
Bennebroek – Aan de Narcissenlaan in Bennebroek ligt 
deze tuin van Gerrie van Bezu. Een tuin met een fris-
se uitstraling en dat komt omdat er op het eerste gezicht 
veel groen te zien is. Het gazon, dat goed onderhouden 
is, is omgeven door struiken, zomerbloeiers en rozen. De 
smaakvolle zitjes met leuke terrasbloeiers doen de rest. 
Een mooi verzorgde tuin.
Bent u ook trots op uw tuin? Stuur uw foto in naar: 
redactie@heemsteder.nl of stuur op naar: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer, ovv ‘tuinenwedstrijd’. 
Wie weet wint u een van de door Tuincentrum De Oosteinde 
beschikbare geldprijzen!

Tuinenwedstrijd met ‘de Oosteinde’

Mooiste tuin van de week
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Geen uitbreiding vliegbanenstelsel

Haarlembaan van de baan

Gezien alle nadelige effecten van 
deze uitbreiding van Schiphol op 
de leefomgeving in deze regio, 
verzoeken zij de betrokken mi-
nister dringend deze optie niet 
mee te nemen in de verdere uit-
werking van de plannen. 
In de zogenoemde ‘Verkenning 
Lange Termijn Schiphol’ die mi-
nister Eurlings in maart dit jaar 
aan de Tweede Kamer aanbood, 
wordt verwezen naar de mogelij-
ke aanleg van de Victorbaan. In 
de volksmond inmiddels Haar-
lembaan genoemd. Deze aan-
passing van het banenstelsel met 
een extra start- en landingsbaan 
in de richting oost-west, achten 
de genoemde gemeenten onac-
ceptabel. Aanleg van deze baan 
leidt tot een toename van het 
aantal ernstig gehinderden in 
de regio. Deze conclusie stellen 
de opstellers van de verkenning 
overigens zelf ook. Een Haarlem-

baan zou bovendien inhouden 
dat de luchtverkeerswegen die 
bij deze baan horen, uitgebreid 
zullen moeten worden tot boven 
Haarlem. Dit brengt onvermij-
delijk hinder met zich mee. Voor 
Haarlem-Schalkwijk en Haarlem-
centrum zouden nieuwe hoog-
tebeperkingen gaan gelden. Dit 
terwijl juist in deze gebieden be-
langrijke stedelijke vernieuwin-
gen op stapel staan en deels al 
in gang zijn gezet. De nu aan 
de minister verzonden brief kan 
ook worden beschouwd als uit-
voering van de Motie Baanbre-
ker, die tijdens de behandeling 
van de kadernota in de Haarlem-
se gemeenteraad is ingediend 
en aangenomen. In deze motie 
spreekt de raad zich bij voorbaat 
uit tegen een eventuele aanleg 
van de genoemde baan en acht 
onderzoek naar deze variant on-
nodig en onwenselijk.

Heemstede - De milieuportefeuillehouders van de gemeenten 
in de regio Zuid-Kennemerland, waaronder ook Heemstede en 
Bennebroek hebben in een gezamenlijke brief aan de minis-
ter van Verkeer en Waterstaat laten weten een ‘Haarlembaan’ 
onacceptabel te vinden.

Avondvierdaagse Bosbeek
met bijzondere betrokkenheid
Heemstede – Het nieuwe mot-
to van de Stichting Sint Jacob 
waar Bosbeek deel van uitmaakt 
is ‘Opvallend Dichtbij’. Daar kan 
je met de avondvierdaags van 
de bewoners twee kanten mee 
op. Het is een rondje om de kerk 
in wielertermen en velen rijden 
de vierdaagse tussen de wielen, 
je kan ook de betrokkenheid bij 
dit evenement schetsen als ‘op-
vallend dichtbij’, want de ruim 
honderd deelnemers werden 
omringd, geholpen, geduwd en 
vertroeteld door meer dan hon-
derd vrijwilligers uit hun eigen 
omgeving. Ook opvallend dicht-
bij. In de rolstoel of de scoot-
mobiel, achter de rollator of de 
eigen benenwagen. 

Vier avonden al pratend, la-
chend de drie kilometer lopen 
of rollen en de laatste avond 
bij die oude  molen, oude lied-
jes zingen met Rob Hinze, die 
elk liedje begeleidt met zijn al-
oude trekharmonica. Om vrij-

dagavond ingehaald te worden 
met bloemen van bloemisterij 
Harry  en een lekkernij van Sla-
gerij Sjaak van der Werff. Langs 
de muziek van de harmonie 

KNA uit Bennebroek, die spe-
ciale avond versterkt met en-
kele leden van de Heemsteedse 
St. Michaël even langzamer lo-
pen om daarna de welverdien-
de medaille Bosbeek 2008 om-
gehangen te krijgen van de ma-
nager Bijzondere Doelgroepen 
van de Stichting Sint Jacob, Je-
roen van Basten Batenburg. Na-
genieten van de geslaagde vier-
daagse die nauwelijks uitvallers 
kent, alleen maar deelnemers 
die nog graag laten verwennen 
met de aandacht van de vrijwilli-
gers, de familie en vrienden. Net 
als de medewerking van de on-
dersteunende diensten van het 
zorgcentrum Bosbeek, die toch 
maar klaarstaan om alles letter-
lijk op rolletjes te laten lopen. 
Ton van den Brink

www.krde.nl 
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Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten in beeld

Het voormalige postkantoor is vrijstaand gelegen op de hoek van 
de Raadhuisstraat en de Postlaan op een in de Raadhuisstraat 
terugspringende rooilijn, precies tegenover het voormalige postkan-
toor uit 1889.
Het ontwerp is van de architecten J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. 
Gebouwd is er in 1922, in 1923 als postkantoor in gebruik genomen 
en in dat jaar werd ook de Postlaan aangelegd en kreeg die naam. 
De bouwstijl heeft stijlkenmerken van de Amsterdamse School, te 
zien aan de gevelversieringen, de decoratieve ingangsvestibule en 
in het tegeltableau in de voorgevel. 
Maar het zijn wel de nadagen van deze stijl, want onder de invloed 
van de Nieuwe Zakelijkheid krijgt de Amsterdamse School in die pe-
riode al minder uitbundige trekken dan de fantasierijke decoraties 
uit de bloeiperiode. Het voormalige postkantoor heeft een rechthoe-
kige plattegrond en is opgetrokken uit twee bouwlagen onder een 
samengesteld schilddak dat met rode Hollandse pannen is bedekt. 
Midden in de voorgevel zit een rijk gedecoreerd bakaardewerk te-
geltableau met een afbelding van de Nederlandse Leeuw met wa-
penschild. Kort voor de Tweede Wereldoorlog is dit postkantoor door 
de gemeente aan het rijk verkocht en bleef de telefoondienst erin 
gevestigd. Het gebouw heeft als voormalig postkantoor cultuurhis-
torische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp en de detail-
lering in de trant van de Amsterdamse School. 

Maar ook door zijn oorspronkelijke functie als dorpspostkantoor, 
waar iedere Heemstedenaar die er ooit zijn postzegels kocht of 
zijn pakketjes bracht, zijn eigen herinneringen aan heeft. Menig-
een verzilverde er zijn postcheque en haalde er huishoudgeld. Het 
ontwerp is eveneens van belang binnen het werk van de lande-
lijk bekende en invloedrijke architect J.Th.J. Cuypers en zijn zoon P. 
Cuypers jr. Samen met J. Stuyt was J.Th.J. Cuypers  verantwoordelijk 
voor het in 1912 door de gemeente Heemstede vastgestelde Alge-
meen Uitbreidingsplan en het ontwerp van onder meer het Raad-
huis in 1906. 
Ton van den Brink

Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente 
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst, 
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumen-
ten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand ge-
komen door ijverig werk van de Vereniging Oud-Heemstede- 
Bennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven  om tot een 
gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de gemeente 
zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin 
informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het ge-
bouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB. 
Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21 
voorzien zijn van informatiebordjes. De bewoners van de ove-
rige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Mevrouw Timmers in het zonnetje
Bennebroek - De Open eettafel in Bennebroek is een project van 
de SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek]. Sinds de oprich-
ting van de open eettafel, 20 jaar geleden, maakt mevrouw Timmers  
al gebruik hiervan. Van elke belangrijke gebeurtenis maakt zij een 
gedicht, zo ook van het 20-jarig bestaan.
Tijdens het koud buffet van donderdag 4 juli werd ze in het zonne-
tje gezet met bloemen en droeg mevrouw Timmers gelijk weer een 
gedicht voor. 

Nieuwe cursus bij Casca: Tuin ontwerpen
Heemstede - Planten worden 
soms ondoordacht gekocht. Een 
jaar later moeten ze dan weer 
worden verplaatst of vernieuwd. 
De planten worden bijvoorbeeld 
te groot of blijven juist te klein, 
of bloeien niet op het goede mo-
ment. Of is er te weinig scha-
duw op het terras, zijn niet de 
geschikte materialen gebruikt 
of is het effect van een vijvertje 
niet naar verwachting. Met een 
goeddoordacht tuinontwerp zal u 
dit niet meer overkomen. Bij Cas-
ca start in het najaar een cursus 
waarin u leert hoe u uw ideeën 
kunt verwerken in uw tuin. Na 
wat theorie over bijvoorbeeld het 
effect van bepaalde vormen in de 
tuin en het gebruik van bepaalde 
materialen, gaan we over op het 
toepassen van deze mogelijkhe-
den in úw tuin. Hoe creëert u in 
uw tuin de sfeer die u wilt? Hoe 
bereikt u het effect dat u voor 
ogen staat? Hoe kunt u de mate-

rialen die u graag wilt behouden, 
hergebruiken? In deze praktische 
cursus maakt u, geheel naar uw 
eigen smaak, een tuinontwerp 
voor uw tuin. Aan het eind van de 
cursus door docente Ineke Ho-
genkamp heeft u een goed door-
dacht tuinontwerp, geheel naar 
de mogelijkheden van uw tuin en 
naar uw eigen wensen!

Wanneer?
De 6 lessen zijn vanaf 12 novem-
ber op woensdagmiddag in het 
Honk. Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Ook 24 februari start deze 
cursus, maar is dan op dinsdag-
avond in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 
Wilt u meer informatie of aan-
melden? Bel Casca van maandag 
t/m vrijdag - ook in de zomerva-
kantie - van 9-12 uur: (023) 548 
38 28 - 1. Of kijk op www.casca.
nl bij de cursussen en activiteiten 
voor volwassenen.



