unieke vakantieaanbieding .
Reyngoud Lingerie op de Binnenweg biedt nu twee weken lang
(van 5 t/m 20 juli) elk 2de artikel voor de helft van de prijs geldig
voor de hele collectie van Chantelle! Zo kunnen we er allemaal
op ons mooist bijlopen.
Reyngoud Lingerie adviseert u graag bij de aankoop van u lingerie. Achterin de modezaak vindt u de speciale lingeriecorner met o.a leuke badmodecollecties voor de vakantie en gezellige nachthemdjes.

Concert Haarlem Voices
semble Haarlem Voices een zomeravondconcert in de OLV Kerk

Foto: Bibi Veth.

Regio - Op zaterdagavond 7 juli om 20.15 uur geeft vocaal en-

De lactatiekundige geeft tijdens het Twitterspreekuur
vooral algemene informatie.
Vragen die meer uitleg nodig
hebben, beantwoordt ze op
een later moment. Het digitale
spreekuur is geen vervanging
van een consult of de handeling door een arts.
Mensen met een Twitteraccount kunnen donderdag 5
juli tussen 20.30 en 21.30 uur
via Twitter vragen stellen aan
@kghaarlem. Mensen zonder
Twitteraccount of die hun vragen niet openbaar via internet willen stellen, kunnen hun
vraag per mail sturen via antwoord@kg.nl.
Na het spreekuur wordt een
verslag op de website van het
Kennemer Gasthuis (www.
kg.nl) geplaatst zodat mensen de vragen en antwoorden
na kunnen lezen. Dit verslag
wordt geanonimiseerd.

aan de Korte Zijlweg 7 in Overveen.
Dit jonge en ambitieuze ensemble bestaat uit vijftien zangers en
zangeressen die voor een groot
deel afkomstig zijn van de Koorschool St. Bavo in Haarlem. Onder leiding van dirigente Sarah Barrett streven zij kwalitatief
hoogwaardige uitvoeringen na.
Op het programma staan werken van onder meer Diepenbrock, Brahms, Lambrechts, en
Sweelinck. Ook zal Haarlem Voices Claudio Monteverdi’s prachtige en ontroerende “Sestina”
ten gehore brengen.
Kaarten à 12,50 per stuk zijn
te verkrijgen aan de zaal of te
bestellen via de website van
Haarlem Voices, www.haarlemvoices.nl.

Juli: muziek- en
ijsmaand bij Van Dam
Heemstede - Het zat er al lange tijd aan te komen maar nu is
het dan zover: julimaand: ‘Musicetime’ bij Chocolaterie van
Dam. Het was een groot succes op 13 april toen het Klijn
Orkest van Harmonie St-Michael uit Heemstede op uitnodiging van Chocolaterie van
Dam het ijsseizoen muzikaal
kwam openen. De gezellige
feestmuziek ging er, net zoals
het overheerlijke ijs, goed in bij
het publiek.
Reden te meer om de koppen
weer eens bij elkaar te steken
en te praten over een vervolg.
Willem van Dam en John van
Breugel van Harmonie St-Michael waren er snel uit: er moet
een vervolg komen. En dat
komt er. Elke donderdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur in de
maand juli (bij droog weer) is
het ‘Musicetime’ bij Chocolate-

rie van Dam, Raadhuisstraat 60
in Heemstede. Je kan hen volgen op twitter: @vandamtwit.
Onder het genot van een heerlijk koel ijsje kunt u genieten
van de warme klanken van het
Klijn Orkest die er een gezellig
feest van gaat maken. En…. er
mag meegezongen en gedanst
worden!

Remy And His All Stars
schitteren op HIT
Heemstede - De band van College Hageveld gooide hoge ogen
op het Haarlemse Interscolaire
toernooi (HIT). Remy And His All
Stars vertolkten twee nummers.
Eerst ‘Please don’t stop the music’ van Jamie Cullum. Een performance en relaxte zelfverzekerdheid, waar menig zanger jaloers op is, kondigde Remy van
‘t Hoff eerst zijn band voor aan
het enthousiaste publiek. Met
een jazzy sound van uitstekende muzikanten zorgden zij voor
een vertolking van het nummer.
De zaal was dol enthousiast. Het
tweede nummer, ‘In Between’
van Wouter Hamel, werd spetterend vertolkt. Naast een mooie
stem speelt de jonge zanger uitstekend saxofoon. Waar Wouter
Hamel Benjamin Herman naast
zich heeft, blaast Remy een geweldig stuk op saxofoon de zaal
in. De combinatie maakt deze jonge conservatorium leerling van het JJC van Amsterdam uitzonderlijk. Naast de vier
jonge,ook allen JJC-muzikanten,
staan ook nog eens drie oogverblindende backing-vocals. Zo-

als de presentator van de avond,
Martijn Bosman verwoorde: ‘En
deze gast is pas 14 jaar!’ Een wereldband met gevoel voor muziek. En, ook al te boeken!
Zie www.remyandhisallstars.nl
voor een youtube impressie van
deze Heemsteedse band.
De eerste prijs van HIT Haarlem 2012 bandjes in het Patronaat ging dan ook terecht naar
Remy And His All Stars van College Hageveld.
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Grote kringloopwinkel
Cruquiusweg

Koper bepaalt zelf de waarde

Een nieuwe manier
van woningverkoop

Heemstede - Wat doe je als
je een prachtige maisonnette
te koop wilt zetten terwijl er in
dezelfde buurt al een paar appartementen worden aangeboden? Achteraan aansluiten?
De verkoper van de riante maisonnette (110 vierkante meter) aan de Van der Horstlaan
70 in Heemstede denkt daar
heel anders over en verkoopt
de woning door de koper de
waarde achteraf te laten bepalen. De bewoner: ‘’Volgens mij
is dit nog nooit gebeurd. De
makelaar was verbaasd over
mijn voorstel maar zag al snel
in dat met het huidige aanbod
aan koopwoningen het tijd is
voor een nieuwe benadering.’’
Het concept is eenvoudig. Tijdens twee kijkdagen op zaterdag 7 en 14 juli tussen 10.00
en 15.00 uur kan iedereen, vrijblijvend en zonder afspraak,
de woning (zonder vraagprijs)
met eigen ogen bekijken. Zowel de makelaar als de verkoper zijn die dagen aanwezig
om vragen te beantwoorden
en mensen rond te leiden. De
geïnteresseerden kunnen tot
18 juli kenbaar maken wat zij
denken dat de woning waard
is en daarmee de koopprijs bepalen.
De verkoper: ‘’Ik heb geen behoefte aan de standaard manier van een huis verkopen.
Vraagprijs bepalen, huis opruimen, wachten op een bod, tegenbod, vraagprijs aanpassen.

Volgens mij moet het veel eenvoudiger en vooral ook sneller
kunnen. Daarom de waardebepaling achteraf; laat de koper maar bepalen wat hij/zij
de woning waard vindt na bezichtiging. Maar helemaal zonder makelaar lukt mij dat niet
en daarom ben een samenwerking aangegaan met Borghouts Makelaars. Zij zorgen
voor het goede verloop van het
traject en de correcte afhandeling na de verkoop’, aldus de
verkoper.
Om zoveel mogelijk mensen
de kans te geven de woning
te bekijken, wordt huis-aanhuis een flyer verspreid, komen er posters te hangen bij
sportverenigingen en cafés en
wordt gebruik gemaakt van facebook en twitter. ‘We proberen zoveel mogelijk mensen
te bereiken in een zo kort mogelijk tijd. Mensen in Heemstede maar ook diegenen die
graag in Heemstede willen komen wonen. Hoewel verkoop
door waardebepaling achteraf
voor ons ook een experiment
is, zijn we ervan overtuigd dat
deze nieuwe manier succesvol
zal zijn en de kijkdagen op voldoende belangstelling kunnen
rekenen.’
Meer informatie over de waardebepaling achteraf en de woning aan de Van der Horstlaan
70 in Heemstede is te vinden
op www.borghouts.nl.
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Wachten op
het volgende ongeluk
Heemstede - Heemstede
heeft samen met Prorail een
conceptplan klaar voor het
afsluiten van de overweg tussen
Leidsevaart en Boekenroodeweg. De wandelaars en fietsers van en naar de Eijkmanlaan
zullen wel de dupe worden
en een lange omweg moeten
maken. En dit allemaal wordt
veroorzaakt door enkele nonchalante
motorvoertuigbestuurders, die zich nog te beroerd voelen om de hekken
te sluiten nadat zij het spoor

hebben overgestoken. Na
het ongeluk in november
2011 werden bij de overweg
videocamera´s geplaatst en
bleven de hekken keurig dicht.
Sinds enige weken geleden de
camera´s zijn verwijderd blijven de hekken weer regelmatig openstaan, terwijl er vergeleken met het verleden nog
grotere borden staan met het
verzoek de hekken te sluiten.
Het is nu wachten op het volgende ongeluk.
L.B. Loos, Heemstede

Heemstede – Met de opening
van The Vintage Store krijgt ook
de gemeente Heemstede een
kringloopwinkel. Bij The Vintage
Store – Cruquiusweg 37a - staat
duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen centraal. De
tweedehands kleding en vintage
spullen worden gepresenteerd in
een trendy winkel met een creatieve styling. De kwalitatieve,
aantrekkelijk geprijsde artikelen
zijn voor jong en oud. De kringloopwinkel opent in augustus
zijn deuren.
Voor het inzamelen van goederen in Heemstede wordt samengewerkt met afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden. De personele bezetting wordt deels gerealiseerd met leerwerkorganisatie en re-integratiebedrijf
Paswerk uit Cruquius. U kunt
er straks terecht voor kleding,
schoenen, platen, cd’s, huisraad,
fietsen, audioapparatuur maar
ook speelgoed, kinderkleding en
buggy’s.
Info: www.thevintagestore.eu.

IN MEMORIAM
Erelid VEW
Kees van der Steeg overleden
Op woensdag 27 juni is Kees van der Steeg overleden. Kees was
binnen voetbalvereniging VEW Heemstede een zeer bekend figuur. Voor zijn enorme inzet bij de vereniging heeft het bestuur
hem benoemd als Erelid.
Kees werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw lid van VEW. In
1957 is Kees met zijn jeugdteam kampioen geworden. Vervolgens heeft hij nog jaren bij de senioren gevoetbald. In de zeventiger jaren is hij jeugdtrainer geweest en vervulde Kees diverse
functies binnen en buiten het bestuur.
De laatste jaren vervulde Kees de functie van huismeester en
was ruim 15 jaar wedstrijdverslaggever voor onder meer de
Heemsteder.
Samen met echtgenote Hannie kreeg hij twee kinderen (Hans,
Ronald) en twee kleinkinderen (Sandy en Nick). De liefde voor
voetbal gaf Kees door aan zijn zoons Hans en Ronald die ook
bij VEW hebben gespeeld. Bovendien koos kleinzoon Nick voor
VEW, waar hij in de C1 speelt. In het dagelijks leven werkte
Kees als vertegenwoordiger in de gezondheidszorg op het gebied van voeding.
Vijf jaar geleden werd hij getroffen door de ziekte kanker waaraan hij, moegestreden, ten slotte op 27 juni is gestorven in de
leeftijd van 70.

Vulpenspeciaalzaak De Roos
steunt KWF met afval
Heemstede - Sinds vorige week
zijn de medewerkers bij de Roos
vulpenspeciaalzaak in Heemstede niet alleen enthousiast
over het verkopen van pennen
maar ook over het innemen van
schrijfwaren. Sinds er een samenwerking is opgezet met Terracycle is de Roos begonnen
met het inzamelen van lege vullingen. Op donderdag 28 juni is
hierdoor de eerste zending van
ruim vijf kilo aan lege balpenen rollerballvullingen verstuurd
naar Terracycle.
Terracycle is een organisatie die
moeilijk recyclebare artikelen op
een zo goed mogelijke manier
probeert te promoten in recycletrajecten. Er worden overeenkomsten gesloten om gerecyclede materialen te verwerken en
van ingezameld plastic worden
bijvoorbeeld weer gerecyclede
producten gemaakt als pennenbakjes en gieters.
BIC, is als meest gekochte pen
ter wereld, een van de sponso-

ren van dit traject om (wegwerp)
balpennen, markers, stiften en
vullingen op een zo goed mogelijk manier te verwerken. Hierdoor leveren de ingeleverde kilo’s weer geld op voor de partners van Terracycle. De Roos
vulpenspeciaalzaak heeft ervoor
gekozen om de eerste maanden
de inkomsten te schenken aan
de organisatie KWF die zich inzet voor de kankerbestrijding. Na
verloop van tijd willen ze kiezen
voor een lokaal non-profit doel.
Zo kunt u met afval bijdragen
aan een goed doel in onze maatschappij en wordt het milieu gespaard.
Bij de Roos zijn ze vaak bezig
met milieu-verantwoord ondernemen. Niet alleen twee zonnepanelen op het dak, ook het
inzamelen van inkt- en tonercartridges en batterijen, het gescheiden aanleveren van plastic
afval en karton is de normaalste zaak van de wereld. Maar
de kern van de zaak is natuurlijk

om al bij aankoop te kijken wat
duurzaam en minder milieu-belastend is.
Een hervulbare roller, pen of
potlood is niet alleen mooier en
vaak kwalitatief veel beter maar
uiteraard ook minder milieu-belastend. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Nederlandse Senz
paraplu. Kijk maar na een storm
op het station. Uit verschillende
prullenbakken zie je dan paraplu’s steken die bij windkracht
vier al omklappen. De Senz umbrella is niet alleen een mooi design maar vooral ook een duurzame oplossing die zelfs windkracht 10 kan doorstaan! Verkrijgbaar bij De Roos!
Wilt u uw oude balpennen, stiften en markers inleveren? Kijk
dan gelijk of er nog oude onderdelen in uw laatje liggen van
gerenommeerde merkpennen.
Want daarmee kan de reparatieafdeling van De Roos vaak oude en hervulbare pennen weer in
ere herstellen.
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Schuurbingo en statiegeldbonnenactie voor Mexico
Bennebroek - Vrijdag 15 juni jl.
raasde de orkaan Carlotta over
het zuiden van Mexico, waarbij
het kustplaatsje Zipolite, woonplaats van oud dorpsgenoot uit
Bennebroek, Rens van Maris en
zijn gezin, zwaar getroffen werd.
Er is dringend hulp nodig om alle schade te herstellen. Hiervoor
nam Demi Ridder, de 17-jarige
dochter van de oudste zus van
Rens, het initiatief voor een inzamelingsactie.