De animo is groot en het is dan 
ook een hele toer voor de orga-
nisatie om het iedereen naar de 
zin te maken. De eerste activi-
teit, bezoek aan het Cruquius-
museum was gelijk een schot in 
de roos. Een ontvangst door en-
thousiaste vrijwilligers die met 
fi lms en later de rondleiding 
een stuk geschiedenisles gaven 
die nog nooit zo duidelijk is ge-
weest . Maar ze hadden vroeger 
op school ook geen stoomge-
maal bij de hand om laten zien 

hoe je een binnenzee leegpompt 
en er een polder van maakt. Oog 
in oog staan met de grootste 
stoommachine van de wereld, 
maakt  zelfs de meest geharde 
Zonnebloemgast even stil! Hoe 
die reusachtige machine zoveel 
liters water per seconde om-
hoog brengt. Om gelijk weer die 
getallen te vergeten, maar de 
werking nooit meer.
Ook vergeet je nooit meer de 
maquette met stromend water 
die laat zien, waar Nederland  
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BakluchtKleurpotlood
Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Jacob Scherp-
slijper, ambtenaar ten burelen van Regelingenstad. Mijn 
werkzaamheden bestaan uit het inkopen van spullen die 
het vaak onbegrepen werk van de ambtenaar mogelijk ma-
ken. Zojuist bereikte mij een verzoek om een groot aantal 
kleurpotloden te bestellen. Ik maak mij geen enkele voor-
stelling waar die binnen onze organisatie nu echt voor no-
dig zijn, dit valt ook niet onder mijn verantwoordelijkheid. 
Daar zijn weer andere mensen voor. Maar het is vakantie-
tijd en net als bij de media is het wat minder druk binnen 
de organisatie en de tijd moet toch vol gemaakt worden.
Maar mijn grote vrees is dat ik die potloden niet binnen de 
gestelde termijn, voor het einde van de vakantie, binnen zal 
krijgen. Op verzoek van onze Tweede Kamer moet ik eerst 
even een handleiding van 650 bladzijden doorworstelen 
voordat ik over kan gaan tot de bestelling. De komende twee 
weken ben ik dan ook in retraite om mij te verdiepen in alle 
complicaties en implicaties die het plaatsen van een derge-
lijke mega-order met zich meebrengen. Ik wens de komen-
de tijd dan ook niet lastig gevallen te worden voor inferieu-
re zaken als aanschaf van broodnodige ICT-apparatuur of 
voor de gemeente noodzakelijke voertuigen. Maar het zou 
mij niet verbazen als onze centrale overheid, met zijn inmid-
dels verstikkende regelzucht, op pagina 1 van die handlei-
ding aanraadt om eerst tot het lezen van de inleidende han-
deling tot het lezen van de inkoophandleiding over te gaan. 
Die zal ook wel met sneltreinvaart door het Parlement zijn 
aangenomen. Alles bij elkaar genomen denk ik dat ik met 
die kleurpotloden mijn pensioen wel haal. Je zou er kleuren-
blind van worden.   
Wim Bak.

ZZZ, ZonnebloemZomerZesdaagse 
van start in Cruquiusmuseum

Fietsen langs bouwprojecten
Heemstede - Op 30 juni
organiseerde het bestuur van 
de PvdA afdeling Heemste-
de een fi etstocht langs de
bouwprojecten in de ge-
meente. Een twintig belang-
stellenden vergezelden het 
bestuur, onder wie raadsle-
den Pieter van der Hoeven 
en Joke Ruitenberg en wet-
houder Sjaak Struijf, en infor-
meerden zich over de ontwik-
kelingen.

De tocht begon bij het groot-
ste project in Heemstede van 
de laatste jaren, het Vogelpark. 
Vanaf het station heb je daar 
aardig zicht op. Langs de bouw-
plaats bij het Spaarne zieken-

huis naar het Watertorenterrein: 
het Privilege-project. Niet ieder-
een vond de nieuwbouw buiten 
even mooi, maar “van binnen
is het prachtig”. Een bewoonster 
noemt 500 euro huur heel rede-
lijk.
Via het Nova-college aan de
ir. Lelylaan, de sportvelden en het 
Wilhelminaplein voerde de route 
verder naar de Binnenweg. On-
derweg werden ook onlangs ge-
reedgekomen projecten gepas-
seerd  (Kennemeroord, Hage-
veld). Sommige deelnemers za-
gen delen van Heemstede voor 
het eerst. De fi etsroute maakte 
weer eens duidelijk dat Heem-
stede een erg prettige plaats is 
om te wonen.

Op weg naar de watertoren moet de brug over het Heemsteeds
kanaal beklommen worden.
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Strandfeesten van Swingsteesjun
Regio - Discotheek Swingsteesjun van 
Haarlem CS organiseert deze zomer voor 
het derde jaar op rij strandfeesten in Zand-
voort, in het mooie architectonische strand-
paviljoen van Take Five. Deze keer zijn
er zes spetterende beachparties op drie 
vrijdagen en drie zaterdagen in juli en
augustus.

Tijdens het vrijdagse feestje organiseren de 
dansgasten twee specials: 18 juli draait DJ Scu-
rio Global Beats. Dit is een mix van Brazilian, 
Dance, Funk, Soul en Bass. Op 25 juli is er een 
aangename House Special met dj Johan (voor-
heen Dansplek Den Haag). Op 15 augustus is 
het een ‘gewoon spetterend Feestje’ met resi-
dent dj Salta. De Dance Classics feesten van de 

zaterdag zijn op 19, 26 juli en 16 augustus met 
respectievelijk Johan, Jeffrey en Tino.
De kaarten van strandfeesten zijn in voorver-
koop 10 euro, verkrijgbaar via www.swing-
steesjun.nl. Aan de deur kosten ze 11,50 euro. 
Voorafgaand aan het feesten kan je een bbq-
diner nemen van het restaurant Cinq: voorver-
koop 17 euro / deur 18,50 euro. Entree voor di-
ner is 18:00 uur, entree voor swingen is 19.00 
uur. De kledingvoorkeur voor alle strandfees-
ten is wit (niet verplicht). Tijdens mooi weer is 
een groot deel van het feest buiten bij minder 
mooi weer is binnen ruim plek. Leeftijd 21+.
De eerste twee weekenden van augustus is 
Swingsteesjun geheel gesloten (1 tot en met
9 augustus). Zie www.swingsteesjun.nl of bel 
06 18938260.

onder water ligt als er geen dui-
nen of dijken waren en hoe je 
voeten  toch droog blijven. Om 
dorst van te krijgen. Dan is het 
Theehuis vlakbij en de thee met 
koffi e, gebakjes en sandwiches 
in dat aparte zaaltje heerlijk. Een 
uurtje bijpraten met andere gas-
ten en vrijwilligers is dan weer 
een leuke compensatie voor de 
paar keren dat een bezoek van 
een vrijwilliger aan een gast deze 
zomer niet door kan gaan van-
wege de vakantie. Want daar-
voor is deze ZonnebloenZomer-
Zesdaagse bedoeld. Veel gas-
ten missen in de zomer hun ver-
trouwde Zonnebloembezoeken 
en dan is een uitje als een dagje 
met de ZZZ een heerlijk verzetje. 
Daarmee is het bezoek van af-
gelopen vrijdag aan het Cruqui-
usmuseum al een topper in de
ZZZ-agenda voor volgend jaar 
geworden.
Ton van den Brink

Heemstede – Met het ‘eigen’ vervoer van De Zonnebloem 
vrijwilligers werden vijftien gasten van de Zonnebloem re-
gio Zuid-Kennmerland opgehaald om het Cruquiusmuseum 
te bezoeken. Dit museum is de eerste activiteit in een reeks 
van zes. In die zes weken kunnen gasten van de Zonnebloem 
Zuid-Kennmerland meedoen aan bezoeken aan de Amster-
damse waterleiding Duinen, het IJmuider Zee-en Havenmu-
seum de Visserijschool, het Historisch Museum Haarlemmer-
meer, Landgoed Elswout en Zandvoort met een nostalgische 
tocht per huifkar langs het strand. Bij elke activiteit wordt een 
lunch of high tea geserveerd. 



boden. Hij heeft een prima inde-
ling, is royaal en prachtig opge-
knapt. Met alle keuzemogelijk-
heden op het gebied van tegels 
en keukens kun je het echt naar 
eigen smaak inrichten.”

Jaren 50-stijl blijft
De 104 woningen krijgen ook 

veerd en er is altijd parkeergele-
genheid. Wat wil je nog meer?”

Wisselwoningen
De meeste bewoners maken ge-
durende de werkzaamheden ge-
bruik van wisselwoningen in flats 

van de Provinciënwijk. Directeur 
van Elan Wonen Grischa Lowins-
ky: “Als je vanwege ingrijpen-
de werkzaamheden tijdelijk uit 
je huis moet, is het fijn om naar 
een wisselwoning te gaan in je 
eigen vertrouwde buurt. Dat is 
bij dit project gelukkig goed ge-
regeld.”

nieuwe voordeuren en kozijnen. 
Projectleider Aart Jan Koren is 
blij dat er voor gekozen is om de 
vijftiger jaren sfeer te behouden. 
Aart Jan: “De oorspronkelijke in-
deling van de kozijnen komt te-
rug, ook de voordeur blijft in de-

zelfde stijl. Dit past het mooist 
bij de sfeer van de buurt en het 
straatbeeld.”  Wethouder Pieter 
van de Stadt is het hier volledig 
mee eens en roemt de woons-
feer. Pieter: “Het is een heerlijke 
buurt om in te wonen en vlakbij 
de Raadhuisstraat. De woningen 
worden werkelijk mooi gereno-
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Heemstede - Woningcorpora-
tie Pré Wonen heeft de heer drs. 
V.C. Verhoeven per 1 september 
2008 benoemd tot directeur-be-
stuurder. Hij volgt hiermee Jan 
Schuil op, die per 1 juni 2008 
met vroegpensioen is gegaan. 
Het bestuur wordt vanaf die da-
tum gevormd door Bob van Zijll 
en Victor Verhoeven.

Victor Verhoeven heeft ruim 
twintig jaar managementfunc-
ties vervuld op het snijvlak van 
bestuur en beleid, waaronder 
geruime tijd bij de Universiteit 
van Amsterdam en de Universi-
teit van Leiden. Verder heeft hij 
diverse advies- en interim-op-
drachten uitgevoerd in de pu-
blieke sector. Gedurende vijf 
jaar gaf hij als directeur leiding 
aan het bureau van de Partij van 

de Arbeid in Amsterdam. Sinds 
vijf jaar is hij werkzaam in de 
volkshuisvesting als regiodirec-
teur Utrecht van woningcorpo-
ratie Portaal. 

Victor Verhoeven: “Bij Pré Wo-
nen ga ik me onder andere sterk 
maken voor de verdere verbete-
ring van de leefbaarheid in ‘50-
er en ‘60-er jaren wijken. Daar-
naast is de groei van de corpo-
ratie naar een sterke regionale 
positie een belangrijke opgave.” 
Bob van Zijll verwacht met Vic-
tor Verhoeven een hecht direc-
tieteam te vormen: “Samen gaan 
we de kern van het beleid - be-
heer & leefbaarheid én bouwen 
& transformeren - krachtig en 
evenwichtig aansturen. 
Pré Wonen biedt als woning-
corporatie zo’n 34.000 mensen 
woon- en werkruimte in ruim 
15.000 woningen en bedrijfs-
ruimten. De woningcorporatie is 
actief in de gemeenten Haarlem, 
Beverwijk, Heemskerk, Velsen, 
Heemstede en Bennebroek.

Victor Verhoeven nieuwe
directeur-bestuurder Pré Wonen

Burgemeester kijkt naar 
woning in de Utrechtlaan

Naast genoemd adres fungeren 
de Brabantlaan 2 en 2A als mo-
delwoning. 
Het middengebied (laagbouw) 
in de Heemsteedse Provinciën-
wijk bestaat uit 69 eengezins-
woningen en 52 duplexwonin-
gen. In overleg met de gemeen-
te is besloten 34 duplexwonin-
gen tot 17 grote eengezinswo-
ningen samen te voegen, ofte-
wel te ‘ontduplexen’. 18 duplex-
woningen blijven gehandhaafd. 
Na de grootonderhoud- en re-
novatiewerkzaamheden bestaat 
het middengebied uit 86 eenge-
zinswoningen en 18 duplexwo-
ningen.

Grootonderhoud en renovatie
Begin juni is gestart met het 
grootonderhoud aan de 18 du-
plexwoningen in de Brabantlaan. 
Het grootonderhoud bestaat uit 
het vernieuwen van badkamers, 
keukens en toiletten, indien 
noodzakelijk. In de achtertuinen 

worden overal nieuwe schuren 
geplaatst.
De renovatiewerkzaamheden 
aan de overige woningen star-
ten in oktober en is ingrijpender. 
Alle woningen krijgen een ande-
re indeling, nieuwe badkamers, 
toiletten en keukens en overal 
worden de CV-, elektra- en gas-
installaties vervangen. 42 wonin-
gen worden ook nog naar achter 
uitgebouwd waarbij de schuur, 
die nu nog tegen de woning aan 
staat, achter in de tuin wordt ge-
plaatst. Alle woningen hebben 
straks het Politie Keurmerk Vei-
lige Woning.

Starterswoning
De aanwezigen zijn enthousi-
ast over hetgeen zij zien tijdens 
de rondleiding in ‘starterswo-
ning’ Utrechtlaan 3. Burgemees-
ter Marianne Heeremans: “Als 
ik starter was dan zou ik abso-
luut mijn handen dichtknijpen 
als ik deze woning kreeg aange-

Heemstede – Vorige week dinsdagochtend, 1 juli, bezocht  
burgemeester Heeremans huis nummer 3 in de Utrechtlaan. 
Dit huis doet dienst als modelwoning in de Provinciewijk, tij-
dens het groot-onderhoud en renovatie. Ook de wethouders 
kwamen kijken.

In veel kranten en weekbladen werd bekend gemaakt, dat op 
28 en op 29 juni gehandicapte kinderen gratis naar de 
Linnaeushof mochten.

Onze zoon, die zich voortbeweegt in een elektrische rolstoel en 
geheel afhankelijk is van een ouder of begeleider meldde zich 
dan ook met zijn vader bij de kassa. Helaas moest de begeleider 
het volle pond voor een kaartje betalen. Echt Nederlands. Hoe 
maak ik reclame voor mijn speeltuin... De Grootste speeltuin van 
Europa. Onze ervaring in het buitenland is een stuk vriendelij-
ker. Daar zijn geen speciale dagen voor nodig, maar standaard 
zo geregeld. Kind gratis en begeleider evenzo of de helft, omdat 
het kind al van veel faciliteiten geen gebruik kan maken. Het gaat 
ons niet om de  9,50 euro, maar om een stukje begrip.

Na telefonisch contact te hebben gehad met het Linnaeushof, 
waarin ik niet verder kwam met het antwoord - ze vonden dat ze 
genoeg voor deze doelgroep in de samenleving hadden gedaan 
- uit ik de volgende wens. Misschien een aandachtspunt voor 
een volgend aardig gebaar voor welke doelgroep dan ook.

Martine Hartkamp
Prinsessenhof 5 , Heemstede

Wat een aardig gebaar!

INGEZONDEN

Casca Creatief voor senioren (55+)
Heemstede - Creativiteit en een gezellige sfeer 
gaan hand in hand bij deze groep van Casca. 
Het onderlinge contact is net zo belangrijk als 
het eindresultaat. Met de 2 enthousiaste vrijwil-
ligers, Tineke Zwetsloot en Brigitte Flentge, zijn 
vorig seizoen weer de mooiste dingen gemaakt. 
Een selectie hiervan kunt u in de maand sep-
tember in de vitrinekast in de foyer van de Luifel 
bezichtigen. Ook komend seizoen worden weer 
bijzondere werkstukken gemaakt. Er wordt ge-

werkt met verschillende naterialen en technie-
ken. Dus houdt u van creatief bezig zijn en doet u 
dit graag samen met anderen, dan is dit uw club. 
De groep komt dit jaar vanaf maandag 15 sep-
tember bijeen van 13.30-15.30 uur, 13 keer in to-
taal, in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten, inclusief basismateriaal, zijn 46 euro.
Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.00 uur: telefoon 023-548 38 28 kies 1. 
Meer info: www.casca.nl.
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VMBO-tl Geslaagden Haarlem
Diploma: Gamze Atmaca, Tanya Bultmann, Jamila El Kanddousi, Nick Fol-
mer, Sibren Groenwoud, Bart Haakman, Rachid Hamouchi, Ben Hoebee, 
Jennifer de Jong, Walter Joon, Myrthe Kersbergen, Anil Kilic, Edwin Koks, 
Nicolette Leenen, Jochem Manshande, Serianna van Marum, Joost Mes-
man, Mandy van Moosdijk, Madeline Olivier, Frantisek Ondracek, Arend 
Smit, Salima Taabouni, Reinier van Veelen, Jory van der Veen, Nancy 
Vellema, Floor de Vries, Mitchel Wagner, Guisy Water, Sandy Winter, Ay-
se Yaman, Asiye Yazar, Mayher Yeasin, Selcan Yilmaz Certificaten: Lia An-
deweg, Marit Baaijens, Anne-Marie Bakker, Ingrid Bouman, Thomas van 
de Bunt, Özlem Çar, Dj Cleofa, Hans Cligge, Sevilay Demir, Marcelle Du-
ker, Stefan Elzinga, Tim Franke, Bianca Glas, Raymond Grooteman, Ja-
mie Haavekost, Daniël van Hoeve, Mandy van der Horst, Emmet Hu-a-ng, 
Martijn Kelbling, Manuela Kruijswijk, Thomas Lagendijk, Eva Leuven, Jes-
se Lukkien, Adi Markovic, Sanneke Masteling, Jordy Middelman, Tony Quist, 
Mikhail Radchenko, Saïd Sakhsoukh, Eva Scheffer, Marc Scholtemeijer, Ro-
wan van Slooten, Hennie Stokman, Erik Teske, Berry Theeboom, Jan-Wil-
lem Tijman, Matthijs Veldhuys, Nick van Wattingen, Adri Zijl

HAVO Geslaagden Haarlem
Diploma: Robbie Aarts, Zeliha Aktas, Bente van Beek, Koen Beek, Reza 
Behjat, Thijs J.W. van den Berg, Romana Bloem, Matthias de Boer, Fleur 
Brants, Anne Brink, Jesse Bronfman, Lucas Brons, Thomas Brouwer, Mar-
cella ten Caat, Serap Çokgezer, Hatice Demir, Suzanna Duynstee, Eline Elfe-
rink, Stephanie Fictoor, Lisa Ghoundiwal, Hatice Gömülü, Vincent de Graaff, 
Daan Groeneveld, Elwin van Grootheest, Malike Gülsen, Niels Hamerpagt, 
Linda Heemskerk, Vincent Heemskerk, Dave Jeurissen, Stéphanie de Jong, 
Jeffrey Jongerie, Ersin Kalay, Burak Kepenekoglu, Didi Klerk, Bob Kubben-
ga, Patty van der Laan, Jacquelien van Laar, Hicham Lachgar, Lex Lemmers, 
Ian Losekoot, Edward Lubbers, Andrea Luijsterburg, Michael McKay, Zaman 
Mohammadi, Erwin Moolenaar, Nathalie Nagtegaal, Barbara van Norde, Rim 
Notebaart, Sanne van Opstal, Jolan Pardo Rodriguez, Janine Piazza, Daniel 
Shabrazi Moqadas, Jeroen van Smaalen, Shailish Somur, Chrissy Stenger, 
Jelmer Stiekema, Mariska de Visser, Mark Warmenhoven, Alexia de Weert, 
Thirza de Weert, Choi Haa Wong, King Worlah, Birnur Yücel Certificaten: 
Martijn Adelaar, Jaco Andela, Yagmur Aydogdu, Mohammed Aynan, Noël Az-
nay, Marit Baaijens, Ali Bal, Juri Beenen, Manon Beentjes, Joey Beers, Loui-
se Benjamins, Jody van Bijsterveld, Martijn Boer, Jerry Bos, Jur Bos, Mark 
Bossen, Rick Bouma, Karim Boutouta, Jeffrey Brammer, Annelore Brandse, 
Mick van den Bree, Tanya Bultmann, Naomi Christiaan, Sean Constantine, 
Anita Daane, Jordy Danning, Malika Dekker, Marcelle Duker, Amrcel Faas, 
Jim Falke, Paul Faverus, Ingrid Glas, Anton Goos, Pim Havinga, Tessa van 
Heesch, Daan Heldoorn, Karoline van Hellemond, Marlot Hendriks, Adam 
Hendzel, Sander Hetem, Els Hijman, Daniël van Hoeve, Koen Hoffer, Fer-
di Hoogewerf, Tamira Houniet, Sander de Jong, Pieter Jouzy, Mehmet Ka-
tirci, Martijn Kelbling, Nina Kireyeva, Indra Kooge, Daphne Koper, Jeroen de 
la Mar, Monique van Marle, Maxime van der Most, Bart Nelis, Annemarie 
Nijman, Simone Nijssen, Beatrijs Olofsen, Daniël Paap, Robert-Jan van der 
Peet, Leonie Philips van Buren, Jelle de Poel, Yuri van de Poel, Fleur Prins, 
Marianne Rijtma, Joyce Ris, Daan Rozendaal, Eva Scheffer, Fauve Schoen-
maker, Ertugrul Sezer, Akash Soedhwa, Eveline Steijl, Paul Taekema, Mar-
tijn Theunissen, Lotte van Trigt, Alexander Tukker, Dilan Türkdogan, Yorick 
van Uden, Esther Uijleman, Ruben Varekamp, Mike Veenhof, Meeghan van 
der Velde, Monique Vissers, Marco Vogel, Jim de Vormer, Andrea de Vries 
Lentsch, Thomas Weiler, Myriam van Wijk, Amir Zamanian, Daan van der 
Zande, Salem Zeggay, Lizz Zuyderduin, Matthijs de Zwart

VWO Geslaagden Haarlem
Diploma: Yaniev Azulai, Robin Berk, Anne-Lise Bobeldijk, Rachel Bosma, 
Bregje Crone, Judith van Dijk, Hind Fakir, Anna Fokkema, Henkie Franken, Li-
lian Hartog, Bart Höcker, Chiel de Jonge, Barbara de Klerk, Martijn van Leeu-
wen, Afra van Lunenburg, Ilske Lutter, Ghalid Madhar, Thomas Meijer, Hom-
mayoun Mohammdi, Mariska Oostveen, Bart van Overbeek, Robert-Jan van 
der Peet, Suzanne van de Schraaf, Michiel Sijpkens, Daniël Sukel, Lars Uijten-
daal, Carla Vergeer, Stijn de Vries, Riccardo Wakker, Andrea Weeda, Suno Yu, 
Steven Zijlstra, Julia Zoetemeijer Certificaten: Dafni Alverti, Sabina Askerova, 
Stev Assendelft, Dominique de Baas, Bugi Baararkhuu, Thomas de Bakker, Ali 
Bal, Touria Basri, Mick van den Berg, Martijn Booms, Nick Broxterman, Casper 
Friedhoff, Gordon Gort, Nienke Hoogteijling, Meike Hulshof, Farid Kalaidji, Da-
niëlle Kind, Isaac Kintu, Guy Klooster, Amber Koopen, Jeroen Kraak, Thomas 
Opdam, Charlotte Philippo, Awesta Yarzada, Salem Zeggay, Ron Zuurbier

Zaterdag in Heemstede

Voorruit repareren
en kenteken graveren
Heemstede - Deze week is er 
de gelegenheid om sterretjes 
in de voorruit te laten repare-
ren en om het kenteken in de 
autoruiten te laten graveren. 
Het bedrijf Kenmerk Autorui-
tenservice uit Groningen zal 
op zaterdag 12 juli van 10.00 
tot 17.00 te vinden zijn op 
het parkeerterrein van Sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan te Heemstede.    