Afgelopen zondag vond er in de
bollenschuur van opa en oma in
de Schoollaan in Bennebroek
een schuurbingo plaats. Vele familieleden, vrienden, kennissen en buren waren naar de
schuur gekomen, waar een bingo en loterij georganiseerd werden met als doel zoveel mogelijk
geld voor Zipolite op te halen. Er
waren vele sponsors bereid gevonden voor deze gelegenheid
prijzen te doneren, waardoor
niemand met lege handen naar
huis ging. Maar ook de organisatie stond aan het einde van de
middag niet met lege handen. Er
werd die middag ruim 2300 euro opgehaald. Maar ook u kunt
uw steentje bijdragen aan deze
actie. Spaar uw lege statiegeld-

Initiatiefneemster Demi Ridder.

Impressie van de sfeer die middag.

Engelen bestaan, een jongensdroom komt toch nog uit
Heemstede - Op de Lindelaan 33 in Heemstede woont het echtpaar Greet en Peter van der Putten. Zij waren jarenlang bezorgers
van de Heemsteder.
Peter, inmiddels 70 jaar, is ongeneeslijk ziek, hij heeft A.L.S. en zijn
gezondheid holt achteruit. Sommige dagen is hij niet eens in staat
uit zijn bed te komen.
Dé jongensdroom van Peter was om ooit eens in een Porsche te
mogen (mee)rijden. Dat was er helaas door allerlei omstandigheden nooit van gekomen. Een in Spanje woonachtige vriendin van
de van der Putten’s, Lies Koster, hoorde van deze droom en dacht
dat Peter dit toch nog zou moeten kunnen beleven, maar hoe pak
je dat aan als je zó ver weg woont? Wie ken je in Nederland met
zo’n bolide of waar vind je Porsches? Na veel gepieker was de oplossing eigenlijk heel eenvoudig. Zij schreef een mail met het verzoek om hulp aan de Nederlandse Porsche Club.
Het meest verbazingwekkende was dat zij al binnen een half uur
spontaan antwoord ontving van Sigrid Zwolsman, lid van de club
en eigenaresse van een prachtig gerestaureerde Porsche 648. Deze bood direct en onbaatzuchtig aan om Peters wens in vervulling te laten gaan. Zij moest daarvoor wel helemaal uit Baarn naar
Heemstede komen. Na enig heen en weer gemail en wat telefoontjes was de datum toen snel geprikt.
Afgelopen zaterdag 30 juni kwam een prachtige Porsche de Lindelaan in Heemstede oprijden. Aan het stuur Sigrid Zwolsman. Zij
werd eerst ontvangen met koffie en appeltaart. Peter zat al helemaal opgewonden te wachten. Zijn dag begon niet echt goed
en echtgenote Greet was eerst nog bang dat het niet ging lukken. Gelukkig toen het moment daar was pepte Peter op en was
in staat een tour te gaan maken. Er werd een soort ‘sentimental journey’ van gemaakt en zo reden zij onder andere langs de
Binnenweg, Lanckhorstlaan, Herenweg, Randweg (even gasgeven!) naar de zeeweg en de boulevard waar even wat frisse zeewind werd opgesnoven. Daarna door Zandvoort, Aerdenhout via
de Kerklaan naar huis.
Peter glom van trots bij aankomst, glimlachte van oor tot oor en
zei er zeer van genoten te hebben. “Dat mensen dat nog voor me
willen doen”, zei hij. “Ik ben daar zó blij mee”.
Zij bestaan dus nog die engelen met het hart op de juiste plaats
die bereid zijn om hun vrijetijd en geld te investeren in wildvreemden en met een prachtig gerestaureerde Porsche Peter zijn droom
te verwezelijken! Geweldig dat de Nederlandse Porsche Club in
de persoon van Sigrid Zwolsman zonder vragen en twijfel direct
klaar stond.

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
8 juli de viering om 15.00 uur. U
vindt De Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.

Fietstocht

Bennebroek - Welzijn
Bloemendaal organiseert
woensdag 11 juli een korte fietstocht naar Lisse.
Start vanaf het voormalig
gemeentehuis te Bennebroek om 10.00 uur. Informatie: 0 23-5845300.

flessen op en ga hiermee naar
Albert Heijn in de Schoollaan in
Bennebroek. Als u deze week uw
statiegeld bon doneert voor Zipolite, verdubbelt de franchisenemer de opbrengst. “Toen wij
hoorden wat een vreselijk noodlot dit toch al zo arme dorp getroffen had, vonden wij dat wij
iets moesten doen. Van collega’s
hoorden wij wel eens dat het ophalen van statiegeldbonnen een
goede vorm van geld inzamelen is. Daarom hebben wij voorgesteld deze week een statiegeldbonnenactie te houden voor
het getroffen dorp”, aldus supermarkteigenaar Carlo Zwetsloot.
Het totaalbedrag zal via de familie van Rens zeker goed terechtkomen.

25ste jaar van officiële ‘twinning’ herdacht
Heemstede/Royal Lemington
Spa - Van 21 tot 24 juni bracht
een groep personen uit Heemstede namens de Heemsteedse
Kring voor Internationale Vriendschap (HKIV) een bezoek aan jumelagemeente Royal Leamington Spa in Midden-Engeland.
Het 25ste jaar van officiële ‘twinning’ werd met toespraken her-

dacht bij een door de gemeente
Leamington aangeboden diner
in de befaamde Warwick School,
waarbij wethouder Jur Botter namens Heemstede sprak.
Met enkele verenigingen zijn
contacten gelegd voor wederzijdse uitwisselingen. Onder andere stond een bezoek aan het
historische Ludlow op het pro-

gramma. Voor het afscheid werd
bijgaande groepsfoto gemaakt
voor het stadhuis van Leamington. In september staat een bezoek aan de andere jumelagestad Bad Pyrmont in Duitsland
op het programma.
Voor informatie om hieraan deel
te nemen: hkiv@gmail.com.
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HALT blijft nodig

Heemstede - Op vrijdagochtend 2 oktober 1992 liet wethouder van onderwijs, Marijke
Mous, dertig duiven los op de
speelplaats van de Crayenesterschool. De nieuwe basisschool
Icarus had hier voorlopig onderdak gevonden. De duiven vlogen naar een nevelig zonnetje
hun vrijheid tegemoet. De mythologische figuur Icarus wilde
zijn land uitvliegen, maar kwam
te dicht bij de zon en zijn vleugels van was en veren smolten.
Zijn ambitie en de hang naar
vrijheid staan voor de sfeer en
manier van lesgeven die het ambitieuze bestuur van deze niet
confessionele school bedoelde. Na twintig jaar is die ambi-

tie er nog steeds: elk kind mag
zijn wie het is. Vooral in het begin kwamen er uitvallers van andere scholen. Die werden opgevangen maar niet ten koste van
een ander. Er wordt altijd rekening gehouden met de ander. Op
het eind van de schooltijd kunnen zeggen: ‘het was een leuke
school’. Alle kinderen vierden vorige week uitbundig dit jubileum
en zaterdagmiddag kwamen veel
oud-leerlingen op de Icarus basisschool aan de Kerklaan weer
even terug.
Reünie
Twintig jaar “leuke school”, tijd
voor oud leerlingen om elkaar
weer eens te zien. Het weerzien:

‘goh, niks veranderd op die paar
pondjes na’, bijpraten en kijken wat er van die vervolgopleiding terecht is gekomen. Ook de
leerkrachten waren nieuwsgierig, want de meeste leerkrachten
van de eerste jaren, zitten nog
steeds op de Icarus. De gelegenheidsband van oud-leerlingen,
nu allemaal Hagevelders, speelde muziek waarbij je nog makkelijker praat. Met oude schoolvriendjes langs de lokalen lopen
en zoeken naar je eigen tafeltje.
Om op de speelplaats met een
flinke hap nasi, weggespoeld
met een koud glas bier, te ontdekken dat het is uitgekomen:
dat je mag zijn wie je bent.
Ton van den Brink

Sint Jacob werkt verder aan
ontwikkeling Nieuw Overbos
Heemstede - Stichting Sint Jacob is weer een stapje dichterbij
de bouw van het Nieuwe Overbos. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk. Dit betekent dat er een start
is gemaakt met de sloop van het
huidige Overbos om zo plaats te
maken voor een nieuw, modern
woon-zorgcomplex.
In het nieuwe, moderne woonzorgcomplex komen verschillende woonvormen en voorzieningen
zoals royale, vrije sector huurappartementen en kleinschalige
groepswoningen voor psychogeriatrische ouderen. Ook komen er wijkvoorzieningen voor
bijvoorbeeld
dagbehandeling
en consult. Onder het complex
wordt parkeergelegenheid gerealiseerd.
De sloopwerkzaamheden zijn
onlangs van start gegaan. Op dit
moment wordt het paviljoen aan
de achterzijde van het gebouw
gesloopt. Dan wordt het lage ge-

deelte naast de hoogbouw gesloopt om de hoogbouw bereikbaar te maken. Vervolgens zullen alle gevelelementen (balkonplaten, glas, hout etc) worden
verwijderd, waarna het gebouw
laag voor laag wordt gesloopt.
Deze werkzaamheden zullen
naar verwachting eind september zijn afgerond.

Er worden diverse maatregelen
genomen om geluids-en stofoverlast tot een minimum te beperken.
Voor de aan- en afvoer van materiaal zal gebruik worden gemaakt van de volgende route:
Burge¬meester Van Lennepweg
– Koediefslaan – Bronsteeweg
en Lanckhorstlaan.

trokken bij het schoolverzuim.
Als instantie die vaak, na de Politie, als eerste contact heeft met
de jonge overtreders van de wet,
zien zij het als hun taak kinderen met psychische en sociale problemen door te verwijzen
naar andere hulpinstanties. Ook
met ouders wordt gesproken en
samen met de scholen en leerplichtambtenaren hoopt men het
verzuim en de daar vaak aan gekoppelde overlast te voorkomen.
In Kennemerland werden 848
jongeren doorverwezen naar
HALT waarvan er 707 direct door
de politie werden aangebracht.
In Heemstede betrof het 52 jongeren die in aanmerking kwamen voor een alternatieve straf
via bureau HALT. Een kwart van
alle aanmeldingen betreft overigens meisjes.
Eric van Westerlo o

Foto: Michel van Bergen

Icarus basisschool, twintig
jaar ‘zijn wie je bent’

Heemstede - Het bureau HALT
is ooit in het leven geroepen om
jongeren alternatieve straffen te
laten uitvoeren. Jeugdigen die in
aanraking komen met de politie
wegens diefstal, vandalisme of
ernstige overlast ontlopen veelal
de rechter, maar worden direct
doorgestuurd naar bureau HALT.
Een opgelegde taakstraf wordt
door HALT met de jongeren verder afgewikkeld. Het is zeker niet
vrijblijvend, want wie zich niet
aan de uitvoering van de straf
houdt wordt alsnog vervolgd met
alle gevolgen van dien zoals een
strafblad.
Uit het jaarverslag van bureau
HALT blijkt dat zij steeds meer
taken krijgt toegewezen. Zo
geven zij onderricht op scholen over drugs en drank gerelateerde zaken, geven uitleg over
vuurwerkveiligheid en zijn be-

Vrouw met auto op zijn
kant op de Cruquiusweg
Heemstede - Een bestuurster
van een auto is maandagochtend gewond geraakt na een
eenzijdige aanrijding. Het ongeval gebeurde omstreeks tien
voor zeven vlak na het Wipperplein op de Cruquiusweg. De
vrouw raakte door nog onbekende oorzaak een lantaarnpaal en
kwam uiteindelijk op zijn kant tot
stilstand.

Brandweer, ambulance en politie
kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is
voorzichtig via de zijkant uit haar
voertuig gehaald. Na de eerste
hulp ter plaatse is ze vervolgens
naar het ziekenhuis gebracht
voor verdere behandeling. Door
het ongeval was de Cruquiusweg richting Hoofddorp vanaf
het Wipperplein afgesloten.

Slim shoppen bij
Wereldwinkel Heemstede
Heemstede - Van 3 tot en
met 15 juli houdt Wereldwinkel
Heemstede haar uitverkoop. Op
alle uitverkoopartikelen krijgt u
50 procent korting. En het mooie
van deze uitverkoop is dat de
producenten hun eerlijke prijs
voor hun producten al hebben
ontvangen. Zij komen dus niets
tekort. Profiteer daarom met een
gerust hart van deze superkoopjes! Via een oer Hollands fenomeen als de verjaardagskalender
die in menig Nederlands huis in
het kleinste kamertje hangt , weten we wanneer onze familie en

vrienden jarig zijn. Veel mensen vinden het prettig om voor
al die jarigen altijd wat cadeautjes in voorraad te hebben en reserveren bijvoorbeeld een kastplank als ‘mini-cadeaushop’. Dit
is hét moment om zo’n cadeauvoorraadje aan te leggen. Bij de
Wereldwinkel vindt u voor iedereen een leuk geschenk. En dan
nu veel artikelen voor de halve prijs; dat maakt shoppen wel
heel leuk!
U vindt de Wereldwinkel op
de Raadhuisstraat 29. Zie ook:
www.wereldwinkelheemstede.nl.
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Wordt Maarten Benjamins
de beste biertapper?
Heemstede - Biermerk Pilsner Urquell organiseert voor de
tweede keer de Pilsner Urquell
Master Bartender in Nederland,
één van de grootste competities op biergebied. Vanwege de
vele enthousiaste aanmeldingen
vonden er dit jaar twee regionale finales plaats in Utrecht en
Rijssen. Onder de noemer ‘Pure Passie, Puur Pilsner’ streden
14 deelnemers uit regio West in
de Stadsschouwburg in Utrecht
om een plekje in de nationale finale op 21 augustus. Onder toeziend oog van een vakkundige
jury werd Maarten Benjamins

van Café De 1ste Aanleg geselecteerd als één van de vijf beste
kandidaten vanwege zijn kennis,
kunde en passie voor de kwaliteitsbehandeling van bier in
het algemeen en het merk Pilsner Urquell in het bijzonder. Hij
gaat door naar de landelijke finale, waar hij zal strijden om een
plekje in de internationale finale in Praag op 4 oktober. Hier nemen 15 finalisten uit verschillende landen het tegen elkaar
op en dingen mee naar de ultieme hoofdprijs van 10.000 euro. Daarbij krijgt de winnaar een
stage van twee maanden bij een

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Foto´s
kunnen niet worden geplaatst.
Jannes
Wie weet, sprak Jannes van der Sluis
Dat ik ooit naar de maan verhuis
Omdat deez’ aardkloot mij verveelt
De hele wereld is verdeeld.
Daarom raad ik nu ieder aan
Verveelt het je? Loop naar de maan!
In de tuin
“Ik haat deez’ snelle atomentijd”
Zei Ridderspoor vol bittere spijt
“Mijn leven heeft totaal geen waarde
Door het verdwijnen van veel paarden”
‘n Venusschoentje sprak verheugd
“Die astronauten doen mij deugd
Na de eerste kon ik eindelijk hopen
Dat men op mij nog eens zal lopen”
Jack Voermans, uit de bundel ‘Rijmsels IX’

INGEZONDEN

top-horeca etablissement in
Londen en een gerenommeerde Engelse talencursus aangeboden.
,,Sinds 3,5 jaar ben ik werkzaam bij De 1ste Aanleg en al
mijn vakmanschap heb ik daar
ook geleerd”, zegt Maarten Benjamins. ,,Vorig jaar ben ik derde
geworden tijdens de finale van
de Pilsner Urquell Master Bartender, maar kon ik helaas niet
mee naar Praag. Ik hoop dit jaar
natuurlijk weer een kans te maken op een finaleplaats en wel
naar Praag te mogen afreizen!”