1 Op de 3 ruitbeschadin-
gen scheurt binnen 6 maan-
den door (onderzoek TNO).
Opspattende steentjes zijn er de 
oorzaak van dat veel mensen een 
beschadigde voorruit van de auto 
oplopen. Deze sterretjes kunnen 
eenvoudig doorscheuren. Hier-
op kan een auto zelfs bij de APK 
keuring worden afgekeurd. Het 
doorscheuren van de beschadi-
ging gebeurt vaak bij vorst, ech-
ter ook in de zomer kan door de 
hitte spanning in de ruit ont-
staan, waardoor deze kan gaan 
barsten. Zelfs de schok van een 

verkeersdrempel kan al voldoen-
de zijn. Onderzoek van TNO heeft 
uitgewezen dat bijna een op de 
drie ruitbeschadigingen bin-
nen zes maanden doorscheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 

via de carrosserie op de voor-
ruit worden overgebracht, wor-
den dan een stuk minder goed 
geabsorbeerd. Daardoor kun-
nen kleine beschadigingen snel-
ler doorscheuren. Indien dat ge-
beurt zal de ruit moeten worden 
vervangen. Dit is kostbaar (eigen 
risico van meestal 136 euro) en 
kost veel tijd. Door tijdige repa-
ratie van de beschadiging kan dit 
echter worden voorkomen. Door 
middel van harsinjectie wordt de 
beschadiging dan hersteld. Dit is 
een relatief eenvoudige manier 
om een hoop ellende te voorko-

men. Van een aandachttrekken-
de beschadiging blijft na repara-
tie niet veel zichtbaar en de ruit 
zal niet meer gaan doorscheuren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed.  Repa-
ratie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De repa-
ratie duurt ongeveer vijftien mi-
nuten.
 
70 % Minder kans op diefstal                                                                                     
In Nederland wordt iedere twaalf 
minuten een auto gestolen. Ken-
teken graveren is veruit het goed-
koopste en één van de meest ef-
fectiefste methoden om autodief-
stal te voorkomen. Omdat alle au-
toruiten worden gegraveerd, zal 
de dief, om niet in de gaten te lo-
pen, alle ruiten moeten vervangen.  
Dit is veel te kostbaar en kost veel 
tijd. Liever stelen ze een andere, 
niet gegraveerde auto, even ver-
derop. Veel auto’s hebben te-
genwoordig een startblokkering. 
Steeds vaker wordt nu bij mensen 
thuis ingebroken om de autosleu-
tels te stelen. De auto is dan als-
nog weg. Kenteken graveren kan 
dus ook woninginbraak voorko-
men. Kenteken graveren wordt 
dan ook sterk aanbevolen door 
politie, ANWB, Consumenten-
bond en verzekeringsmaatschap-
pijen. Ook oudere auto’s zijn ge-
wild bij het dievengilde; 88% van 
de gestolen auto’s is momenteel 
ouder dan drie jaar. Voor 15 euro 
wordt het kenteken door middel 
van professionele apparatuur in 
alle ruiten gegraveerd. Voor goe-
de zichtbaarheid van de gravu-
res bij regen en duisternis wordt 
geadviseerd om voor 5 euro ex-
tra een reflecterende coating aan 
te laten brengen. Graveren is bin-
nen enkele minuten klaar.

Polen Project Lesna (PPL)

Vakantieweek voor 
Poolse kinderen
Heemstede - Ook dit jaar is PPL 
(Polen Project Lesna) weer druk 
bezig met de voorbereiding om 
twee groepen kinderen uit Les-
na te verwelkomen voor een on-
vergetelijke vakantieweek. Veel 
van deze kinderen komen uit een 
thuissituatie, die weinig toekomst 
biedt door de schrijnende armoe-
de, en hierdoor vaak in een soci-
aal isolement terecht zijn geko-
men. Door het organiseren van 
deze activiteiten probeert PPL 
hun situatie te verlichten.

Voetbalweek 2008
Van 20 t/m 26 juli a.s. speelt een 

groep van 15 jongens mee in de 
Regio Haarlem Cup, het grootste 
internationale jeugdvoetbaltoer-
nooi van Europa. Met de welwil-
lende medewerking van sportver-
eniging HBC te Heemstede kan 
de groep worden ondergebracht 
in de sporthal; ook het merendeel 
van de maaltijden wordt vrijwillig 
door HBC verzorgd. Het samen-
gestelde team onder leiding van 
o.a. Leszek Konarski is een heus 
sterrenteam en een lust voor het 
(voetbal) oog! Het wedstrijdsche-
ma en de behaalde resultaten van 
het Poolse team kunt u vinden op 
www.foundationppl.nl Traditie-

getrouw houdt PPL een barbe-
cue. Deze vindt plaats op woens-
dag 23 juli vanaf 18.00 uur op het 
HBC-terrein.

Kinderweek 
Van 4 t/m 10 augustus ontvangt 
PPL een groep van 20 kinderen 
op het gastvrije Fort Pennings-
veer te Haarlemmerliede. Ook 
voor deze groep is een gevarieerd 
programma opgezet, zoals een 
bezoek aan de Linnaeushof, het 
strand, Trampolinecentrum IJmui-
den aan Zee, een dierentuin, Vo-
lendam en Marken. In het begin is 
het altijd wennen voor de kinde-
ren maar na de bonte avond ken 
je ze niet meer terug!. De week 
wordt afgesloten op zaterdag 9 
augustus vanaf 18.00 uur op Fort 
Penningsveer met de traditionele 
BBQ. Mede door financiële steun 
van veel mensen is PPL in staat 
deze activiteiten te organiseren 
en de kinderen een onvergetelij-
ke week aan te bieden.
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Deze week een hele pagina `Dichtstorten` gewijd aan misschien wel de beroemdste Heem-
steedse dichter ooit: Johan Brouwer. Johan Gerard Brouwer werd in Friesland geboren op 7
augustus 1914 en overleed vorig jaar in Heemstede op 10 december. Gedurende een groot deel 
van zijn leven heeft Johan Brouwer zich gewijd aan schrijven, zowel van proza als van poëzie.
Uit zijn enorme oeuvre heb ik een selectie gemaakt, waarvan we als redactie denken dat we 
er heel veel mensen een plezier mee kunnen doen. Ook in de toekomst zal er af en toe in de 
Heemsteder iets van zijn werk geplaatst worden. Tijdens het graven in zijn oeuvre stuitte ik op 
zijn biografi e, die Johan Brouwer zelf destijds had opgesteld. Ik wil u deze niet onthouden en 
wens u veel leesplezier met deze `Dichtstorten Special` over Johan Brouwer!
Bart Jonker.

Dit woord
doet mij wat!

Is het
de rode 

gloed van
dakpannen?

De naderende
uren van 

de avondstilte
rond de 

vertrouwde dingen
in mijn kamer?

Al het andere
lijkt dan

ver weg...

Even was 
ik mij 

niet bewust
nù te leven

in het tijdperk
van radio en televisie.

Avondzon

Johan Brouwer
- autobiografi sch - 

Reeds op de schoolbanken `tot schrijven geneigd`. Dat gebeurde dan in de vorm van een
´opstel maken`, waarvan ik mij niet herinner dat ik er een hekel aan had. In de twintiger en
dertiger jaren had de Volkskrant een jeugdrubriek, geleid door de onderwijzer Kees Spierings 
uit ´s-Hertogenbosch. Jeugdigen konden ´eigen werk´ insturen, dat dan door hem in de betref-
fende pagina werd geplaatst en van een beoordeling werd voorzien. Ik weet niet of dit systeem 
van jeugdrubriekvulling momenteel ergens in Nederland wordt toegepast. Tot ver in de derti-
ger jaren verschenen van mij prozastukken in de Volkskrant. Ik moet ze nog ergens hebben lig-
gen. Tot het schrijven van poëzie voelde ik mij niet zo aangetrokken. Dat moest ´rijmen´ en het
zoeken naar rijmwoorden vond ik emotie-dodend. Het luisteren naar keurige rijmgedichten kan 
me niet in extase brengen.

Eind dertig en begin veertig begon er een periode van ruim dertig jaren waarin ik weinig op
papier zette. Het beroep van verzekeringsagent oefende ik zodanig uit dat ik nergens anders tijd 
voor had. Ik schreef eens wat in het agentenblad Contact.

Na het begin van de zeventiger jaren werd ik aangezocht om stukjes te schrijven voor de Heem-
steedse Koerier. Het werden er rond de 75 (om enig idee van het werkelijke aantal te geven).

In 1980 begon ik te schrijven voor het Haarlems Weekblad. Door interne wijzigingen bij de 
Heemsteedse Koerier raakte ik er daar uit: er kwam daar een andere redactie en `ik paste niet 
in de formule´. Vergeleken met de toenmalige Heemsteedse Koerier kwam ik bij het Haarlems 
Weekblad tot grotere ontplooiing. Er verschenen en verschijnen grote artikelen, waarvan de in-
houd meestal aansluiting had en heeft met de maatschappelijke actualiteit. Het religieuze ka-
rakter, dat de artikelen in de Koerier nu en dan ademde, openbaarde zich niet in mijn bijdragen 
voor het Haarlems Weekblad. Ik zie dit niet als een veranderd denken van mijzelf, maar als een 
uiting van aanpassing. De frequentie van het schrijven voor het Heemsteeds Weekblad (= Haar-
lems Weekblad) is ongeveer 25 inzendingen per jaar.

In augustus 1980 begon ik plotseling korte gedichten te maken in vrije versvorm. Ik noemde ze 
`miniaturen`. Er ontstond een groot aantal, ruim 300, waarvan er geregeld in Heemsteeds Week-
blad werden en worden opgenomen. Reacties gunstig. Toevallig van twee personen vernomen 
dat zij ze uitknippen. De Beuk, stichting voor literaire publicaties, ontving ze ook en vond er 11 
van goed. Dus 3,5 procent.

Uitgaande van de gedachte dat het ondergaan van een gedicht ́ een persoonlijke zaak´ is, kan de 
volgende telling worden gemaakt, die onder deze noemer vallen: De Beuk 11. Uitgeverij Remó-
vos: Kalender 1985: 2 (andere!), Tweede Gedichtenbundel: 4 (andere!). Europees georiënteerd 
zakenman met reizen o.a. naar Moskou: 15 (andere!) (uit een kleinere keuze). Totaal dus 32 ge-
dichten, die zijn doorgedrongen tot het ´oorbare´, om het zo maar eens uit te drukken.

Daar de krantenartikelen veel betrekking hadden op jaarlijks terugkerende feestdagen enz., kan 
uit die voorraad een bundel worden samengesteld onder de titel: ̀ Mediterend het jaar door`. Een 
boekje, waarin zowel over de zomervakantie als over de Sinterklaasavond wordt gemediteerd. 
De beschouwingen worden chronologisch gerangschikt. Te beginnen met overpeinzingen over 
het nieuwe jaar en eindigend met stemmingsbeelden over de oudejaarsavond. Ik heb niet de in-
druk dat zoiets reeds bestaat. Iemand die graag eens iets meditatiefs leest, zal b.v. omstreeks 
Pasen de Paasartikelen lezen en het boekje daarna weer in de boekenkast terugzetten. Tot
Koninginnedag b.v. De opzet doet wat experimenteel aan en mijn verwachtingen ervan zijn ge-
matigd... Zo’n boekje heeft natuurlijk wel de spanning en het onzekere van het experiment...

J.G. Brouwer

Onmerkbaar
schuift 

de sikkel van de maan
boven 

de statige
wiekslag

van de uil.

Sterren 
Twinkelen
ongeduldig.

Adagio

Mensen die
de schuld bij

zichzelf zoeken
groeien

in volmaaktheid

Volmaaktheid

Gedichten
van gestorvenen

Echo’s uit het 
verleden

Wolkenspel

Ik lig 
in ‘t gras
en tuur

naar zeilend wit,

dat op azuur
al drijvend

tekent mensen,
dieren, dingen,

die mij
op aard

omringen.

Zomer

Een goed verliezer
is bezig

winst te trekken
uit verlies

Verliezen
Verzamelplaats

van
niet naar voren

geschoven kracht

Bescheiden-
heid

Schoorvoetend
geeft de nacht

haar zwart terug.

De horizon verbleekt
tot lichtend vergezicht.

Geritsel
in de bladeren

kondigt leven aan,

dat zich zal
uiten gaan

in eenzame vogelzang.

Ochtendgloren

‘t Gescharrel
van mussen,

midden op straat,

vindt een
opvliegend einde

als een auto
naderen gaat.

Even is er alleen
‘t voorbijsuizend

metaal
op vier banden.

Dan is er een tijdje niets,
waarna één mus

‘t waagt

op dezelfde plaats
weer te landen.

Mussen

Ik ben alleen
en de stilte

van de nacht
staat om mij heen

als ik in deze 
kleine uren

rustig zit
te turen

naar een straatbeeld
uit negentien-twee.

Dit beeld van minstens
tachtig jaren her,
schijnt in dit uur
niet meer zo ver.

‘t Is alsof die mensen,
stekende uit de ramen,

in mijn dromen
bijna tot leven komen.

Ze kijken naar beneden,
waar op dat moment

op straat
‘t mogelijk wordt gemaakt

dat ik, na tachtig jaren
naar dit tafereel kan staren...

Als dan een late auto
suist voorbij,
ervaar ik dit

als een anachronisme...

De oude
ansichtkaart

Dat sonore lopen
van de goot,

terwijl de regen
kringen vormt

in plassen
op de straat.

Holland

Dichtstorten  Special
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Tips om ongenode gasten buiten de deur te houden

Op vakantie? Niet voor inbrekers
Heemstede - De vakantie-
periode is begonnen en dat 
is ook een periode waar-
in het dievengilde zijn slag 
probeert te slaan in huizen 
en bedrijven. Dat doen zij 
op verschillende manieren.
Zo is er de afgelopen dagen 
iemand geweest die zich via 
de telefoon voordeed als 
een medewerker van een 
verzekeringsbedrijf. Hij pro-
beerde afspraken te maken 
met twee mensen in Nieuw-

Voor thuis 
• Laat niet zien dat u weg bent. 
Plak dus geen briefjes op de 
deur waarop staat hoe lang u 
weg bent. Laat geen touwtjes 
uit de bus hangen. Sluit de over-
gordijnen niet. Haal de planten 
niet uit de vensterbank. Etaleer 
geen kostbaarheden. Laat geen 
volle vuilniszakken bij uw huis 
achter.
• Vraag familie of kennissen uw 
brievenbus dagelijks te legen 
en laat de post neerleggen op 

een plaats die van buitenaf niet 
zichtbaar is.
• Laat geen geld, waardevol-
le papieren en/of sieraden thuis 
achter. In een kluis bij de bank 
is het safe.
• Voorzie uw waardevolle eigen-
dommen van een uniek merkte-
ken: uw postcode + huisnummer.
• Gebruik registratiekaarten (ook 
voor fiets, bromfiets en boot) 
Op de politiebureaus liggen die 
voor u klaar. Goed ingevuld kunt 
u daarmee na eventuele dief-
stal duidelijk aangifte doen.  En 
u vergroot zo de kans dat u uw 
eigendommen terugkrijgt.

Denk ook nog even hieraan:
• Vertel familie en/of kennissen 

Krantenartikel met gevolgen...
‘Mij krijgen ze er niet onder!’
Heemstede – In september 
2006 deed Will van den Berg 
(64) in deze krant een oproep 
om leden te werven voor een 
gehandicaptenraad. De nieuwe 
Wet maatschappelijke onder-
steuning (WMO) werd per 1 ja-
nuari 2007 ingevoerd. De jong-
ste bewoner van zorgcentrum 
Kennemerduin was bezorgd 
over de veranderingen die de 
wet voor ouderen en gehandi-
capten meebracht. In Heemste-
de was nog geen gehandicap-
tenraad, dus nam zij het voor-
touw te trachten een groep be-
langhebbenden bij elkaar te krij-
gen. Helaas reageerden niet ge-
noeg mensen om een raad te 
vormen. Maar het artikel in de 
Heemsteder is niet geheel zon-
der gevolgen gebleven voor Will 
van den Berg. Fons Hoenderdos, 
directeur van stichting ’t Web, 
een organisatie die de belan-
gen behartigt van gehandicap-
ten en chronisch zieken in Zuid-
Kennemerland, zocht contact 
met haar. Sindsdien is van den 
Berg lid van de cliëntenraad van 
de stichting MEE, een landelij-
ke organisatie voor mensen met 
een lichamelijke of verstandelij-
ke beperking. Will van den Berg 
heeft het drukker dan ooit.

Beperking geen handicap
De van oorsprong Brabantse is 
geboren met albinisme. De ziek-
te kenmerkt zich onder meer 
door onvoldoende aanmaak van 
pigment in de ogen. Ze heeft 
een zicht van ongeveer vijfen-
twintig procent. Na een moeilij-
ke jeugd kreeg ze ook te maken 
met een pijnlijke echtscheiding. 
Vier herseninfarcten deden haar 
vervolgens in een rolstoel be-
landen. Alleen haar rechterarm 
kan zij bewegen. Met zoveel te-
genslag in het leven ligt het voor 
de hand te capituleren. Ech-
ter niet Will. “Ik kan nog pra-
ten en heb een taak te vervul-
len. Mij krijgen ze er niet onder!” 
vermeldt ze strijdbaar. Daarmee 
doelt ze op de hulp die ze ande-

re gehandicapten wil bieden. De 
stichting MEE is een landelijk 
project gestart onder de naam 
‘Beperking hoeft geen handicap 
te zijn’ waaraan van den Berg 
haar medewerking verleent. 
“Door het artikel in de Heem-
steder ben ik in de klankbord-
groep van de WMO raad Haar-
lem terechtgekomen. Daarvoor 
ben ik de krant dankbaar. Maar 
dat is nog niet alles. Ik zit ook 
in de cliëntenraad van Kenne-
merduin en van het activiteiten-
centrum. Zo blijf ik bezig en het 

houdt me van de straat, zullen 
we maar zeggen.”
Will van den Berg heeft genoeg 
stof om een boek over haar le-
ven te schrijven. Dat is inder-
daad wat zij het liefste zou doen. 
Zij is op zoek naar iemand die 
haar daarmee behulpzaam wil 
zijn. Van den Berg: “Ik ben on-
danks alle narigheid een positief 
mens gebleven en heb mijn ge-
voel voor humor nooit verloren. 
Dat heeft mij geholpen en het 
kan anderen ook helpen.”
Mirjam Goossens

wanneer en waar u met vakantie 
bent. Zorg ervoor dat ze in geval 
van nood uw woning in kunnen 
en vraag ze een beetje op te 
letten. Geef ze trein- en vlieg-
nummers door van vertrek- en 
aankomstpunten. Geef merk, 
type en kenteken van uw 
auto op.
 • Denk aan de verzorging van 
de huisdieren.
 • Schakel elektrische appara-
ten uit en sluit gas- en water-
kraan af.
 • Vul de vakantiekaart in als 
u langer dan een week op va-
kantie bent. Lever de kaart in 
op het politiebureau of stuur de 
kaart in een enveloppe op naar 
de politie in uw woonplaats.

Vennep en er zo achter te 
komen of die mensen op 
vakantie waren. De politie 
gaat ervan uit dat hij weinig 
goeds in de zin had. De po-
litie adviseert onbekenden 
dat soort informatie nooit te 
geven. Natuurlijk probeert 
de politie ook in de vakan-
tieperiodes zoveel moge-
lijk misdrijven te voorkomen. 
De mensen kunnen er ook 
veel zelf aan doen. Enkele 
tips:

Uitnodiging alle 
musicerende Bennebroekers
Bennebroek - Eind van het jaar fuseert de gemeente Ben-
nebroek met die van Bloemendaal.  De Gemeenteraad van 
Bennebroek wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en 
heeft het initiatief genomen om onder de titel Ophef in 
Bennebroek via diverse activiteiten een passend afscheid 
c.q. overgang te organiseren. 

De Werkgroep Muziek in Bennebroek werkt hier ook graag aan 
mee. In plaats van gecontracteerde musici – worden deze keer 
alle musicerende Bennebroekers gevraagd mee te doen aan een 
muzikaal festijn: een open podium. Een prachtige gelegenheid 
om te laten horen wat Bennebroek aan talent in huis heeft èn 
voor de inwoners van Gemeente Bloemendaal een unieke gele-
genheid voor een muzikale kennismaking.

Dit open podium vindt plaats op zondagmiddag 14 december in 
de grote kerkzaal van de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. De Werkgroep nodigt iedereen uit die zingt of een 
instrument bespeelt – solo of in groepsverband – zich hiervoor 
op te geven. Er is geen beperking van muziekgenre: klassiek, 
populair klassiek, populair, jazz etc. Er wordt gezorgd voor een 
mooie vleugel. Anderen dienen hun instrument mee te nemen.