Petrakerk
Heemstede - Zondag 8 juli is ds. A. Molendijk de voorganger in de dienst in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein, die begint om 10 uur.
Er is Crèche voor kinderen
tot 4 jaar en Kinderkring voor
kinderen van 4 tot 12 jaar.

Fietspad maanden dicht,
is dat echt nodig?
Heemstede - Al een maand is het belangrijke fietspad Heemstede-Cruquius-Hoofddorp aan één kant gedeeltelijk afgesloten om
de aanleg van een bouwoprit mogelijk te maken.
Deze situatie zal nog zeker een maand duren, al die tijd zijn de
fietsers aan de zuidzuide van de Cruquiusweg gedwongen twee
keer de drukke rijbaan over te steken, hetgeen vaak lange wachttijden oplevert bij de (voor fietsers en voetgangers) ongunstig afgestelde stoplichten.
Dit fietspad wordt veelvuldig gebruikt door scholieren, recreanten,
forensen en anderen. Het zomaar voor minimaal twee maanden
afsluiten van dit pad is dan ook bijzonder vervelend.
En waarom? Al weken wordt er niet of nauwelijks gewerkt, de
aannemer heeft een schaftkeet geparkeerd, wat zand gestort en
verder is er geen activiteit te bespeuren.
Het gaat in totaal om een stukje van 5 meter fietspad, op zeer eenvoudige wijze had het fietsverkeer via de naastgelegen busbaan
(met een paar betonblokken) kunnen worden omgeleid.
Waarschijnlijk was de huidige oplossing de goedkoopste, maar
ook de gevaarlijkste.
Als de bouwoprit klaar is, zal het fietspad weer worden vrijgegeven, het pad zal af en toe ten behoeve van bouwverkeer worden
afgesloten door middel van stoplichten, een situatie die nog jaren
zal voortduren.
Vooral het gemak waarmee belangrijke openbare wegen voor
maanden of langer worden afgesloten stelt mij teleur. Wanneer
het hier om een autoweg zou gaan zou er ongetwijfeld meer protest zijn geweest, maar het is “maar” een fietspad. Ook trottoirs
zijn in Heemstede vogelvrij, kijk maar naar de stoep op de hoek
van het Wipperplein die nu nog steeds niet geheel vrij van hekken
is. In andere gemeentes zou hier een voorziening voor voetgangers worden getroffen, maar hier hebben projectonwikkelaars het
gemakkelijk en kunnen voetgangers en fietsers ‘wel even een tijdje oversteken’.
Ik ben benieuwd wat andere Heemsteedse fietsers en voetgangers hier van vinden, is er meer protest of laat iedereen dit maar
gelaten gebeuren?
Eigenlijk wordt een stuk openbare ruimte waar we met z’n allen
belasting voor betalen voor maanden en soms jaren aan een projectontwikkelaar weggegeven. Wie geeft daar vergunningen voor
af? En waarom wordt dit niet netter opgelost?
Rein Valk, Heemstede

Interesses del en en inspiratie opdoen
Heemstede - Samen met anderen interesses delen, inspiratie
opdoen, je blik verruimen of gewoon met iets anders bezig zijn
dan wat je iedere dag doet. Bijvoorbeeld een mooi, spannend
of literair boek lezen en bespreken in een boeiende bijeenkomst
bij de Leeskring. Heerlijk zingen
bij een van de twee Casca koren.
Bewust met je lichaam omgaan
en je fitter voelen door Pilates.
Een vreemde taal leren spreken.

Vrijuit fantaseren en componeren tijdens het schilderen met
verschillende materialen. Knutselen met papier, wol, karton en
verf bij de Woensdagmiddagclub
(5-10 jaar).
Het kan allemaal bij Casca. En er
is nog veel meer te doen! Naast
het reguliere programma voor
iedereen, hebben we ook een
speciaal aanbod voor 55+.
Vanaf begin september starten
heel veel jaarcursussen, dit zijn

de cursussen die een heel cursusjaar duren. Alle informatie
over de cursussen van Casca,
data, locaties en prijzen, vind je
op de website www.casca.nl en
in de laatste folder die huis-aanhuis bezorgd is.
Je kunt je nu al inschrijven. Informatie aanvragen of inschrijven
kan via de website of bel: 0235483828-1 op werkdagen van 9
tot 12 uur.
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ZOMERACTIVITEITEN
Zomeractiviteiten

Zomeravondmuziek
Mirjam Goossens en Aad van Koningshoven.

Los van de grond
Heemstede – Vraag een jochie wat hij later wil worden en
het antwoord is voorspelbaar. De kans is groot dat er in 2012
niet veel anders uitkomt dan pakweg een halve eeuw geleden:
brandweerman, piloot of Wesley Sneijder.
Goed, Aad van Koningshoven
(64) droomde in zijn jeugd misschien dat hij Cruijff kon zijn. De
geboren en getogen Heemstedenaar wilde in elk geval vliegen, maar had de pech dat de
Rijksluchtvaartschool
destijds
een opnamestop hanteerde voor
nieuwe studenten. In zijn vrije
tijd was hij samen met zijn beste vriend Jan in de weer met modelvliegtuigen. Daar kwam een
abrupt eind aan toen die laatste
verongelukte. “De lol was er voor
mij vanaf; mijn vriend en ik vormden een wedstrijdteam en dat
team bestond ineens niet meer.
Daarnaast kon ik niet naar de pilotenopleiding en ik heb de hele vliegerij toen uit mijn kop gezet”, vertelt hij. Van Koningshoven werd grafisch ontwerper, illustrator, fotograaf en adviseur
voor de professionele fotografie in Europa voor Canon. Hij

belandde in zijn werk voor Canon in de sportwereld, zat met
zijn neus vooraan bij de EK’s en
de Wk’s voetbal, de Olympische
Spelen en bij de Formule 1 races.
Maar de passie voor vliegen is
altijd gebleven, want sinds 1974
is hij actief lid van de Kennemer Zweefvlieg Club. Nog steeds
vliegt de vader en inmiddels opa
er enkele malen per week op uit
in een van de acht zweefvliegtuigen van de KZC op het Langeveld bij Noordwijk. Solo of met
een medepassagier. Dat kan een
personeelslid van een bedrijf zijn
tijdens een bedrijfsuitje, een hele schoolklas van het Stedelijk
Gymnasium of een correspondent van de Heemsteder.
Zweven als een vogel
De 900 meter lange start- en
landingsbaan ligt er vredig bij
op deze mooie zaterdagochtend.

De 14-jarige Luuk Koomen behaalde onlangs zijn brevet waarmee hij
solovluchten kan maken.

Zweefvliegen doe je zonder motor, dus van geluidsoverlast is er
in het natuurgebied van duinen
en strand geen sprake. Groepjes
herten staan en liggen er kalmpjes bij naast de runway en kijken gematigd geïnteresseerd
naar het schouwspel van opstijgende slanke witte vliegtuigen.
Om een vliegtuig in de lucht te
brengen zijn ongeveer vijf mensen nodig: een lierman die de
lier bedient, iemand die de kabels uitrijdt met een jeep, de piloot, een persoon die de lampen
bedient om de start aan te geven
en iemand die de neustip van
het toestel omhoog houdt. Piloot
Aad geeft nog enkele instructies
en vertelt hoe de medepassagier
kan zien op welke hoogte we
vliegen en met welke snelheid
en waar vooral niet aan te komen
tijdens de vlucht. Dan komt volgens de vlieger hét Kickmoment
- de start - wanneer het toestel
in drie seconden van nul tot honderd kilometer per uur wordt getrokken. Na een meter of twintig zijn we los en vliegen met 80
kilometer per uur door de lucht
- tot maximaal 100 km per uur.
Dit is zo gaaf, geen kermisattractie kan zich meten. En dan
schiet de kabel los en zweef je
als een vogel over huizen, bomen en wegen. Daar in de verte
rijst de torenflat van Bouwes op
aan het Zandvoortse strand en
achter ons zijn nog de contouren
te herkennen van de skyline van
Den Haag. Na tien minuten komen we weer tot stilstand op de
landingsstrip van Langeveld.
Door de nabije aanwezigheid van
Schiphol mag er niet hoger dan
circa 450 meter worden gevlogen
door de clubleden. Van Koningshoven: “Vliegen met een zweefvliegtuig is verslavend. Wij maken deze korte vluchten, maar
door gebruik te maken van de
thermiek kan je ook uren boven blijven. Een clublid kan daarnaast een toestel reserveren om
met een aanhanger mee te nemen voor een weekendje weg.”

Regio - In de serie Zomeravonddiensten in de Grote of St. Bavokerk treedt komende zondag op
de Oude Bavo Cantorij onder leiding van Anton Pauw. Medewerking wordt verleend door de
Haarlemse organiste Junko Sakakibara en een vijfkoppig strijkers ensemble, met daarin onder andere de Haarlemse violistes Joretta Witvliet en Suzanne Groot.

Het programma bestaat uit composities van de Hongaarse componisten Zoltán en Zsolt Gardónyi, vader en zoon. Gardónyi sr. schrijft in een zeer toegankelijke stijl die enigszins aan die
van zijn landgenoot Kodály doet
denken. De muziek van Gardónyi
jr, is moderner, maar in zijn bewerking van Psalm 8 is de bekende Geneefse melodie steeds
herkenbaar aanwezig.
Aanvang 19.00 uur. De toegang
is gratis (vrijwillige bijdrage in de
kosten). Ingang: Oude Groenmarkt, Haarlem. Zie ook: www.
bavo.nl.

Zomerfestival in
Nationaal Park
Regio - Komend weekeinde wordt het Zomerfestival
georganiseerd in de duinen.
Dwars door het hele Nationaal Park Zuid-Kennemerland
valt er buiten van alles te beleven. Iedereen kan op verschillende manieren kennis maken
met dit prachtige natuurgebied; zee, strand, duinen, bos
…èn landgoederen. Op zaterdag 7 juli overdag stoere activiteiten door het hele National Park: fietsen, wandelen,
vliegeren, kompas adventure,
boogschieten. Of juist een rustige mindfulness workshop. ’s
Avonds wordt het romantisch:
theatervoorstelling aan ’t Wed
(met picknick), klassieke muziek bij het Kennemerstrand
en slapen in de tuin van Landgoed Duin & Kruidberg. Alles
in de buitenlucht!
Zondag 8 juli wordt de ochtend begroet met een wandeling voor Vroege Vogels inclusief ontbijt bij Kraantje Lek.

Tijdens een dagje zweefvliegen
val je van de ene verbazing in de
andere: de vrijheid, de stilte, het
avontuur, maar vooral het prijskaartje. Zweefvliegen is namelijk zeer betaalbaar; voor 760 euro contributie per jaar leer je vliegen, het brevet halen en kan je
zo vaak vliegen als je wil. Op deze mooie zomerdag vliegt ook

Daarna is er rondom Bezoekerscentrum De Zandwaaier een groot festivalterrein
waar heel veel te doen is. Een
greep: natuurfilms, schaapskudde met herder, Culinaire
Tuin met duinhapjes van topchefs (Vrienden van Jacob en
Karmeliet/Duincafé),
Silent
Nature disco, poppentheater
De Zilveren Maan, live radio,
groene- en informatiemarkt,
Strandatelier, insecthotel maken, diersporen in gips gieten, mini-mountainbike, Scouting, steppen, zonnevlammen
kijken, alles weten over yoga en mindfulness, schilderen,
knutselen, boogschieten, molen De Zandhaas, wisenten of
vlinders gaan zien met de boswachter…..
Aan sommige activiteiten zijn
kosten verbonden en is vooraf
reserveren verplicht. Kijk voor
het volledige programma op
www.np-zuidkennemerland.nl
bij ‘Evenementen toegelicht’.

het jongste lid van de club uit.
De 14-jarige Luuk Koomen behaalde onlangs zijn brevet waarmee hij solovluchten kan maken.
“Zweefvliegen is voor alle leeftijden en voor ieders portemonnee”, aldus Aad van Koningshoven, “probeer het eens en je bent
verkocht.” Informatie: www.kzc.nl.
Mirjam Goossens
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Honderdvijftig musici op groot podium

Chapeau voor grandioos
muziekfestival Kunstkring
Heemstede - Een stralend zonnetje, een stralende voorzitter van de
Heemsteedse Kunstkring, Monique Klompé die zondagmiddag het
muziekfestival op het Wilhelminaplein opende. Wethouder Jur Botter
had het startsein gegeven met een statement om zijn uiterste best te
doen voor behoud van cultuur in Heemstede. Hij had alle bewondering voor het brede scala van cultuuruitingen van deze nu jubilerende vereniging. Monique Klompé dook even in de geschiedenis van
de Heemsteedse Kunstkring die zestig jaar geleden als een actiecomité was opgericht om het pas geopende Minervatheater gevuld te
krijgen met cultuur. Als een grappige vergelijking met het actievoeren vroeger en nu in 2012 asjeblieft geen grimmig gevolg krijgt. Het
Klijn Orkest kwam in de verte al het Wilhelminaplein oplopen met een potpourri uit Oud
Amsterdam: Bij ons in de Jordaan, waarmee de toon gezet was en het publiek enthousiast mee klapte op muziek, waarna het dweilorkest van Harmonie St. Michael een pikketanissie kon pakken bij drankenhandel Mitra. Een programma met afwisselend optreden op het grote podium en in de Oude Kerk. Het accordeon duo Toeac, klassieke muziek, waar in toon, mimiek en lichaamstaal een verhaal verbeeld werd. Maria de Fatima
vulde met haar eigen Portugese Fado alle hoeken van de kerk. Mariana Izman speelde
preludes van Chopin weer gepassioneerd zoals zij jaren geleden haar muzikale proefschrift maakte. Het slotoptreden in de Oude Kerk was zigeunerjazz. Ondanks ziekte van
de hotviolist werd dit een subliem samenspel van gitaren en ritme waar menig bezoeker hoofd, handen, voeten mee liet bewegen. Toppers met eerdere optredens in Nieuwjaarsconcerten voor de Kunstkring.
Buitenpodium
Iedere keer als de kerk leegliep, stond er een
Heemsteeds orkest klaar op het buitenpodium
om het stokje over te nemen. Het Koperkwintet
5 Beaufort met vader trombonist Nico Eigenhuis
en zangeres dochter Saskia. Het Symphonisch
Blaasorkest met 70 man onder leiding van Léon
Bosch, Harmonie St. Michael met dirigent John
Brouwer en het Internationaalbekende Heemsteeds Philarmonisch Orkest met Dick Vehoef op de bok. Deze drie Heemsteedse orkesten, bij elkaar goed voor ruim honderdvijftig musici op één groot podium, speelden de Triomfmars, Tango Apasionado, 76
Trombones, Buglers Holiday en de Ouverture 1812, Napoleon’s invasie van Rusland, op een Wilhelminaplein dat in juni
Wethouder Jur Botter en voorzit- 1812 misschien net zo druk was als bij
ter Kunstkring Monique Klompé dit muziekspektakel van de Heemsteedse Kunstkring. Monique Klompé bedankbij de opening.
te alle vrijwilligers en sponsoren, in het
bijzonder de organisator en erelid, Ad van Amerongen, die dit muziekfeestje mocht organiseren als afscheidscadeau na 21 jaar voorzitterschap van die
in Heemstede onmisbare Kunstkring. Zij had gedroomd van een middag zo
mooi, in het echt was het nog mooier! Graag nog een vervolg in de komende jaren, probeerde Monique nog, waar Van Amerongen het helemaal mee
eens was, maar dan graag een ander voor de organisatie.
Ton van den Brink

Vol Wilhelminaple
in.