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis 
of bij de naastgelegen bibliotheek. Op basis van de aanmeldin-
gen wordt een gevarieerd programma vastgesteld. Alle inwoners 
van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal worden uitge-
nodigd! De Werkgroep hoopt veel reacties te ontvangen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
 Th.M. Brogt, tel. (023) 584 7150, e-mail: tmbrogt@telfort.nl
J.M.G. Köppen, tel. (023) 584 2518, e-mail: jmgkoppen@planet.nl

Voor informatie en nieuws zie de website: www.muziekinben-
nebroek.nl

Met Lenn Sanders’ Wandelclub 
de Spaarndammer Polder in
Heemstede - Samen wandelen: gezellig én goed voor de conditie! 
De Lenn Sanders’ Wandelclub trekt er twee keer per maand op uit. 
Lekker wandelen tussen de 5 en 15 km in de natuur met ook oog 
voor cultuur.
Op dinsdag 15 juli wordt er gewandeld in de Spaarndammer Pol-
der. Om 19.50 uur verzamelen bij de Luifel van Casca, Herenweg 96, 
Heemstede. Per bus gaat het naar de Spaarndammer Polder. 
Vergeet u niet een lunchpakketje mee te nemen? 

Aanmelden graag uiterlijk maandag 14 juli bij Casca: tel. 023 – 548 
38 28. In de Luifel ligt een flyer met het hele zomerwandelprogram-
ma voor u klaar.
Per keer betaalt u 2,- euro. Een lidmaatschap voor een heel seizoen 
(van april t/m november) kost 15,- euro. De prijzen zijn exclusief 
eventuele reiskosten, toegangsprijzen en consumpties.



Heemstede – Van de Heemsteedse schilderes 
Joyce Brink zijn op dit moment diverse landschap-
schilderijen te zien in zorgcentrum St. Jacob in de 
Hout te Haarlem. Zij exposeert hier tot 3 septem-
ber dit jaar. Het zorgcentrum is gevestigd aan de 

Zuiderhoutlaan 1. Joyce heeft met landschappen in 
olieverf haar eigen stijl gevonden. Ze wil haar schil-
derijen betitelen als fi guratief impressionistisch, 
nieuw romantisch met klassieke inslag. Hier sluit 
het thema van de expositie ‘tussen fantasie en wer-
kelijkheid’ goed op aan. De verscheidenheid aan 
Hollandse landschappen en de soms onmetelijke 
vlakten van weilanden vertaalt Joyce op doek. Tij-
dens wandelingen op het platteland doet de kun-
stenares veel indrukken op. Met foto’s en schets-
werk verwerkt en schildert ze thuis in haar atelier 
op eigen wijze haar indrukken. Hierbij speelt haar 
fantasie een belangrijke rol. De wolkenpartijen en 
wat lichteffecten die vaak op weilanden aanwezig 
zijn, moet er dan iets spannends ontstaan, maar de 
sfeer van het natuurlijke blijft behouden. Eigenlijk 
zoekt ze het innerlijke van het Oud-Hollandse pol-
derlandschap. Joyce probeert er een nostalgische 
en enigszins mystiek geheel aan te geven. Belang-
stellenden die na het bekijken van haar werk meer 
informatie willen, kunnen dit kenbaar maken in het 
bij de expositie aanwezige boekje.
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Neef en nicht exposeren in Bennebroek
Bennebroek - Van 9 juli tot 1 
september organiseert Stichting 
Tentoonstellingen Bennebroek 
de expositie van  nicht en neef 
Margry Dernison en Martien 
Hersman in het gemeentehuis 
te Bennebroek.

Beiden zijn geboren en  getogen 
Haarlemmers. Margry Dernison 
exposeert met aquarel- en pas-
telwerk. Zij schildert portretten, 
dansers, paarden, landschap-
pen en strandtaferelen.
Martien Hersman schildert pas 
vanaf zijn 58e jaar. Daaraast 
schrijft hij en speelt piano. Dit 

laatste doet hij al vanaf zijn pril-
le jeugd. Hij schildert zowel met 
olieverf als acryl op een direc-
te manier net zoals muziek kan 
klinken, vooral abstract. Door de  
tekenles van nicht Margry wordt 
niveau van zijn werk steeds ho-
ger. 
Hij besteedt veel aandacht aan  
portret tekenen en dat is voor 
hem een van de grootste uitda-
gingen. Het Gemeentehuis van 
Bennebroek bevindt zich aan de 
Bennebroekerlaan 5. 
Openingstijden: 8.30 tot 12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30 uur tot 16.30 uur.

Bezoek aan Huis te Manpad met de
Slangenmuur
Op donderdag 17 juli  is er onder leiding van 
een gids een rondwandeling over het landgoed 
van Huis te Manpad. Het huis zelf is niet open 
voor bezichtiging maar park en tuin zijn een 
bezoek zeker waard. Op dit eeuwenoude land-
goed bevindt zich o.a. de langste slangenmuur 
van Nederland waartegen nog steeds fruitbo-
men groeien. 
Start is 10.30 uur, vooraan bij het hek aan de 
Herenweg 9. Duur ongeveer 1,5 uur en er wordt 
een bijdrage van 2,- euro gevraagd. Ook per-
sonen met een scootmobiel kunnen met deze 
rondleiding mee. 

In beweging met de SWOB
Duinwandelingen. Onder leiding van een vrijwil-
liger kunt u op maandag 14 juli en maandag 11 
augustus een wandeling van ca. een uur maken 
door de Waterleidingduinen. Vertrek vanaf in-
gang ’t Panneland om 10.00 uur. Graag vooraf 
aanmelden bij de SWOB.
Zomerwandelingen. Iedere laatste woensdag 

van de maand plannen SWOB-vrijwilligers een 
wandeling van ongeveer 7 km in en rond Ben-
nebroek. Soms kan er onderweg koffi e worden 
gedronken. De volgende wandelingen zijn op de 
woensdagen 30 juli en 27 augustus. Start is om 
10.00 uur vanaf de SWOB. Aanmelden is niet 
noodzakelijk. 
Nordic Walking in de duinen. Als u ervaring 
heeft met Nordic Walking bent u van harte 
welkom om mee te wandelen met een vrijwillig-
ster op dinsdag 5 augustus. Start om 10.00 uur 
vanaf ’t Panneland. Graag vooraf aanmelden. 
Fietsen. Onder leiding van twee vrijwilligers 
kunt u 30-35 km fi etsen in een rustig tempo. 
De tochten zijn gepland op de dinsdagen 22 ju-
li en 19 augustus. Gestart wordt om 10.00 uur 
precies vanaf de SWOB. Opgave vooraf is nood-
zakelijk i.v.m. de grootte van de groep. 
Extra lange fi etstocht. Voor de sportieve fi et-
sers is er een tocht van 50 km gepland op 
dindsdag 26 augustus.  Er wordt dan in een pit-
tig tempo gereden. De start is om 10.00 uur 
vanaf de SWOB. Graag vooraf aanmelden. 

Met de boswachter door de duinen
Op vrijdag 15 augustus kunt u met de bos-
wachter een wandeling maken door de duinen. 
Onderweg vertelt hij over de fl ora en fauna 
en over de geschiedenis van de waterzuivering. 
Ook het nieuwe bezoekerscentrum wordt be-
zocht. Vertrek om 10.30 uur vanaf de Oase. 
Duur van de excursie 1,5-2 uur. Kosten 0,50 eu-

ro, aan de boswachter te voldoen. Toegang dui-
nen 1,- euro. Vooraf aanmelden bij de SWOB. 

Meer Bewegen 
De lessen die op maandagmorgen in het Medisch 
Centrum van de Geestgronden worden gegeven 
zijn i.v.m. vakantie gestopt. Start: maandag 1 
september. Meer informatie bij de SWOB.

Thuisadministratie
Het bijhouden van de administratie kan met het 
klimmen der jaren een probleem worden. Senio-
ren, die geen hulp van familie of bekenden kun-
nen vragen en een jaarinkomen hebben van niet 
hoger dan 31.000,- euro, kunnen vanaf septem-
ber een beroep doen op administratieve onder-
steuning. SWOB-vrijwilligers komen bij u thuis 
om u te assisteren en adviseren. U behoudt 
zelf de regie. Voor meer informatie kunt u bij 
de SWOB terecht. 

Bridgen in het najaar
Vanaf  30 september begint er een vervolgcur-
sus bridge. Deze cursus is bestemd voor men-
sen die al enige ervaring met deze ‘denk’sport 
hebben. Informatie bij de SWOB.

Dag van de Ouderen
De viering van de dag van de ouderen is ge-
pland op donderdag 2 oktober. Het programma 
staat in het teken van afscheid van  zelfstandig 
Bennebroek. Noteert u alvast de datum. 

Bezoek aan Huis te Manpad met de

van de maand plannen SWOB-vrijwilligers een 
wandeling van ongeveer 7 km in en rond Ben-
nebroek. Soms kan er onderweg koffi e worden 
gedronken. De volgende wandelingen zijn op de 
woensdagen 30 juli en 27 augustus. Start is om 
10.00 uur vanaf de SWOB. Aanmelden is niet 
noodzakelijk. 
Nordic Walking in de duinen. Als u ervaring 
heeft met Nordic Walking bent u van harte 

Met deze rubriek wil de Stichting Welzijn 

Ouderen Bennebroek (SWOB) de senioren van 

deze gemeente informeren over de activiteiten 

en zaken die voor hen van belang kunnen  zijn. 

U vindt de SWOB aan de Bennebroekerlaan 3a 

te Bennebroek. Tel. 023-5845300.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 11.30 uur.

Website: www.welzijnouderenbennebroek.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Landschapschilderijen 
Joyce Brink



Heemsteedse celliste ‘op doek’
Heemstede – Ger Lataster (88), 
de vervaardiger van de vermaar-
de plafondschilderingen in het 
Mauritshuis te Den Haag, vol-
tooide onlangs een serie monu-
mentale schilderijen en tekenin-
gen naar de Heemsteedse cellis-
te Ingrid Snitker. De reeks schil-
derijen zijn in een aantal promi-
nente musea in Nederland en 
Frankrijk geexposeerd. Het doek 
‘violencelliste’ is de komende 
weken te zien in de Bleeker Ga-
lerie aan de Bleekersvaartweg.
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Vrijwilligers van de SWOB, wie zijn zij?