Saskia met het Ko
perkwintet 5 Beau
fort.

Klijn Orkest onderw

eg naar podium.

Maria de Fatima Portugese Fado.

Basily Septet,
gitaren spelen
zigeuner jazz.
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R.K. Parochie
Sint Jozef

Banketbakkersechtpaar vij ftig j aar getrouwd
Heemstede - Ze was nog maar
11 jaar toen ze Theo Glorie leerde kennen. Hij was de penningmeester van de handbalclub
waar zij speelde. Ook haar vader zat in het bestuur. Joke was
de oudste dochter van bakker
Cor IJpelaan, die een winkel had
aan de Breedeweg in Castricum.
Theo was toen 19 jaar en een
banketbakker in opleiding. Hij
werkte in Amsterdam, maar ging
vaak na zijn werk nog bij bakker
IJpelaan langs om hem te helpen in de bakkerij. Joke groeide
uit tot een jonge vrouw en Theo
begon al meer interesse in haar
te tonen. Ze was dol op muziek
en ook op opera’s en operettes.
Hun eerste uitstapje was dan
ook naar ‘La Traviata’. Een echte
date was het nog niet, want haar
oudste broer en haar jongere zus
waren ook mee.
Op 30 april 1957 hadden ze hun
eerste echte afspraakje. Nadat
thuis de bakkerij was schoongemaakt, gingen ze naar Amsterdam om daar Koninginnedag te
vieren. Er was geen sprake van
liefde op het eerste gezicht, maar
langzamerhand begon Theo toch
het hart van Joke te winnen. Zijn
danstalent en zijn goede band
met haar vader zullen ongetwijfeld een rol gespeeld hebben.
Er werd op zaterdagavond heel
wat afgedanst in de bakkerij van
Cor IJpelaan. Vrienden en vriendinnen kwamen langs, de muziek
werd opgezet en er werd gedanst
en gekaart. Theo kwam meestal

Bennebroek - Bij de R.K. Parochie Sint Jozef aan de Kerklaan
9 in Bennebroek is vrijdag 6 juli om 09.00 uur een Eucharistieviering. Zo ook op zaterdag 7 juli om 19.00 uur, met de Lithurgiegroep en op zondag 8 juli om
10 uur met Nederlandse liederen. Woensdag 11 juli is er een
Eucharistieviering om 19.00 uur.
Voorganger tijdens de vieringen op vrijdag en woensdag is
pastoor Verhaegh, op de vieringen zaterdag en zondag pastoor
Vanderstadt.

Zoek de versc

toch nog ‘vorst’-elij

PKN
Bennebroek

ook langs, vaak wat later op de
avond, uit zijn werk vandaan.
Begin 1962 hield Theo het voor
gezien bij zijn baas in Amsterdam. Hij wilde voor zichzelf beginnen. In die tijd was het vaak
beter om een bestaand bedrijf over te nemen dan om zomaar ergens te beginnen. Via via
kwam Theo met banketbakker
Schumacher uit Heemstede in
contact. Besloten werd de zaak
over te nemen. Theo en Joke besloten toen ook te gaan trouwen.
Op 1 juli 1962 namen ze de ban-

Bennebroek - Bij de Hervormde Gemeente Bennebroek aan
de Binnenweg 67 is ds. J. d.
Goei uit Amersfoort zondag 8 juli om 10.00 uur de voorganger.
Woensdag 4 juli is er om 19.30
uur een zomerzangavond.
ketbakkerij van de heer Schumacher aan de Zandvoortselaan
2-B in Heemstede over en op 5
juli 1962 gaven Theo en Joke elkaar het jawoord in hun geboorteplaats Castricum.
Vijfendertig jaar lang, tot en met
1997, hebben ze hun banketbakkerij ‘Patisserie Glorie’ gerund.
Ze hebben twee zoons en een
dochter gekregen. Ook hebben
ze enkele jaren een pleegdochter gehad met wie ze nog altijd

Zomerfeest en opening nieuw speelplein
Heemstede - Ieder jaar is het
feest op Kinderdagverblijf Pierewiet: Zomerfeest! In de week
van 9 tot en met 13 juli gaan de
leidsters winkels maken met de
kinderen,
boodschappen-tassen versieren, kleding wassen
en sieraden maken. Op de laatste dag, vrijdag 13 juli rond 10.15
uur, mogen de kinderen in hun
mooiste - of lievelingskleren een
modeshow lopen. Ouders staan
eromheen en bewonderen en

klappen. Na de modeshow zal
er nóg een feestelijke gebeurtenis plaats vinden: het nieuwe
speelplein wordt geopend door
wethouder Jur Botter! Een paar
kinderen zullen aan hem laten
zien wat nieuw is aan het speelplein, waarna de officiële opening plaatsvindt.
Het speelplein is erg leuk geworden, met een echte weg en een
glijbaanheuvel. Ook hebben de
kinderen in de nieuwe planten-

bak sla, radijs, worteltjes, paprika en aardbeien geplant. De tuin
wordt goed door hen verzorgd.
Het is net een tuinbouwbedrijf,
vooral als de kinderen met de
gieters de planten water geven.
Er wordt ook al geoogst en gegeten.
Door het mooiere weer heeft de
tuinman kunstgras onder het
speeltoestel kunnen leggen en
de glijbaanheuvel af kunnen maken. Een nieuwe uitdaging voor
de kinderen.
Pierewiet wil een vertrouwde
plek zijn voor kinderen, waar u
ze met een gerust hart kunt achterlaten. Er is een gezellige, open
sfeer waarin kinderen en pedagogisch medewerkers op een
professionele manier met elkaar
omgaan. Het kinderdagverblijf
biedt opvang voor kinderen van
0 – 4 jaar in een prachtige locatie met rustige kinderruimtes en
een mooi speelplein en is al om
7.15 uur open. Het kinderdagverblijf maakt deel uit van ‘de Molenwerf’, een Brede School voor
kinderopvang, onderwijs en welzijn, Molenwerfslaan 9, Heemstede.
Wilt u weten of er plaats is op de
door u gewenste dagen of andere informatie? Bel 023-5483833
of kijk op www.casca-kinderopvang.nl.

een innige band hebben. Met 11
kleinkinderen in de leeftijd van
2 tot 25 jaar lijkt het gezin compleet. Op de kleinkinderen passen hebben ze veel gedaan en
dat doen ze nog altijd graag en
met heel veel liefde.
Nu zijn Theo Glorie (79) en Joke
Glorie-IJpelaan (71) vijftig jaar
getrouwd. Dat moet gevierd worden vindt het gouden bruidspaar
en dat gaan ze dan ook doen,
gezellig met familie en vrienden.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 8 juli
ds. J.E.Th. Nak- Visser de viering
om 10.00 uur.
Het is een Dienst van Schrift en
Tafel. Er is Kom in de Kring (09 jaar).

Oplossing elders in de kra

Zoek de verschillen
oplossing

PKN Heemstede

op het Wilhelminaplein, die begint om 10 uur. Er is Crèche voor
Heemstede - Zondag 8 juli is kinderen tot 4 jaar en Kinderds. A. Molendijk de voorgan- kring voor kinderen van 4 tot 12
ger in de dienst in de Oude Kerk jaar.
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IJssalon TanTe saar heeT IJslIefhebbers van harTe welkom!
heemstede – met een terras aan de blekersvaartweg, heerlijke koffie van brandmeester’s en uiteraard
diverse smakelijke ijssoorten heet Tante saar iedereen van harte welkom.
Tante Saar is niet de persoon die u achter de toonbank
van de nieuwe ijssalon aantreft trouwens; de naam heeft
een heel andere oorsprong, waarover later meer. IJssalon
Tante Saar is de nieuwe aanwinst van Binnendoor, het
verbindingsstraatje van de Binnenweg naar de Blekersvaartweg waarvan zoveel mensen gebruik maken die
naar Albert Heijn wandelen of daar de auto parkeren om
naar de winkelstraat te gaan. Tegenwoordig is het van en
naar de Binnenweg wandelen nog leuker want je kunt
het boodschappen doen veraangenamen door op het
terras neer te strijken bij Tante Saar. Heerlijke koffie hebben ze er en vergeet de hoofdmoot niet: zalig ambachtelijk ijs en dat in wel 40 smaken! Een ijsje nuttigen op het
met fleurige bloembakken verfraaide terras of gewoon
om mee weg te lopen. Binnendoor loopt in elk geval al
weg met de nieuwe zaak, waar voorheen de schoenmaker te vinden was. Met de markiezen en natuurlijk het terras aan Blekersvaartzijde is het een echte aanwinst voor
het gedeelte waar onder andere een bloemenzaak en
een kledingwinkel zijn gevestigd.

ria. Stuk voor stuk gezellige vrouwen die vast ook van ijs
houden. Wie wil er niet werken met een heerlijk product
als ijs? De smaken zijn om van te watertanden, wat te
denken van gezouten amandel caramel, witte chocolade
met framboos of limoncello?
Eigenaar Reijnders vertelt er smakelijk over. En dat terwijl
hijzelf geen ijsmaker is. Zijn beroep is van een heel andere orde! Reijnders heeft namelijk een adviesbureau op
gebied van zonne-energie. Zijn deskundigheid hierover
is trouwens wel aangewend voor de ijswinkel. “Het is de
eerste ijssalon van Nederland op zonne-energie”, vertelt
hij. Een milieubewuste ondernemer dus die dit aspect
ook heeft doorgevoerd door het lanceren van de zogenaamde ‘Tante Saar Party Box’.
Partybox
Leg eens uit? “Voor een feestje kun je bij ons de partybox
kopen. Er gaan 14 bollen ijs in. De box gaat bij de gastheer de vriezer in maar blijft door het materiaal van de
box eenmaal uit de vriezer nog zeker twee uur ijskoud.
Het milieubewuste zit hem in het feit dat je de box kunt
hergebruiken. Eenmaal leeg neem je de partybox weer
mee naar ons en ontvangt 1 euro korting op de volgende
bestelling. Overigens kun je de box ook via de website
bestellen met de ijssmaken van je keuze.” Goed idee of
niet? Je komt nooit met lege handen bij een BBQ waar je
voor bent uitgenodigd en geniet zelf ook van het meegenomen dessert!
Ook voor een groot feest is Tante Saar je partner. Huur
dan de portable ijsvitrine voor 20 tot 200 personen. Al
eens kennisgemaakt met Tante Saar? Kom een ijsje eten,
bestel de partybox of geniet van een heerlijke milkshake:
er zijn 22 smaken! Bovendien bent u welkom op het terras voor een ijsje of koffie.

Wie is tante Saar?
Pieter Reijnders exploiteert de nieuwe winkel sinds april
dit jaar. De Heemstedenaar heeft aan het Spaarne in
Haarlem tevens een ijswinkel met dezelfde grappige
naam. Zijn de ijswinkels vernoemd naar een bestaande
tante? “Geen tante, maar samen met mijn dochter”, aldus
Pieter, “waren wij bij een restaurant dat Tante Saar heette.
Dat vonden wij erg grappig. Toen de ijssalon een naam
moest krijgen, dacht Sara weer aan Tante Saar. Het klinkt
gezellig en is gemakkelijk voor kinderen, dus dat hebben Tante Saar is maandag geopend van 13.00 tot 22 uur
we toen gekozen.” Dochter Sara staat overigens niet in de en de overige dagen van de week tussen 10.00 en
winkel. Wie dat wel doen zijn Saskia, Josephine en Ma- 22.00 uur.

Vlnr vooraan: Saskia, Josephine, Maria, Mikki.
Boven: Pieter, Michiel en Thijs.

25%
KORTING
OP DE TANTE SAAR
PARTY BOX
WANNEER U DEZE
ADVERTENTIE
MEENEEMT

U BETAALT DAN
GEEN 12 EURO
MAAR SLECHTS

9 EURO!

IJSSALON TANTE SAAR HEEMSTEDE

Binnendoor 6
Heemstede
023-529 84 33
www.tante-saar.nl
info@tante-saar.nl
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Expositie ‘Lentepoëzie’
vernieuwd en verlengd

Opera Alceste door
Haarlems Koor Lokaal

Regio - De tentoonstelling ‘Lentepoëzie’ is al weer vanaf april dit
jaar in Museum de Zwarte Tulp
in Lisse te bewonderen. Vele bezoekers hebben dat dan ook al
gedaan. Geen reden dus om de
inhoud ervan te wijzigen, maar
de te bezichtigen oude prenten mogen niet te lang aan het
licht worden blootgesteld. Deze mooie prenten uit de Collectie Nieuwenhuis hebben betrekking op de periode vanaf de 16e
eeuw tot heden en hebben alles
te maken met bloembollen en

Regio - Vrijdagavond 13 juli
brengt Haarlems Koor Lokaal de
indrukwekkende opera Alceste van C.W. Gluck in de Stadsschouwburg. Met professionele
musici en solisten, in een verrassende regie.
Het ontroerende verhaal van Alceste over allesoverwinnende
liefde is van alle tijden.
Gluck nam het libretto van het
toneelstuk Alcestis van Euripides
als uitgangspunt voor zijn opera.
Die werd in 1767 zeer enthousiast ontvangen. Gluck zorgde
voor een revolutie in de operageschiedenis door als eerste het
verhaal centraal te stellen en terug te grijpen op de traditie van
de Griekse tragedie. Alceste was
zijn tweede hervormingsopera.
Ook zijn eerste, Orfeo ed Euridice (1762), is eerder door Haarlems Koor Lokaal uitgevoerd.
Het 21 leden tellende koor, aangevuld met vijf projectleden,
krijgt in Glucks prachtige compositie de kans alle registers te
bespelen: vrolijk, wanhopig, macaber en uitbundig. Solisten
zijn Julia Westendorp (Alceste),
Mark Omvlee (Admète), Willem
de Vries, Marcel van Dieren en
Lilian Farahani. De begeleiding
is van het professionele kamerorkest Collectivum Musonia. Regisseur Nynke van den Bergh
zorgt voor een originele en eigentijdse enscenering.
Het is de vierde keer dat Haarlems Koor Lokaal, onder leiding

bolbloemen. Zij zijn vervangen
door een serie nieuwe afbeeldingen uit dezelfde collectie. Inmiddels is besloten de tentoonstelling wegens doorslaand succes
tot en met 16 december te verlengen. In de tussenliggende periode zullen er nogmaals andere
afbeeldingen te zien zijn.
De tentoonstelling is tot en met
16 december te bezichtigen en te
beluisteren in Museum de Zwarte Tulp, Grachtweg 2A te Lisse. Het museum is geopend van
dinsdag tot en met zondag van

13.00 uur tot 17.00 uur. Zie ook
www.museumdezwartetulp.nl.

Beelden uit de Camera Obscura
Regio - Op donderdag 12 juli
organiseert het Noord-Hollands
Archief in samenwerking met
Nieuwe Gracht Producties een
avond voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis.
Naast lezingen van Nop Maas,
Henk Vijn en René Snoeks omvat
de avond een Meet & Greet met
Hildebrand (Nicolaas Beets),
historische filmbeelden en gedichten voorgedragen door Bies
van Ede. De avond wordt muzikaal omlijst door het Ampzing
Genootschap.

Tevens zullen er enkele beelden van het Hildebrandmonument uit de Haarlemmerhout in
het Noord-Hollands Archief aanwezig zijn.
U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie
of thee in het Archiefcafé. Vanaf
20.30 uur start het programma in
de naastgelegen Janskerk (Jansstraat 40 Haarlem).
Toegangsprijs: 4 euro (inclusief
consumptie), reservering verplicht via www.noordhollandsarchief.nl.

Uitslagen HIT beeldend
Regio - Op 22 juni werden in de
Doelenzaal van Bibliotheek centrum in Haarlem de winnaars bekend gemaakt van de inzendingen ‘beeldend’ van het Haarlems
Interscholair Toernooi (HIT). De
jury stond voor een moeilijke opgave: de inzendingen waren van
zeer hoge kwaliteit. Bij de prijsindeling is er een onderscheid gemaakt tussen onder- en bovenbouw. De winnaars zijn: werkstukken van het Mendelcollege, Kennemer Lyceum, Lyceum Sancta Maria, Haemstede
Barger, College Hageveld en de
Paulusmavo.
Uitslag 3-dimensionaal: in deze
categorie gingen de prijzen naar
het Sterrencollege, Montessoricollege Aerdenhout, Kennemerlyceum en het Mendelcollege.
De winnende werkstukken zijn
de komende maand te zien in
de etalage van Muys aan de Ge-

dempte Oude Gracht. Bij restaurant Vis en Co aan het Spaarne
wordt de winnaar van de groepsprijs ‘vervreemd eten’ (College
Hageveld) tentoongesteld.

Het werkstuk van Martine de
Haan, dat de publieksprijs heeft
gewonnen (foto: Wim Rotteveel).

Expositie Annelie Versteeg
Regio - In de maanden juli en
augustus zal Annelie Versteeg
met een aantal van haar schilderijen exposeren in verzorgingscentrum Zuiderhout aan
de Beelslaan in Haarlem. Haar
grootste inspiratie kreeg zij in
Zuid-Afrika, waar haar dochter
woont en werkt. Zij werd gegrepen door de kracht van veel Afrikaanse vrouwen, die ze daar ontmoette. ,,Zij inspireren mij steeds
weer opnieuw en ik hoop die
kracht op deze manier te kunnen doorgeven’’, aldus Versteeg.
,,Ik vind het heerlijk om modieuze vrouwen van nú te schilderen,
óók sterke vrouwen dus, maar
vanuit een ander perspectief. Het

combineren van beiden is voor
mij een uitdaging. Na mijn laatste bezoek aan Zuid-Afrika besloot ik mannen en vrouwen in
traditionele klederdrachten vanuit hun verschillende culturen te
schilderen.’’
Al diverse keren is haar werk
geëxposeerd, onder andere in
de Ontmoetingskerk, de Oosterkerk, het zorgcentrum Boerhaave in Haarlem en Bridgecentrum GSV in Heemstede. Tijdens de Kunstlijn 2011 in Het
Kunstbedrijf in Heemstede, in
het zorgcentrum Schalkweide
en onlangs in de Sanquin Bloedbank, locatie Haarlem.

De geheimen van het Spaarnwouderveentje

De sint-jansvlinder dankt de bijnaam ‘bloeddropje’ aan de rode
vlekken op de vleugels (otograaf
Henk van Bruggen).

Regio - Lekker na het avondeten
de natuur in. Dat kan op vrijdagavond 6 juli van 19.00 – 20.30 uur
met boswachter Peter de Jong
van Landschap Noord-Holland.
Tijdens de wandeling zult u twee
mooie plekjes ontdekken in de
drukke Randstad. U hoort leuke
verhalen over vroeger en de natuur van nu.
De Batterij is een restant van het
Fort aan het Zwet. Het is een ver-

sterking uit de tijd van Napoleon.
Het Spaarnwouderveen is ontstaan toen hier tijdens een zware storm de dijk het begaf. Een
drama natuurlijk, maar het leverde in de loop van de jaren een
prachtig natuurgebied op. Er
groeien bijzondere planten zoals orchideeën. We wandelen
hier over levend veen. Wat er zo
bijzonder aan is hoort u van de
boswachter. We komen onder-

weg vast de sint- jansvlinder tegen. In deze tijd van het jaar wemelt het er soms van. Door de
rode vlekken op de vleugels
kreeg het de bijnaam “bloeddropje”. De eieren van deze vlinder zijn dikwijls te vinden op rolklaver dat hier groeit. Als de rupsen verschijnen vreten ze deze
plant soms helemaal kaal.
Neem een verrekijker mee als u
die heeft. Startpunt: Het tweede

van dirigent Wim Dijkstra, tekent
voor een moderne presentatie
van een klassieke opera. Behalve de uitvoering van Orfeo waren
ook Il pirata en Elisir d’Amore een
groot succes. Koor Lokaal brengt
als enige Haarlemse kamerkoor
iedere twee jaar een opera op de
planken. Nu voor het eerst in de
Stadsschouwburg.
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten (23
euro) en informatie: zie www.
haarlemskoorlokaal.nl en www.
theater-haarlem.nl.

Libellenexcursie in
Overveen
Regio - De KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseert op zondag
8 juli een Libellenexcursie in
Overveen. Deze publieksexcursie is voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Er wordt om
11.00 uur gestart bij de ingang
van Middenduin aan de Duinlustweg (naast het voormalige
CIOS-terrein). Er is daar weinig parkeergelegenheid, dus
kom op de fiets. De excursie
zal maximaal twee uur duren.
Tijdens de excursie vertellen leden van de werkgroep u
welke soorten libellen in ZuidKennemerland
voorkomen,
hoe de voortplanting plaatsvindt, hoe de leefwijze van deze insecten is en waarom water voor libellen hierin zo’n belangrijke rol speelt. Tijdens de
wandeling wordt er ook aandacht besteed aan de rondvliegende vlinders en de bloemenpracht.

hek vanaf het spoor aan de Batterijweg bij Halfweg. Deze weg
loopt aan de noordkant van de
spoorlijn van Haarlemmerliede
naar Halfweg.
Aanmelden is noodzakelijk en
kan via www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in of door
te bellen met 088-0064455 (tijdens kantooruren). De kosten
bedragen 6,50 euro. Beschermers van Landschap Noord-Holland betalen 3,50 euro en kinderen tot 12 jaar 3,50 euro, van Beschermers 2,50 euro.
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Unieke expositie op Buitenplaats Leyduin
Regio - Landschap Noord-Holland, DS landschapsarchitecten en de familie Koren hebben
de handen ineengeslagen om
een bijzondere expositie van 7
beelden van kunstenaar S. Koren langs de Leybeek op Buitenplaats Leyduin bij Vogelenzang
mogelijk te maken. De titel van
de expositie is: ‘Beelden langs de
Leybeek’ en is de komende 2 jaar
te zien op de buitenplaats.
S. Koren is één van de interna-

Kunst in het Kennemer Gasthuis
Regio - In het Kennemer Gasthuis locatie zuid exposeert Annet Koper van 1 juli tot en met
31 september haar schilderijen
met als titel ‘Art is an expression
of emotion’. De werken zijn vol
kleur, soms abstract, soms figuratief en met een knipoog naar
de oude meesters. Annet Koper
heeft een voorkeur voor kleurrijk,
abstract en modern. Ze maakt de

schilderijen vooral in olieverf en
acrylverf, waarbij ze de combi-

natie met gips, papier, zand en
zelfs borduurwerk niet schuwt.
Inspiratie komt uit de wereld om
haar heen en vooral uit de natuur. Haar voorkeur gaat uit naar
vormen en kleuren waarvan je
blij wordt. De kunstenares is in
2001 met schilderen begonnen
en heeft haar vaardigheden en
technieken in verschillende ateliers ontwikkeld. Inmiddels heeft
zij verschillende exposities in
Zandvoort en Heemskerk gehad.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

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

5

G
R
A
T
I
S

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.

De kunst van Koren draagt hieraan bij.
In natuurinformatiecentrum De
Kakelye van Landschap NoordHolland (Manpadslaan 1, Vogelenzang) is een brochure verkrijgbaar waarin uitleg wordt gegeven over de kunstwerken. Ook
treft u hier een kaart met een
wandelroute die u kunt volgen
om geen enkel beeld te missen.
Meer informatie via www.landschapnoordholland.nl.

Foto: Michel van Bergen.

Een kunstwerk in de Leybeek (foto: Arthur Schaafsma).

tionaal bekendste Nederlandse beeldhouwers. Hij is geboren in 1932 in Keulen, Duitsland.
Sinds 1960 woont hij in Nederland. Koren maakte de beelden
op Leyduin van dolomiet, een
kalkzandsteen die hij uit Westfalen haalde. Metaaladeren en
fossielen verlevendigen de grijsgroene steen; de speciale oppervlaktebewerking lijkt de steen
zacht te maken. Op Leyduin zijn
natuur en cultuur in evenwicht.

Gewonde bij aanrijding op
de Drie Merenweg
Regio - Bij een aanrijding in
Cruquius is vorige week donderdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks tien voor twee
op het kruispunt met de verbindingsweg van de Drie Merenweg
(N205) met de Kruisweg (N201).
Een automobilist botste op zijn
voorganger voor de stoplichten.
Naast de politie en ambulance kwam ook de brandweer ter

plaatse omdat er mogelijk sprake van een beknelling zou zijn.
Eén persoon is door ambulancepersoneel behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. Door
het ongeval stond er een file op
de verbindingsweg doordat er
maar één rijstrook voor het verkeer beschikbaar was. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen later in de middag opgehaald.

Extra reizigersspreekuren GGD
Regio - Zorgeloos genieten van
de vakantie begint met een goed
gezondheidsadvies. Want buiten
Nederland liggen ziekten op de
loer zoals hepatitis A, gele koorts
of malaria. In de zomermaanden
(tot en met september) organiseert GGD Kennemerland extra
reizigersspreekuren op zaterdag
van 09.00-12.00 uur. De extra
spreekuren worden gehouden in
Haarlem, Zijlweg 200.
Een afspraak maken kan telefo-

nisch op werkdagen van 8.3011.30 uur via telefoonnummer
023-7891616. Of maak een afspraak via de website www.ggdkennemerland.nl. Naast de
spreekuren op doordeweekse
dagen en de extra spreekuren op
zaterdag, is er ook een inloopspreekuur op vrijdagmiddag van
13.00-15.30 uur in Hoofddorp.
Handig voor de reiziger die last
minute een reis boekt en geen
tijd meer heeft om een afspraak
te maken.

Aangehouden na mishandeling
Regio – In de Bromostraat te
Haarlem werd de politie maandag 2 juli opgeroepen na een
opstootje. Toen de agenten in de
straat aankwamen stonden er
veel mensen buiten en werd verteld dat een jongetje met mogelijk een ijzeren voorwerp was geslagen.
Een 13-jarige jongen was inderdaad gewond geraakt aan het
gezicht, hij werd door zijn vader

naar een ziekenhuis gebracht ter
behandeling.
Op basis van verklaringen uit de
buurt werden twee verdachten
aangehouden, twee Haarlemmers van 15 jaar oud. De twee
zijn overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor
verhoor. Gezien hun leeftijd werden de ouders van de jongens in
kennis gesteld. De politie onderzoekt de aanleiding.
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VEW zoekt (jeugd)leden
en start wervingscampagne
Heemstede - Aan het einde van
het voetbalseizoen start VEW
voetbal aan de Sportparklaan in
Heemstede een wervingscampagne om nieuwe jeugdleden te
werven. Door een nadere kennismaking met jeugdvoorzitter
Iwan Biesot proberen we achter het hoe en waarom te komen.
Al lang jeugdvoorzitter?
Eind 2010 ben ik begonnen als
jeugdvoorzitter van VEW.