José Gret, kantoorvrijwilliger 
van de donderdag

José Gret verhuisde in 2000, 
toen zij en haar man het arbeid-
zame leven achter zich gelaten 
hadden, van Amstelveen naar 
de Bennebroekerdijk en meldde 
zich in het najaar van 2004 bij 
de SWOB als kantoorvrijwilliger. 
Een taak, waar ze zich sindsdien 
iedere donderdagochtend met 
veel plezier en toewijding aan 
wijdt. “Samen met mijn vier col-
lega-kantoorvrijwilligers zorgen 
we iedere ochtend voor de nood-
zakelijke ondersteuning van de 
aanwezige beroepskrachten. Ie-
dere vrijwilliger heeft in principe 
haar vaste ochtend, maar daar 
wordt soepel mee omgegaan, 
en waar nodig is men graag be-
reid om voor elkaar in te vallen.  
Zodra de vrijwilliger ’s ochtends 
om negen uur op het kantoor 
van de SWOB is aangekomen, 
moet zij als eerste kennis nemen 
van alles wat sinds haar laatste 
aanwezigheid in het Logboek 
is opgenomen. In dat Logboek 
worden namelijk alle feiten, ge-
beurtenissen en mededelingen 
van de afgelopen week geno-
teerd zodat degene die dienst 
heeft op de hoogte is van datge-
ne dat tijdens haar afwezigheid 
is gebeurd. Niet alleen alle bin-
nengekomen telefoontjes of be-
zoekjes zijn erin vermeld, maar 
ook alle gemaakte afspraken 
vind je erin terug. 
Ondanks het feit, dat je het als 
kantoorvrijwilliger doorgaans 
druk hebt met het beantwoor-
den van telefonische vragen, 
moet je ook al snel aandacht 
besteden aan het tweede deel 
van de vaste taak, het rege-
len van het vervoer voor de vol-
gende dag. Afspraken maken 
met degenen die vervoerd wil-
len worden en die doorbellen 
naar de vervoersvrijwilligers. Dat 
moet vóór 10 uur ‘s ochtends 
geregeld zijn, wat soms best in-
gewikkeld kan zijn.” Tussendoor 

ziet José Gret dan ook nog kans 
het verloop van de voortgangs-
gesprekken bij te houden, de 
‘functioneringsgesprekken’ van 
de beroepskrachten met de vrij-
willigers. Omdat ze vroeger no-
tulist was en nog al veel met taal 
te maken had, neemt ze bij de 
SWOB ook de spellingscontrole 
van door de SWOB uitgebrachte 
publicaties voor haar rekening. 
Ook de andere kantoorvrijwilli-
gers hebben, naast de vaste ta-
ken, eigen taken zoals het op-
stellen van een vervoersschema, 
het bijhouden van de folders, 
het verwerken van mutaties, af-
drukken van stickers voor ver-
zendingen, de opmaak van de 
Nieuwsbrief, het maken van fol-
ders, de administratieve proce-
dures rond activiteiten. Ook het 
bijhouden van de Sociale Kaart 
hoort tot de werkzaamheden. 
Dus als er weer nieuwe diensten 
of producten worden aangebo-
den door zowel particulieren als 
organisaties, moeten die in de 
Sociale Kaart (inmiddels 2 dikke 
ordners) worden genoteerd, als 
ze voor de Bennebroekse senio-
ren van betekenis zijn.
Dit is nog maar een deel van 
de werkzaamheden. Een och-
tend SWOB vliegt om. Omdat de 
kantoorvrijwilligers doorgaans 
het eerste  klankbord zijn voor 
de beroepskrachten hecht de 
SWOB zeer aan een maandelijks 
teamoverleg tussen de vrijwilli-
gers en de beroepskrachten.

Bennebroek - Het kantoor 
van de SWOB (Stichting 
Welzijn Ouderen Benne-
broek) aan de Bennebroe-
kerlaan 3a is vijf ochtenden 
per week bereikbaar voor 
informatie over senioren-
activiteiten en ouderenad-
vies of het aanvragen van 
de diverse vrijwilligersdien-
sten. Iedere ochtend wor-
den de bellers of bezoekers 
te woord gestaan door een 
andere stem, een andere 
vrijwilliger, want de aanwe-
zige beroepskracht wordt 
elke dag geassisteerd door 
een kantoorvrijwilliger. 
José Gret vertelt over het 
verloop van  zo’n ochtend 
op het SWOB-kantoor en 
de samenwerking tussen 
de beroepskrachten en vrij-
willigers.

Samen eten
bij WOH

Heemstede – In het kader 
van ‘De maaltijdkeuze van een 
speciale gast’ heeft de heer J. 
Beelen een speciaal menu sa-
mengesteld. Welzijn Ouderen 
Heemstede organiseert de-
ze maaltijd op dinsdag 29 juli, 
12.30 uur. 
De heer J. Beelen is bestuurs-
lid van de KBO, de ouderen-
bond in Heemstede. Zijn me-
nukeuze is; tomatensoep, 
varkensschnitzel, gebakken 
aardappelen, sperziebonen en 
chocoladevla.
Voor de maaltijd Beelen ver-
telen hoe hij tot deze keuze 
is gekomen en na de maal-
tijd hij over zijn werkzaamhe-
den als bestuurslid bij de ou-
derenbond. 
De maaltijd wordt opgediend 
in de grote zaal van  Welzijn 
Ouderen Heemstede (WOH) 
aan de Lieven de Keylaan 24. 
Kosten zijn 9,50 euro, inclusief 
twee drankjes en koffie met 
een koekje. Tot één week voor 
de  tijd kan men een dinerbon 
kopen bij WOH, geopend op 
maandag t/m donderdag van 
09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur.  Telefoon 
023-528 85 10.

Telefonische hulpdienst ook 
in vakantietijd bereikbaar

Heemstede - Sensoor Haarlem (telefonische hulpdienst) is ook 
tijdens de vakantie 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
Vooral de laatste jaren zijn de zomermaanden druk voor de tele-
fonische hulpdienst. De medewerkers krijgen juist in deze peri-
ode regelmatig mensen aan de lijn, die het even niet meer zien 
zitten. Vanwege de zomervakantie kunnen ze vaak niet terecht 
bij iemand in hun directe omgeving, waar ze anders wel een be-
roep op doen. Ook blijkt het tijdelijk wegvallen van vaste bezig-
heden mensen op te breken. 
De een vindt het gewoon vervelend dat het overal zo stil is. De 
ander mist het vaste contact met familie die met vakantie is. 
Voor velen is ook de vakantiestop van een cursus, of de tijdelij-
ke afwezigheid van een vaste hulpverlener, lastig om mee om te 
gaan. Allemaal mensen die contact zoeken met Sensoor Haar-
lem, omdat ze toch behoefte hebben om even te praten over iets 
wat hen erg hoog zit, of over wat hen is overkomen.
Sensoor Haarlem is daarom ook tijdens de zomervakantie dag 
en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk en anoniem gesprek, 
voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Elk moment van de 
dag en de nacht zit er een medewerker, die tijd en aandacht 
heeft voor degene die belt. Het telefoonnummer is 023 – 5 471 
471. De hulpdienst is ook bereikbaar via het landelijke nummer 
0900 – 07 67 (5 cent p/m). Sensoor Haarlem is werkzaam in de 
regio’s Zuid- en Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer. 
De Haarlemse hulpdienst is één van de vijfentwintig Sensoor-
vestigingen in Nederland. Sensoor is de grootste telefonische 
hulpverlener. Per jaar worden landelijk ruim 220.000 gespreken 
gevoerd. Meer informatie over Sensoor Haarlem is te vinden op 
de website www.sensoor.nl/haarlem

Excursie Historische tuin Aalsmeer 
en Westeinder Rondvaart (55+)
Heemstede - Vroeger tijden vindt u terug op de Histo-
rische Tuin in Aalsmeer. Op dinsdag 22 juli organiseert 
Casca voor 55+ een excursie naar deze Tuin en aanslui-
tend een vaartocht over de Westeinderplassen.

Oude teelwijzen zijn op de Historische Tuin bewaard gebleven 
en historische werktuigen en voorwerpen worden er verzameld. 
Dit al vanaf de 17e eeuw, toen vooral de bomenteelt belangrijk 
was, van de aardbeienteelt naar buitenbloemen en rozenkas-
sen. De Historisch Tuin is een bloeiende en boeiende beleve-
nis. Sinds 2004 is ook het Aalsmeers Historisch Centrum bij de 
Historische Tuin betrokken. Een expositie waar de ontwikkeling 
van Oud Aalsmeer door de eeuwen heen is geëxposeerd. 
Voor uw bezoek aan de Tuin gaan de deelnemers gezamenlijk 
koffie drinken en lunchen. Aansluitend volgt een rondvaart over 
de mooie Westeinderplassen met een karakteristieke open boot 
van Westeinder Rondvaart. Door de interactie tussen schipper 
en passagiers is deze rondvaart niet alleen vervoer over mooi 
water, maar zeker ook entertainment en meer dan alleen een 
rondvaartbedrijf. De excursie wordt begeleid door vrijwilligers 
van Casca. Aanmelden kan door middel van betalen bij de re-
ceptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede uiterlijk 
donderdag 10 juli. Vertrek: 11.00 uur bij de bushalte van lijn 140 
Wipperplein – richting Hoofddorp. Kosten: 12,50 euro (inclusief 
entree, rondleiding tuin, boottocht en organisatiekosten Casca, 
exclusief reiskosten en consumpties).



Regio – Wielerliefhebbers opgelet: De exclusieve Rabo-
bank wielerbril heeft weer een prominente plek gekregen 
in alle 250 Hans Anders winkels. Elke wielerliefhebber 
waant zich met de wielerbril in de Tour de France. 

Wielrennen is de populairste tak van wielersport, daarom 
hebben Hans Anders en de Rabobank besloten de Rabo-
bank Wielerbril opnieuw uit te brengen. De Rabobank is 
erg enthousiast over de Rabobank wielerbril. Eén van de 
doelen van het Rabo Wielerplan is heel fietsend Nederland 
vooruit helpen. Daarom brengt de Rabobank samen met 
Hans Anders een wielerbril op de markt voor elke wieler-
liefhebber, of je nu net met wielrennen begint, of al er-
varing in de wielersport hebt. De wielerbril is een sport-
bril van goede kwaliteit tegen een uitstekende prijs. En na-
tuurlijk is deze bril ook voor supporters van ritten als de 
Tour de France een leuk item. 

De wielerbril is uitgevoerd in de kleuren oranje en blauw. 
De bril wordt geleverd in een stevige zwarte koker en is 
verkrijgbaar bij alle 250 Hans Anders winkels in Neder-
land. “Het is een mooi voorbeeld van wat het resultaat kan 
zijn van een goede samenwerking tussen Rabobank en 
Hans Anders. Twee bedrijven met een echt Nederlandse 
oorsprong die een breed publiek aanspreken.” aldus Peter 
Kooiman, marketing manager van Hans Anders. 

De bril kost 15 euro. Wielerliefhebbers en Rabobankleden 
krijgen een mooie korting op de Rabobank wielerbril. Op 
vertoon van een Rabobankpas kan de zonnebril voor 10 
euro bij Hans Anders worden aangeschaft. 
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Nieuwe voorzitter Raad van 
Bestuur Spaarne Ziekenhuis
Regio - De Raad van Toe-
zicht van het Spaarne Zie-
kenhuis maakt bekend dat de 
heer W.O. (Willem) Schreu-
der (56), internist, benoemd 
is als voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het Spaarne 
Ziekenhuis.