Jonge ondernemers op basisschool De Ark
Heemstede - Ook dit jaar (op
13 juni) hebben de leerlingen
van groep 8 van basisschool De
Ark een eigen bedrijf opgestart.
De 34 leerlingen zijn verdeeld
in 7 groepjes. Elke groep vormt
een bedrijf met o.a. een directeur, marketingmanager, inkoper, boekhouder en een reclameontwerper. De bedrijven krijgen informatie via de leerkracht.
Roland Roelen (van Primera De
Pijp) is elk jaar genegen om zijn
praktijkervaring met de leerlingen te delen.
Vervolgens zijn de inkopers van
de bedrijven naar de Action gegaan in Nieuw-Vennep waar zij
een rondleiding kregen door de

bedrijfsleiding, waarna een artikelkeuze volgt om te gaan verkopen. Een eerste kleine inkoop
wordt gedaan. Daarop wordt
door elk bedrijf een marktonderzoek uitgewerkt dat zij in Heemstede hebben verricht. Dit was
op 29 juni). Zeven winkelbedrijven verlenen hun medewerking.
Bij terugkomst wordt de uitslag
opgemaakt en een inkoop gedaan, maar niet vóórdat de directeuren bij ‘de bank’ officieel
een lening hebben aangevraagd.
Daarvoor moeten zij daadwerkelijk op gesprek om hun bedrijfsplannen voor te leggen. Pas ná
dit gesprek en de eventuele lening kan worden overgegaan tot

de inkoop en gaat de ontwerper
aan de gang m.b.t. reclame en
verpakking.
En dàn is het grote moment aangekomen voor de verkoop van al
deze verschillende producten!
De bedrijven staan dan weer op
hún ‘stek’ en dat zal gebeuren op
6 juli. Daarna volgt nog een restantverkoop op school op 11 juli,
waarna de boekhouder de staat
opmaakt. Er wordt afgerekend,
de lening wordt terugbetaald en
de winst gaat naar een school in
Sri Lanka!
Elk jaar kijken de leerlingen weer
uit naar dit leerzame project. En
zijn benieuwd welk bedrijf de
hoogste winst behaalt!

Waarom ben je jeugdvoorzitter van VEW geworden?
De oude jeugdvoorzitter stopte
er mee en er waren wel een stel
vrijwilligers die wat wilden doen
maar niemand wilde de rol als
voorzitter oppakken. Toen heb ik
aangegeven wel het een en ander te willen coördineren.
Had je genoeg vrije tijd
om dit werk te doen?
Met een vrouw en drie kinderen
en mijn werk in de IT is het druk
maar het is heel dankbaar werk
om iets te kunnen beteken voor
een clubje als VEW. Zeker ook
omdat mijn drie zoons hier ook
spelen in de mini’s.
Wat trof je aan toen je begon?
Bij VEW is er altijd wat te doen.
De vorig jeugdvoorzitter deed
veel dingen met enkele anderen
zelf. Langzamerhand probeer ik
bij andere mensen taken neer
te leggen zonder dat ik daar zelf
weer achteraan moet rennen.
Hoewel dit proces met vallen en
opstaan gaat krijg ik wel de indruk dat vrijwilligers steeds meer
gaan doen wat ze beloven.
Wat zijn de uitdagingen bij
VEW?
Momenteel zijn we te groot voor
een zakdoek en te klein voor het
tafellaken. We moeten zeker in
de jeugd wat groeien zodat we
makkelijker teams in elke leeftijdsklasse kunnen samenstellen totdat we weer een gezonde
leeftijdsopbouw hebben. Hiermee bedoel ik dat we onderop
meer teams willen hebben zodat
we bij de A-junioren minimaal 1
team overhouden dat kan doorstormen naar de selectie. Gelukkig is dit vorig jaar gelukt. Momenteel kunnen we in elke leeftijdsklasse echter nog spelers
gebruiken. We hebben helaas
veel concurrentie van clubs uit

Directeur Antoniusschool neemt afscheid
Regio - Na ruim 23 jaar directeur van de Antoniusschool in
Aerdenhout te zijn geweest,
heeft de heer Ed van den Bosch
zijn functie neergelegd. Op 6 januari 1989 volgde hij het toenmalige hoofd van de school W.

de Jong op. Eerst kon hij deze functie nog combineren met
een aantal dagen voor de klas
te staan, de laatste jaren was hij
fulltime directeur. Uiteraard gaat
zijn afscheid groots gevierd worden. Op vrijdag 29 juni is de heer

Ed van den Bosch door de kinderen van de school feestelijk
onthaald. Daarnaast was er speciaal voor hem een spetterende
afscheidsvoorstelling en konden
ouders Ed persoonlijk de hand
drukken.

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 8 juli is ds.
mw. P. Renes om 10.00 uur
voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het Sint-Ceciliakoor uit Nieuw Vennep. Het
is een avondmaalviering.

Heemstede en de Haarlemmermeer. Aan onze faciliteiten ligt
het niet, eerder aan de naamsbekendheid.
Waarom is VEW voetbal niet
bekend in Heemstede?
Dat weten we eigenlijk niet goed.
Veel gaat via vriendjes op scholen. Vroeger hadden we goede
contacten met leraren op scholen die onze naam dan lieten
vallen in gesprekken met ouders. Helaas is dat wat minder.
We staan elke jaar op de markt
en via de kranten proberen we
elke week van ons te laten
horen.
Wat doen jullie er aan om dit
te veranderen?
We starten met een mooie folder. Deze verspreiden dan in wijken in Heemstede en Hoofddorp.
Wellicht hebben mensen die al in
de bus gehad. Hierop staan enkele positieve punten ten opzichte van andere clubs. We hopen dat we ze hiermee kunnen
overtuigen om voor onze club te
kiezen en met ons contact opnemen. Vaak doen we dan aan
het begin van het seizoen weer
een open dag of mogen vriendjes gratis meetrainen. Wie weet
verzinnen we nog meer leuke
acties.
Waarom juist nu een
promotieactie?
Nu zitten de meeste kinderen
nog volop in het voetbal met het
EK net achter de rug en de voetbalplaatje net ingeplakt. Ouders
gaan rond deze tijd ook op zoek
naar een plekje voor hun kinderen voor komend seizoen en bij
ons kunnen ze direct voetballen!
Hoe zie jij de toekomst van
EW?
We zijn financieel gezond en
hebben een prachtige accommodatie. We hebben sinds kort
kinderopvang op de club en
sommige scholen houden hun
sportdag op onze club. We hopen dat we een keer het schoolvoetbaltoernooi mogen organiseren. Dit wordt al jaren bij een
andere club in Heemstede gehouden. Tijd dat ook een andere club dit eens mag doen. Als
we hierdoor weer wat groeien in
het aantal jeugdleden zie ik ons
makkelijk ons honderdjarig bestaan halen in 2026.

Bustochtje
Bennebroek - Welzijn Bloemendaal organiseert dinsdag 17
juli een bustochtje naar onder
andere de Rijp en Monnickendam. Bestemd voor mensen die
moeilijk de deur uitkomen. Kosten 12,50, diverse consumpties
inbegrepen. U wordt thuis opgehaald tussen 12.00 en 12.30 uur
en bent weer terug tussen 18.30
uur en 19.00 uur. Aanmelden:
023-5845300.
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RCH maakt gehakt van Orioles Politici in
in slechte wedstrijden
beweging
Heemstede - Er was met enige
zorg uitgekeken naar de dubbel
tegen de Orioles, die RCH eerder dit seizoen twee punten afhandig wisten te maken. Zaterdag posteerde de ploeg uit Bergschenhoek opnieuw Ezra Bosnie op de heuvel, de kwelgeest
die de Heemsteedse slagmensen destijds het leven zo zuur
had gemaakt. Maar RCH toonde zich de ezel die zich niet twee
maal aan dezelfde steen stoot
en sloeg er onbarmhartig op
los. Zondag, in Bergschenhoek,
werd het nog eens dunnetjes
overgedaan en kunnen de pinguïns aan hun welverdiende zomerslaapje beginnen.
Chris Mowday versus Ezra Bosnie leek garant te staan voor
een pitchersduel en toen het na
2 innings 1-1 stond wees alles
er nog op dat het een lange en
spannende wedstrijd zou worden. Spannend werd het niet,
maar wel heel lang. In de derde inning ging Bosnie door de
knieën na honkslagen van Mark
Smit, Giovanni Valmont, Tim Vermij en Jordan Illis, vrije lopen
voor Donny Hamelink en Ferd
van Stekelenburg met tussendoor een OSS van Tino van Erk,
een veldfout en een wilde worp.
Na het optrekken van de graveldampen bleek RCH 5 x gescoord
te hebben, stond het dus 6-1 en
was, met Mowday op de Heemsteedse heuvel, de druk wel van
de ketel. Toen Bosnie een slagbeurt later weer 4 honkslagen
om de oren kreeg, deze keer
slechts goed voor 2 runs en 8-1
op het scorebord, mocht Raidon
Albertz vanaf de heuvel proberen de schade voor de bezoekers te beperken. Maar Raidon
was kennelijk niet klaar voor deze klus, want hij opende met 2x4
wijd en 1x geraakt werper, waardoor honkslagen van Mark Smit
en Tino van Erk voldoende bleken voor 4 punten en een tussenstand van 12-1 na 5 slagbeurten. Dan mag je verwachten dat de knuppels na 7 innings opgeborgen kunnen worden, maar niets bleek minder
waar. De Heemsteedse aanvalsdrift was geluwd, Albertz hield
zijn thuisplaat schoon en zag zijn
ploegmakkers in de zesde slagbeurt zelfs nog 2 x scoren op
Chris Mowday en in de negende omloop 1 x op Sven Vlaanderen. De RCH- aanhang ging, met
een “magere” 12-4 overwinning
op zak, mokkend naar huis.
Als je naar de uitslag van de return kijkt (6-19) kun je je nauwelijks voorstellen dat de RCHaanhang 6 innings lang behoorlijk in de piepzak heeft gezeten.
Het leek wel een wedstrijd waarin het er om ging wie de meeste veld- en denkfouten kon maken. Voor Anthony Arends, de
starting pitcher bij de Orioles en
Robin van Eis bij RCH was het

om tureluurs van te worden, hoewel Robin daar zelf het zijne aan
bijdroeg. Elke keer als RCH gescoord had kwam Orioles weer
langszij en toen het na 5 slagbeurten 6-6 stond mocht Oscar
Meuris de leiding van de verdediging overnemen. Terwijl die
lekker ging speren bleef Arends
staan en dat werd de gastheren
fataal. In de zevende inning werd
Anthony helemaal aan gruzelementen geslagen, met niet minder dan 5 honkslagen, waaronder een triple van Ferd van Stekelenburg en een double van
Reggie Valpoort als hoogtepunten en 1x geraakt werper en 3
veldfouten als dieptepunten. De
7 punten en de 6-13 tussenstand
bleken funest voor het moreel
van de Bergschenhoekers, die
nog een vruchteloze poging deden met Ritchnell Rosel op de

Hatha Yoga
Heemstede - Op donderdag
20 september starten bij Casca twee cursussen Hatha Yoga van docente Tootje Klinkenberg van 13.30-14.30 uur en
van 14.45 tot 15.45 uur.
Binnen de hatha yoga-traditie
wordt gewerkt met lichaams-,
adem- en ontspanningsoefeningen die onder andere zorgen dat je je ruimer en vrijer
gaat voelen. Je leert bewust
aanwezig te zijn, je lichaam
te ervaren en (op ieder moment) te kunnen ontspannen.
Iedereen neemt op zijn eigen
wijze de yogahoudingen aan.
Naast de fysieke oefeningen is
er in de yogales veel aandacht

heuvel het tij te keren, maar de
slagploeg van RCH was ontketend. In de laatste 2 slagbeurten werd nog 6 x gescoord op 5
honkslagen, 2x4 wijd en 5 nieuwe veldfouten, waarmee de Racing de totale productie op 19
runs bracht en de Orioles een
record van bij elkaar 13 “errors”
noteerde.
Ferd van Stekelenburg stal weer
eens de aanvallende show met
4 uit 6 (volgens hemzelf 5 uit 6),
waaronder een double (volgens
hem 2) en 2 triples.
DSS won verrassend twee keer
van Hawks en gaat nu met
slechts 1 punt achterstand op
RCH de zomerstop in. De competitie wordt op zaterdag 28 juli hervat met de kraker DSS-RCH
en de return een dag later (29
juli, aanvang 14.00 uur) op het
Heemsteedse Sportpark.

voor de ademhaling. De juiste
ademhaling maakt het hele lichaam energieker. Yoga is het
proces waarbij we steeds contact zoeken met onszelf om in
harmonie met de omgeving te
kunnen leven.
Je kunt je nu al inschrijven.
Dat kan via de website www.
casca.nl, bij de receptie van de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: 0235483828. Casca is geopend
van maandag tot en met donderdag van 9.00-16.00 uur en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Openingstijden in de zomervakantie: van maandag 30 juli
tot en met vrijdag 24 augustus:
van 9.00 tot 12.00 uur.

Demonstratie GSV Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 26
juni vond de jaarlijkse demonstratie van de pre selectie en
de wedstrijdgroep plaats. De
meisjes van de pre selectie trainen 2 uur in de week om moeilijkere elementen aangeleerd
te krijgen. Tijdens de demo lieten ze de ouders en belangstellenden op verschillende toestellen het geleerde zien. Omdat er
geen jury was, werd het wat informeler en durfden de meisjes ook moeilijkere elementen
te laten zien waarbij geholpen
mocht worden. Ze begonnen op
de lange mat en trampoline als
groepsspringen en bij de balk
en de brug met 2 tallen tegelijk
op het toestel. Hierbij moesten
ze niet alleen rekening houden
met zichzelf maar ook met hun
partner. Hierna liet een geselecteerde groep een demonstratie op de opblaasbare tumblingmat zien. Hier kwamen de sal-

to’s en flickflacken in beeld. Als
laatste mochten de meisjes die
volgend jaar naar de wedstrijdgroep gaan aangevuld met een
paar wedstrijdmeisjes een acrodemo opvoeren. Hier moeten ze
niet alleen rekening houden met
elkaar, maar ook op elkaar vertrouwen.

Heemstede - Sportservice
Heemstede-Zandvoort organiseert, in samenwerking met
onder anderen het gezondheidsinstituut NIGZ en initiatiefnemer stichting Woerden
Actief, de actie ‘Politiek in Beweging!’. Het college van burgemeester en wethouders en
de gemeenteraad van Heemstede en Zandvoort is gevraagd
om aan deze ludieke actie deel
te nemen. Het doel is om op
een aansprekende manier aandacht te vragen voor het thema
gezonde leefstijl en beweegstimulering. Geïnteresseerde leden van het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraadsleden hebben
afgelopen week een pakket uitgereikt gekregen met een stappenteller en informatiematerialen om hun leefstijl positief
te beïnvloeden. Ook zijn er tijdens het sportcafé in Heemstede een aantal (top)sporters gevraagd de stappenteller te dragen en gaan in Zandvoort een
aantal fanatieke ambtenaren
de strijd aan met het college
en de raad!
De deelnemers dragen de stappenteller gedurende een aantal weken in de komende drie
maanden om hun dagelijkse
stappen te registreren. Er wordt
lokaal een overzicht gemaakt
van de gemiddelde aantallen
stappen per dag per politieke
partij. De lokale politici leveren
hiermee een lokale Stappen/
Beweeg Barometer. Dit is een
mooi alternatief voor de reguliere politieke barometer waar
we de komende maanden wekelijks mee worden ‘bestookt’.
Er zal periodiek een gemiddeld stappenaantal per politieke partij gepresenteerd worden

Na dit uur was het de tijd voor
de wedstrijdmeisjes. Het hele jaar moeten zij zich houden
aan regels en voorwaarden waar
een oefening aan moet voldoen,
maar vandaag mochten ze hun
fantasie op de toestellen gebruiken. Ook hier werd met 2of zelfs 3-tallen gewerkt op de
balk, de brug en de lange mat.
Hierna mochten de meisjes die

in de lokale media. Dit levert
veel publiciteit op voor gezonde leefstijl en het wordt in aansprekende vorm gegoten.
Sportservice Heemstede-Zandvoort vraagt aan de deelnemende politici om zo nu en dan
hun ervaringen op te schrijven
zodat anderen dit ook kunnen
meebeleven. Zij verwachten
dan ook veel Twitter – Blog acties deze zomer! Naast de politici uit Heemstede en Zandvoort doen ook collega’s uit
verschillende andere gemeenten mee, waaronder de gemeente Woerden, Heerlen en
Enkhuizen.
De eerste registratie periode
is van 2 tot en met 8 juli. Vervolgens de week van 3 tot en
met 9 september en tenslotte
van 24 tot en met 30 september. Er is bewust voor gekozen
om zowel weekenddagen als
werkdagen te registreren, aangezien dat belangrijk kan verschillen en dit verwerkt wordt
in het gemiddelde aantal stappen. Zo kan een aardige ‘stappen strijd’ ontstaan tussen de
Heemsteedse en Zandvoortse politici onderling, maar ook
tussen hen en de politiek in diverse andere gemeenten.
Met vragen over de actie Politiek in Beweging kunt u terecht
bij Sportservice HeemstedeZandvoort, tel. 023-5740116 of
per e-mail: svanderpol@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

een disloque in de ringen konden met zijn tweeën tegelijk een
ringenoefening laten zien. Dit
is een toestel wat normaal gesproken niet (meer) bij het damesturnen gebruikt wordt. Ook
deze meisjes mochten een acrodemonstratie opvoeren. Dit jaar
in 2 groepen; 1 met voornamelijk statische houdingen in handstand en 1 met tempo waar de
salto’s een belangrijke plaats innamen. Met de gehele groep
werd nog een tumblingdemonstratie getoond.
Ieder jaar weer een nieuwe demonstratie verzinnen valt niet
mee, maar het is dit jaar weer
gelukt om de voorgaande jaren
te overtreffen. Omdat er nog wat
tijd over was, mochten de meisjes nog een voorproefje geven
van de oefening voor de springwedstrijden van 7 juli, waarna iedereen hartelijk bedankt werd
en met een tevreden gevoel
huiswaarts kon gaan.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek

Theater
Vrijdag 13 en
zaterdag 14 juli
• Project Fors met klucht
‘De Flat van Jet’ in theater
De Luifel, Herenweg in Heemstede, 20.15 uur. Kaarten
(geen vaste toegangsprijs, bijdrage naar draagkracht na afloop): 06-30863835 of via info@projectfors.nl. Informatie:
www.projectfors.nl.

Exposities
Van 4 tot en met 21 juli
• Expositie ‘Kunst op Zolder’ in Galerie Het Kunstbedrijf 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 Coppola en keramisch werk van
beeldend kunstenaar Els
Hoekstra in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek.
Tot en met 26 juli
Schilderijen van Nicole van Dalen in de publiekshal van Raadhuis Heemstede,
Raadhuisplein 1. Informatie:
www.nr-art.nl.

Diversen
Dinsdag 10 juli
• Excursie voor senioren
met de boot naar Forteiland
Pampus georganiseerd door
Casca. Aanmelden door uiterlijk woensdag 4 jli 21,50 te
betalen bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede.
Dinsdag 24 juli
• Casca organiseert een
boottocht en stads- en hofjeswandeling in Leiden. Opgeven uiterlijk 11 juli door 14
euro te betalen in de Luifel in
Heemstede.

•

Regio

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

Muziek
Woensdag 18 juli en
1 en 22 augustus
• Zomerzangavonden in de
hervormde kerk aan de Binnenweg 67 in Bennebroek,
19.30 uur.
Zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heemstede Live’ op het Wilhelminaplein in Heemstede. Informatie: www.heemstedelive.nl.

Tot en met 31 september
Schilderijen van Annet
Koper in het Kennemer Gasthuis locatie zuid.

•

Tot en met 16 december

• Tentoonstelling ‘Lentepo-

ezie’ in Museum de Zwarte
Tulp in Lisse. Informatie: www.
museumdezwartetulp.nl.

Muziek
Vrijdag 6 juli
• Benefietfeest ‘I Love Pink’
voor ‘Stop Aids Now’ in Patronaat bij elkaar voor Stop
Aids Now! Met medewerking
van o.a. Karin Bloemen, Dieuwertje 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, kaarten 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.haarlemvoices.nl.

•

Dinsdag 7 augustus
• Casca organiseert een bezoek aan de Glasblazerij in
Leerdam en een boottocht
over de Linge. Opgeven uiterlijk 11 juli door 29 euro te
betalen in de Luifel in Heemstede.

Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie
Versteeg in verzorgingscentrum Zuiderhout aan de Beelslaan in Haarlem.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw
in Haarlem’ in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Iedere zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Exposities
Tot en met 15 juli
• Schilderijen rond het thema ‘Haarlem roze stad’ in
Galerie de Waag, Spaarne 30
in Haarlem.
Informatie: www.haarlemrozestad.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 Haarlemmermeer, Bosweg 17 in
Hoofddorp. Informatie: www.
historisch-museum-haarlemmermeer.nl

Zondag 8 juli
Zomeravondmuziek in
de Grote of Sint Bavokerk in
Haarlem, 19.00 uur. De Oude Bavo Cantorij onder leiding
van Anton Pauw, composities
van de Hongaarse componisten Zoltán en Zsolt Gardónyi.
Informatie: www.bavo.nl.

•

Vrijdag 13 juli
• Opera Alceste door Haarlems Koor Lokaal in de
Haarlemse Stadsschouwburg,
20.15 uur. Informatie: www.
haarlemskoorlokaal.nl.

Diversen
Zaterdag 7 en zondag 8 juli
• Zomerfestival in Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. Programma zie: www.np-zuidkennemerland.nl.
Zondag 8 juli
Libellenexcursie
van
K N N V-Libellenwerkgroep
Zuid-Kennemerland in Overveen. Start 11.00 uur bij de ingang van Middenduin aan de
Duinlustweg.

•

Donderdag 12 juli
Beelden uit de Camera Obscura, avond voor iedereen die belangstelling
heeft voor geschiedenis
in het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 in Haarlem, 20.30 uur. Aanmelden:
www.noordhollandsarchief.nl.

•

De Flat van Jet: een
klucht met een knipoog
Heemstede - Liet Project Fors
het publiek bij hun vorige productie, Rosemary’s Baby, nog
griezelen, deze zomer zal er bij
de klucht De Flat van Jet veelvuldig gelachen kunnen worden.
De Flat van Jet is het eerste stuk
dat gespeeld zal worden onder
de vlag van het Forse Lach Theater. De repetities onder regie van
Nel Lasschuit zijn momenteel in
volle gang en het belooft een bijzondere voorstelling te worden
op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli
in theater De Luifel in Heemstede. Lasschuit: ,,Het leuke aan dit
stuk is dat de personages zich
bewust zijn van het feit dat ze
in een klucht meespelen. Er zijn
de typische elementen van een
klucht: deuren, misverstanden
en overspel, maar met een knipoog naar het publiek.’’.
Om het spelen in een klucht
verder uit te diepen heeft Project Fors de spelers een masterclass bij John Lanting aangeboden. Lanting sprak met de cast
over het genre, timing en humor.
De klucht werd gedefinieerd als:
‘Gewone mensen die in ongewone situaties terecht komen; een
drama op wielen’. Vanuit deze visie werden vervolgens scènes
gerepeteerd en filmfragmenten
geanalyseerd. Lasschuit: ,,Voor
de spelers een mooie en onvergetelijke ervaring en voor mij
een bevestiging dat we met de
repetities op de goede weg zijn.’’
Naast de masterclass van John
Lanting is het Forse Lach Theater ook nog op een andere manier een uniek project. Voor de
voorstellingen, op 13 en 14 juli
in Casca de Luifel te Heemstede, zal namelijk geen vaste toe-

gangsprijs gelden. Rieneke Sengers, zakelijk leider van Project
Fors: ,,Dit is een bijzonder theaterconcept, na afloop wordt
het publiek een contante donatie naar draagkracht gevraagd.’’
Project Fors hoopt hiermee theater voor iedereen toegankelijk
te houden, ook in economisch
zwaardere tijden. Sengers: ,,We
doen dit voor het eerst op deze
manier, maar ik heb vertrouwen
in het concept en deze manier
van theatermaken. Ik geloof dat
het publiek dit zeker kan waarderen en na een leuke avond
amusement hun steun hiervoor
zal laten blijken.’’ Kaarten voor
De Flat van Jet zijn te reserveren via 06-30863835 of via info@projectfors.nl voor meer informatie over Project Fors en de
voorstelling kijk op www.projectfors.nl.

John Lanting te midden van de
cast van De Flat van Jet.

Bezoek Glasblazerij en
boottocht over de Linge
Heemstede - Casca organiseert
op dinsdag 7 augustus (opgeven uiterlijk woensdag 11 juli)
een bezoek aan de Glasblazerij in Leerdam en een boottocht
over de Linge.
Een dagje Leerdam: een combinatie van glas en de Linge. U
krijgt in de Glasblazerij een demonstratie glasblazen. Prachtige kleuren glas, zo kwetsbaar en
zo knap om te zien hoe dit oude
ambacht uitgeoefend wordt. Professionele glasblazers zijn doorlopend aan het werk en voorlichters geven u uitleg over de
achtergronden en technieken.
Daarna maakt u een onvergetelijke rondvaart over de Linge,
o.a. langs fort Asperen. Om de
dag compleet te maken, is een
12-uurtje inbegrepen. Eventueel kunnen we nog een stadswandeling op eigen gelegenheid
maken door dit gezellige stadje.
U kunt daarbij genieten van de

oude stadsmuren en karakteristieken panden.
Verzamelen om 8.00 uur in de
hal van station Heemstede. Gereisd wordt met openbaar vervoer. Voor deze excursie wordt
van u verwacht dat u goed ter
been bent.
Kosten: 29 euro (inclusief bezoek
glasblazerij, 12-uurtje, rondvaart
en Cascakosten, exclusief. reiskosten en overige consumpties).
Opgeven en betalen uiterlijk
woensdag 11 juli in de Luifel.
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Het kopen van een gestolen fiets is heling. En dat is een misdrijf!

Actie tegen fietsdiefstal
station Heemstede/Aerdenhout

In deze uitgave:
- Gemeentegids 2013
- Besluitenlijst raad 28 juni
- Werk aan de weg

Preventiekrant 2012
volgende week
in de bus!
Adresgegevens en openingstijden
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

Fietsdiefstal is een bron van ergernis.
De gemeente Heemstede en de politie
willen inwoners ervan bewust maken hoe
fietsdiefstal is te voorkomen. Op vrijdag
29 juni 2012 is daarom een actie gehouden
bij het station Heemstede/Aerdenhout.
Een acteur heeft voorbijgangers een fiets
proberen te verkopen. Zo werd aandacht
gevraagd voor het illegaal kopen van gestolen
fietsen, het zogenaamde helen.

- Controleer voor aankoop van de tweedehands fiets
het framenummer op www.fietsdiefstalregister.nl en
kijk of de fiets als gestolen gesignaleerd staat.

Burgemeester Marianne Heeremans: “Veiligheid is ook
een taak van onze inwoners. Met deze actie willen wij
mensen erop wijzen dat zij zelf ook een rol hebben in
het voorkomen van fietsendiefstal.”

Doorbreek de cirkel
Fietsdiefstal is één van de meest voorkomende
misdrijven in de regio. Gestolen fietsen worden vaak
doorverkocht. Niet alleen op straat, maar ook via
internet. Om deze cirkel te doorbreken is het van groot
belang dat de afzetmarkt voor gestolen fietsen kleiner
wordt. Deze actie richt zich met name op de studenten.
Al eerder heeft de gemeente samen met het Centrum
Fietsdiefstal fietsen op diefstal gecontroleerd bij College
Hageveld.

Let goed op wat voor fiets u koopt en bij wie.
Daarom:
- Koop op straat geen fietsen, het is niet bekend
waar ze vandaan komen. Koopt u bij een erkende
fietshandel, dan bent u als consument beschermd;

Meer weten over het herkennen van gestolen fietsen?
Kijk op www.centrumfietsdiefstal.nl > Hoe herken ik
een gestolen fiets. Hier vindt u ook nuttige tips over
aangeboden fietsen via advertentiewebsites.

Ere wie ere toekomt

Iemand voordragen voor een lintje
Het is elk jaar weer een
belevenis: de lintjesregen op de
dag vóór Koninginnedag. Zo’n
Koninklijke onderscheiding
is een unieke blijk van
waardering voor mensen die
zich al lang inzetten voor de
samenleving. Kent u iemand die volgens
u in aanmerking komt voor een lintje?
De gemeente Heemstede nodigt u van harte
uit deze kandidaat voor te dragen. Maar doe
het op tijd. Uw voordracht moet uiterlijk vóór
1 september binnen zijn bij de gemeente.
Wij adviseren u echter de aanvraag wat ruimer
vóór deze deadline op te sturen. Dan is er namelijk
nog tijd om eventuele ontbrekende gegevens

alsnog op te vragen en zo de kans
op toekenning van een lintje te
vergroten.
De aanvraag
Voor het aanvragen van een lintje
kunt u het best het ‘voorstelformulier’
gebruiken. Dit vindt u op
www.lintjes.nl, onder het kopje ‘Downloads’.
Als u dit formulier volledig invult, weet u zeker
dat u alle benodigde gegevens aanlevert. U
kunt ook een brief schrijven. In dat geval zet
u in de brief uiteen waarom de kandidaat
volgens u een lintje verdient. Bij de brief stuurt
u een curriculum vitae mee.
Lees meer op de volgende pagina.

Gemeentegids FMR
producties

Vervolg van pag. 1
Iemand voordragen voor een lintje
vervolg aanvraag
Deze levensloop bevat de persoonlijke gegevens
van de kandidaat (zoals naam, adres, woonplaats,
geboortejaar, geboorteplaats) en geeft een overzicht
van de opleidingen, betaalde en onbetaalde
functies (inclusief data). Voor de aanvraag is
verder een werkgeversverklaring en minstens één
ondersteunende brief van een derde instantie nodig,
liefst twee.
U kunt de aanvraag liefst zo snel mogelijk maar
uiterlijk vóór 1 september sturen naar de burgemeester
van de gemeente Heemstede, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Als de aanvraag binnen is, neemt
de gemeente altijd telefonisch contact met u op.
Dan krijgt u ook informatie over de verdere procedure.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over het
aanvragen van een lintje, over de procedure en
over de criteria die hiervoor gelden. Zie hiervoor
www.heemstede.nl > digitaal loket, zoek op
’onderscheiding’. Ook op www.lintjes.nl vindt u veel
informatie.
Overweegt u iemand voor te dragen, dan raden wij u
aan contact op te nemen met Karen Sonneveld van
de gemeente Heemstede, telefoon (023) 548 56 70,
e-mail: ksonneveld@heemstede.nl. De ervaring leert
dat met overleg vooraf vaak extra of dubbel werk
voorkomen kan worden.

De gemeente laat haar gemeentegids verzorgen
door FMR Producties uit Breezand. De gids komt eind
dit jaar uit. Heeft u veranderingen of aanvullingen
op de gemeentegids, neem dan contact op met
FMR Producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, tel.
(0223) 661 425, info@fmrproducties.nl,
www.fmrproducties.nl.
Mocht u willen adverteren in de gemeentegids, dan
kunt u natuurlijk ook contact opnemen met FMR
Producties. De vertegenwoordiger kan u altijd een
brief van de gemeente tonen.

Volgende week bij u in de brievenbus:

Preventiekrant 2012

In de loop van volgende week wordt de
‘Preventiekrant 2012’ verspreid in Heemstede. De
krant staat boordevol tips op het brede terrein van
veiligheid. Aan bod komen niet alleen het voorkomen
van woninginbraak en het beschermen van uw
eigendommen, maar ook worden verschillende
instanties geïntroduceerd die u kunnen helpen als
u met een vraag zit. Bijvoorbeeld het Centrum voor
Jeugd en Gezin of de GGD.

Krant niet ontvangen?

Stuur een e-mail naar communicatie@heemstede.nl
of kijk op www.heemstede.nl voor de digitale versie.

Alles over opvoeden en opgroeien

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers
weten de weg naar de juiste instantie en helpen
u graag bij het vinden van het antwoord op uw
vragen.
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Werk aan de weg
Diverse straten Heemstede Op 12 en 13 juli
wordt op diverse plaatsen in Heemstede kleinschalig
asfaltonderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden
zorgen voor beperkte verkeershinder.
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 Eind juli 2012 worden 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.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Zandvoortselaan 52 het plaatsen van een
fietsenberging 2012.180
ontvangen 22 juni 2012
- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een kelder
2012.177
ontvangen 20 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8-10 het kappen van een wilg en een
beuk 2012.179
ontvangen 22 juni 201 2
- Franz Lehárlaan 43 het kappen van een wilg 2012.175
ontvangen 19 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Bosboom Toussaintlaan 18 brandveilig gebruik voor
een tijdelijk dependance van de Nicolaas Beetsschool
( 2 jaar) 2012.176
ontvangen 20 juni 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De aanvragen liggen vanaf 5 juli 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).

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 25 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Händellaan 2A brandveilig gebruik van dagziekenhuis
Spaarne Ziekenhuis 2011.318
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 5 juli 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 in beroep gaan
bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet
uiterlijk 16 augustus 2012 worden ingediend.
Zie: ’ Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken’.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 29 juni 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Herenweg 64 het kappen van een kastanjeboom
2012.169

- Zandvoorter Allee 27 het kappen van 1 den en
1 blauwspar 2012.168
- W. Denijslaan 10 het kappen van een naaldboom
2012.171
- Van Slingelandtlaan 13 het kappen van een esdoorn
2012.166
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Herenweg 37 het plaatsen van reclame t.b.v. een
kinderopvang 2012.087
- Zandvoortselaan 169 een interne verbouwing van
de supermarkt: het vervangen van een condensor,
het wijzigen van reclame, het wijzigen van de
winkelinrichting 2012.151
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Manpadslaan 12 het bouwen van een nieuw
woonhuis 2012.101
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5
juli 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’.

Tijdelijke wegafsluiting gedeelte Bernard Zweerslaan
Op 26 juni 2012 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan de
Prinses Beatrixschool voor het houden van een
eindfeest op donderdag 5 juli 2012 op en rondom het
schoolplein.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel
34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven de Bernard
Zweerslaan tussen de Van Breelaan en de Mozartkade
voor alle verkeer af te sluiten van 15.00 tot 20.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Nieuw beleidsplan schuldhulpverlening
Bij besluit van 28 juni 2012 heeft de raad het
Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
vastgesteld. Per 1 juli 2012 is schuldhulpverlening
een wettelijke taak geworden en dienen
gemeenten te voorzien in een integrale aanpak

voor schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening
werd voorheen al aangeboden aan burgers van de
gemeente Heemstede die financiële problemen
hebben. Het Beleidsplan treedt met terugwerkende
kracht met ingang van 1 juli 2012 in werking.

Het Beleidsplan ligt gedurende 12 weken ter inzage op
het gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
‘Lokale regelgeving’.

Nieuwe Verordeningen incidentele subsidies 2012
Archeologie

Bij besluit van 28 juni 2012 heeft de raad de
Verordening incidentele subsidies archeologie 2012
vastgesteld. De raad heeft tegelijkertijd de Verordening
lokaal culturele initiatieven 2010 ingetrokken. Het
subsidieplafond voor lokale educatieve activiteiten
gericht op archeologie bedraagt € 3500,-- per jaar.

Buurtactiviteiten

Bij besluit van 28 juni 2012 heeft de raad de
Verordening Incidentele subsidies buurtactiviteiten
2012 vastgesteld. Tegelijkertijd is de Verordening
incidentele subsidies straat- en wijkactiviteiten 2009
ingetrokken. Met de vaststelling van de financiële nota
Herijking subsidiebeleid 2012-2014 is besloten de
subsidiëring van straatfeesten te beëindigen.

De verordeningen treden met ingang van 5 juli 2012
in werking. De verordeningen liggen gedurende
12 weken ter inzage op het gemeentehuis.
De verordeningen zijn na de inwerkingtreding ook
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’ of op www.heemstede.nl via
Politiek en organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Besluitenlijst Raad 28 juni 2012
Aanwezig zijn 20 van de 21 raadsleden
1. Raadsagenda raadsvergadering 28 juni 2012
De raadsagenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.
3. Kadernota 2012
De raad besluit:
1. kennis te nemen van:
- de inleiding en samenvatting (hoofdstuk 1);
- de stand van zaken van de begroting 2012 en de
meerjarenbegroting 2013-2016 voor zover deze
betrekking hebben op mutaties met betrekking tot
de jaarschijf 2013-2016 (hoofdstuk 3);
- de heroverwegingsmogelijkheden (hoofdstuk 4);
- de brief van het College dd 26 juni 2012 inzake
reactie kadernota 2012 gehoord de commissie
Middelen 18 juni 2012;
- de bijlagen.
2. in te stemmen met:
- de uitgangspunten voor de (meer)jarenbegroting
2013-2016 (hoofdstuk 2);
- de stand van zaken van de begroting 2012
en meerjarenbegroting 2013-2016 voor zover
deze betrekking hebben op mutaties met
betrekking tot de jaarschijf 2012, inclusief de
daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2012
(hoofdstuk 3).
Het besluit wordt verworpen met 7 stemmen voor
en 13 stemmen tegen.
Voor: D66 (4), CDA (3)
Tegen: VVD (7), PvdA (3), HBB (2), GL (1).
Motie D66 VVD HBB Beperkte OZB stijging
Verzoekt het college, gezien de in de Kadernota 2013
opgesomde mogelijkheden voor bezuinigingen en
de aanvullende suggesties voor bezuinigingen die
vanuit de raad zijn gedaan, bij de voorbereidingen
van de begroting voor 2013 de volgende twee
uitgangspunten te hanteren:
1. bij het opstellen van een sluitende begroting en
aanvullend op de kadernota, extra bezuinigingen te
onderzoeken door te korten op de bedrijfsvoering,
investeringen meer te faseren, en voorzieningen
efficiënter te organiseren;
2. niet méér dan het huidige OZB-tarief plus de in de
overwegingen genoemde verhogingen te hanteren,
tenzij de onwenselijkheid van verdergaande
bezuinigingen op bedrijfsvoering enfasering van
investeringen expliciet en overtuigend is aangetoond.
De motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor
en 7 tegen.
Voor: VVD (7), D66 (4) en HBB (2)
Tegen: CDA (3), PvdA (3) en GL (1)
Motie D66 PvdA HBB Duurzaamheid en riolering
VERWORPEN
Verzoekt het college, spoedig voorstellen te

ontwikkelen en aan de gemeenteraad voor te leggen
voor een duurzame financiering van de absoluut
noodzakelijke hygiënische en milieutechnische
voorzieningen in ons dorp, volgens de hoofdlijn van
de door B&W in de kadernota de beschreven variant 2b.
De motie wordt verworpen met 9 stemmen voor
en 11 tegen.
Voor: D66 (4), PvdA (3), HBB (2)
Tegen: VVD (7), CDA (3), GL (1)
Motie D66 VVD CDA PvdA HBB Bibliotheek met
toekomst
Verzoekt het college:
- zich in te spannen een nieuwe locatie te vinden
bij voorkeur op of in de directie omgeving van de
Binnenweg of in een van de locaties van Casca;
- de bibliotheek te steunen in het proces van
innovatie.
De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor
en 1 stem tegen.
Voor: VVD (7), D66 (4), CDA (3), PvdA (3), HBB (2)
Tegen: GL
Motie PvdA GL Thorbeckelaan/dr. Piersonstraat
Verzoekt het college
- bij begroting 2013 aan te geven op welke wijze
de vervanging van riool, wegen en groen in beide
straten conform planning (Thorbeckelaan in 2013,
dr.Piersonstraat in 2012) wordt uitgevoerd, en daartoe
alternatieve dekking aan te geven zoals ook snel en
adequaat is gedaan na bespreking van de kadernota
in de Cie MID jl.
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor
en 16 stemmen tegen.
Voor: PvdA (3), GL (1)
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3), HBB (2)
Motie PvdA GL Neemt tijd, komt raad
Verzoekt het college in de periode van juli t/m
september actief in gesprek te gaan met de
instellingen, die in het huidig voorstel onderhevig zijn
aan een mogelijke bezuiniging, teneinde alternatieve
invullingen van deze bezuinigingen in beeld te
brengen en de raad daarover in de laatste week
september te informeren.
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor
en 16 stemmen tegen.
Voor: PvdA (3), GL (1)
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3), HBB (2)
Motie PvdA HBB GL Financiering duurzaamheidsbeleid
Verzoekt het college
- bij begroting 2013 aan te geven welke extra
meerjarige middelen zij voor het nieuwe
duurzaamheidsbeleid ter beschikking wil stellen.
De motie wordt verworpen met 6 stemmen voor en
14 stemmen tegen.
Voor: PvdA (3), HBB (2), GL (1)
Tegen: VVD (7), D66 (4), CDA (3)

4. Overgaan op Het Nieuwe Vergaderen
Door tijdgebrek is dit agendapunt niet behandeld.
5. Advies zendtijdtoewijzing Branding RTV
De raad besluit:
Het Commissariaat voor de Media gemotiveerd te
berichten dat het programmabeleidsbepalend orgaan
van De Branding niet representatief is, hetgeen tot een
negatief advies ten aanzien van de zendtijdtoewijzing
leidt.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
6. Verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation
Cruquiusweg
De raad besluit:
de verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het bouwen van een aardgasvulstation aan de
noordzijde van de Cruquiusweg. Het aardgasvulstation
zal grenzen aan het bestaande onbemande tankstation
van Esso.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
7. Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015
De raad besluit:
Het beleidsplan schuldhulpverlening Heemstede
2012-2015 vast te stellen.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
8. Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten
2012
De raad besluit:
De Verordening incidentele subsidies buurtactiviteiten
2012 vast te stellen, onder intrekking van de
Verordening incidentele subsidies straat- en
wijkactiviteiten 2009.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
9. Verordening incidentele subsidies archeologie 2012
De Verordening incidentele subsidies archeologie 2012
vast te stellen, onder intrekking van de Verordening
lokaal culturele initiatieven 2010.
De raad stelt unaniem en zonder beraadslaging het
besluit vast.
10. Lijst ingekomen stukken raadsvergaderingen 28
juni 2012
De raad besluit de ingekomen stukken af te handelen
zoals voorgesteld.
11. Wat verder ter tafel komt
Er komt niets meer ter tafel.
De voorzitter sluit de vergadering om 00.05 uur

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

Loket

Heem
Uitschrijvingen GBA

Sociale zake
Maandag t/
de gehele d
Telefoon (02
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet
te traceren is, besluit het college van burgemeester
en wethouders deze persoon ‘met onbekende
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij

de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende
overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan
wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen per 25 juni
2012 met onbekende bestemming uit te schrijven:

hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68).
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).www.heemstede.nl via Politiek en
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Raadhuis:
Raadhuisple
Telefoon 14
gemeente@
- M.C.S. Piek, geboren 15-04-1991, adres Glipper Dreef 86
- S.O. Morris, geboren 29-07-1988, adres Korhoenlaan 64
- E.J. Wassenaar, geboren 14-05-1960, p/a Paulus
Potterlaan 1
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie

Serviceloket Begraafplaats

Bouw en w
Maandag t/
van 08.30 17.00 uur (vr
tussen 17.00
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Publieksbali
Maandag to
donderdag
uur: alléén v
uittreksels G
vrijdag van
Voor onder tr
(ongeboren)
een afspraak
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.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

Meer weten?

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

MELDpunt

Kapot speeltoestel?

Overlast

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

Adresg

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

v