De heer Schreuder volgt Olof 
Suttorp op die per 1 juli, na 10 
jaar Spaarne Ziekenhuis, voor-
zitter werd van de Raad van Be-
stuur van het Amphia Zieken-
huis in Breda en Oosterhout. De 
heer Schreuder start zijn werk-
zaamheden in oktober van dit 
jaar. De Raad van Bestuur be-
staat  dan uit de heer W.O. 
Schreuder (voorzitter) en me-
vrouw Y.M. Wilders, RA (lid).
Schreuder heeft ervaring als me-
disch specialist en als bestuur-
der. Hij is sinds 2004 actief als 
zelfstandig adviseur en interim 
manager en heeft opdrachten 
vervuld bij diverse grote zieken-

huizen. Daarnaast was hij onder 
andere interim lid van de Raad 
van Bestuur van het Atrium Me-
disch Centrum (Heerlen) en di-
recteur Medische Zaken van het 
VU MC (Amsterdam). Schreuder 
vervulde van 1987 t/m 1997 me-
dische functies en was onder an-
dere hoofd intensive care neuro-
chirurgie en chef de clinique van 
de afdeling inwendige genees-
kunde in het Academisch Zie-
kenhuis Vrije Universiteit.

Inloopochtend 
vrouwen met 
borstkanker

Regio - Op woensdag 16 juli 
organiseert de afdeling Haar-
lem van de Borstkanker Ver-
eniging Nederland, in sa-
menwerking met het Kenne-
mer Gasthuis een inloopoch-
tend. Deze duurt van 10.00 
tot 11.30 uur en vindt plaats 
in het Kennemer Gasthuis lo-
catie noord. De ochtend is 
bestemd voor vrouwen die 
borstkanker hebben (gehad). 
Vrouwen met borstkanker, 
maar ook familieleden zijn 
van harte welkom om met el-
kaar en met leden van de af-
deling Haarlem te praten over 
hun ervaringen en gevoelens.
Voor meer informatie hierover 
kunt u terecht bij Tineke van 
der Ploeg, tel. 023-5630899, 
of via e-mail info.afdeling-
haarlem@borstkanker.nl. 
Vrouwen (en mannen) met 
borstkanker hebben meest-
al een grote behoefte aan in-
formatie. Ook willen zij graag 
hun ervaringen en gevoe-
lens vertellen aan lotgeno-
ten. Daarom worden op veel 
plaatsen in Nederland in-
loopochtenden georgani-
seerd door afdelingen van de 
BorstkankerVereniging Ne-
derland.

Boekenmarkt Haarlemse Dreef
in teken van Lodewijk van Deyssel

Vaak schrijven mensen hun naam 
voor in een boek om aan te geven 
dat het van hen is. Soms is de-
ze handtekening vervangen door 
een prentje, waarop het woord 
exlibris en de naam van de eige-
naar is gedrukt, al dan niet met 
de toevoeging van andere gege-
vens over de eigenaar (bijvoor-
beeld het beroep). Zo’n ingeplakt 
prentje noem je een boekmerk of 
beter nog een exlibris! De letter-
lijke betekenis hiervan is ‘Uit de 
boeken van...’ Exlibris is er in al-
lerlei soorten en maten en tech-
nieken, van een simpel etiket-
achtige variant tot een prachtig 
door een kunstenaar ontworpen 
werk. Lodewijk van Deyssel be-
zat een door Sem Hartz gemaakt 
exlibris en ook Godfried Bom-
ans gebruikte een exlibris, het is 
overigens onbekend wie dit voor 
hem heeft gemaakt. Joost Swarte 

tekende een fraai exlibris voor Si-
mon Vinkenoog en Dick Laan liet 
er een door de kunstenaar Lam-
bert Jansen maken. Anton van 
Duinkerken, Antoon Coolen, de 
dichter Jan H. de Groot, Clara Eg-
gink en Willem Frederik Hermans 
bezaten allen een exlibris. Anton 
Pieck tekende een grappig exli-
bris voor de vliegenier en schrij-
ver A. Virely.  Op de boekenmarkt 
van aanstaande zaterdag laat 
Lambert Hermkens een deel van 
zijn verzameling exlibris zien. Bij-
na 40 boekhandelaars uit het he-
le land presenteren zich op de 
Haarlemse Dreef. Veel antiqua-
ren op deze markt leggen zich 
toe op een of meerdere specia-
lisaties, bijvoorbeeld buitenland-
se literatuur, poëzie, natuur- en 
reisboeken, techniek, kinderlite-
ratuur, esoterie, strips, geschie-
denis of  kunst.

Regio – Deze keer staat de Boekenmarkt op de Dreef in Haar-
lem in teken van Lodewijk van Deyssel. De markt vindt plaats 
op zaterdag 12 juli a.s.  tussen 9.00 en 16.30 uur.

Touren met Rabobank wielerbril

Regio - De politie heeft woens-
dag rond 01.30 uur een 15- 
jarige Haarlemmer aangehou-
den. De jongen had eerder op 
die avond ruzie gehad met zijn 
moeder. Aanleiding hiervoor 
was dat de knaap een hond 
wilde. Dit mocht niet van zijn 
moeder. De jongen had ech-
ter toch een hond gekocht. Zijn 
moeder had een hondenhok in 

Klassiek met Tres Calides
Regio – Werken van o.a. C. 
Saint-Saëns, M. Ravel, G. Fau-
ré, G. Rossini en G. Verdi wor-
den ten gehore gebracht tij-
dens het concert dat Tres Ca-
lides geeft in Zandvoort, zon-
dag 13 juli. Het concert vindt 
plaats in de Protestantse kerk 
op het Kerkplein en de aan-
vang is 15.00 uur. Tres Calides 
bestaat uit Lisette Emmink (so-
praan), Carla Bos (harp) en Dé-
sirée Vergers (fluit). De toegang 
van het concert is gratis. Liset-
te, Désirée en Carla brengen 
een afwisselend programma met 

vele trio-stukken: zowel origi-
nele muziek voor sopraan, fluit 
en harp als prachtige arrange-
menten, veelal van de hand van 
Carla. De naam Tres Calides is 
afgeleid van de drie voornamen: 
CArla, LIsette, DESirée en be-
tekent ‘drie warmbloedige min-
strelen’. In het Frans betekent 
Calides ongeveer lieflijk, bemin-
nelijk, in het Spaans mooie kwa-
liteit, in het Italiaans warmbloe-
dig en in het Latijns hartstoch-
telijk. In het oud Slavisch is een 
Calide een minstreel. Kijk ook op 
www.classicconcerts.nl

Toch een hond gekocht

de garage ontdekt, waarna zij er 
voor zorgde dat de jongen niet 
meer in de garage kon komen. 
Hierop vernielde de jongen de 
garagedeur en schold zijn moe-
der uit.
De inmiddels gewaarschuw-
de politie wilde de zoon aan-
houden, waarop hij er van 
door ging. Na een korte zoek-
tocht in de omgeving van zijn 
ouderlijk huis, werd de knul ge-
vonden en toch nog aangehou-
den. De politie maakte proces 
verbaal op en de hond is door 
de Dierenambulance meege- 
nomen.



Stichting Mercy’s Orphanage 
vraagt collectanten

Regio - Tijdens ‘Haarlem Jazz’ op 14, 15 en 16 augustus zal stich-
ting Mercy’s Orphanage, die weeskinderen in india steunt, geld 
inzamelen. Vrijwilligers zullen collecteren. Wilt u helpen met de 
collecte, meld u dan aan bij El Bouman, café El en Ben, Krocht 2, 
2011 PT Haarlem. Tel: 023-5310116. De opbrengst van de collecte 
komt geheel ten goede  aan de weeskinderen. De stichting pro-
beert ruim 60 kinderen te onderhouden via allerlei acties. Vorig 
jaar heeft het collecteren ruim 4.600 euro opgeleverd, een mooi 
bedrag waarvan  veel voor kan worden gedaan. Het doel van 
deze collecte is het verhogen van de grond in de moestuin die 
door de kinderen tevens als educatieve tuin wordt gebruikt en 
de verbetering van de weg die naar het Home leidt. Deze staat 
in de regentijd onder water zodat de schoolbus niet gebruikt kan 
worden en de kinderen moeite hebben om naar school te gaan. 
Ook de 60 avondschoolkinderen moeten dan noodgedwongen 
thuis blijven wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor hun school-
prestaties. Kijk ook op: www.vriendenvanmercy.com 

Regio - De komende maan-
den zijn er op boerderij Zorgvrij 
te Spaarnwoude meerdere inte-
ressante tentoonstellingen voor 
jong en oud. Voor kinderen tot 
5 jaar is in de boerderij de mini-
tentoonstelling ‘Appeltjes, appel-
tjes, waar zijn jullie nou?’. Door 
te ruiken, te proeven, te zien en 
te horen leren kinderen op zeer 
speelse wijze meer over het le-
ven om en op de boerderij. Er is 
een mini boerenwoonkamer in-
gericht waar ze iets kunnen ho-
ren over appeltaart, in de konij-
nenburcht is het konijn verstopt, 
de schaap vertelt een verhaal en 
overal zijn appels te vinden.

Voor de volwassenen is er een 
tentoonstelling over het weer. 
De afgelopen maanden zijn veel 
weerfoto’s naar de boerderij ge-
stuurd, de twintig mooiste zijn 
ingelijst en hangen op de gale-
rij van de boerderij. Ook de win-
nende foto van meneer Beijer-
bacht uit Castricum is te bewon-
deren. Hij fotografeerde boerde-
rij Busch en Dam met zeer drei-
gende wolken. In de zomerva-
kantie is de boerderij alle dagen 
geopend. 
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Spaarn-
woude. Voor meer informatie: 
www.recreatienoordholland.nl
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Regio - Stichting Landschap 
Noord-Holland beschermt als 
onafhankelijke stichting grote 
delen natuur en landschap via 
aankoop, ontwikkeling en be-
heer. De organisatie is in belang-
rijke mate afhankelijk van giften, 
subsidies en nalatenschappen. 
Daarom is het goed om te weten 
dat Landschap Noord-Holland 
door de belastingdienst is aan-
gemerkt als Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent dat uw gift(en) aan 
Landschap Noord-Holland ge-
heel of gedeeltelijk aftrekbaar 
zijn van uw belastbaar inkomen 
en dat als u nalaat aan Land-
schap Noord-Holland geen suc-
cessierecht verschuldigd is.
Onlangs is de nieuwe sfeervolle 
brochure Schenken en Nalaten 
aan Landschap Noord-Holland 
verschenen waarin alle moge-
lijkheden van schenken en na-
laten overzichtelijk op een rijtje 
zijn gezet. Nalaten aan Land-
schap Noord-Holland is één van 
de mooiste manieren om voort 
te leven in het landschap, waar 

toekomstige generaties mensen, 
planten en dieren van kunnen 
profiteren. De brochure Schen-
ken en Nalaten aan Landschap 
Noord-Holland kunt u telefo-
nisch aanvragen bij de Informa-
tieWinkel van Landschap Noord-
Holland, tel. 0251-362762 of per 
mail: info@landschapnoordhol-
land.nl  De brochure wordt u 
kosteloos toegestuurd.

Brochure belastingvrij schenken 
aan Landschap Noord-Holland

Weergaloze weerfoto’s
Tentoonstellingen op Zorgvrij

Jazz in
Zandvoort

Regio - Van 1 tot en met 
3 augustus organiseert 
de enkele maanden ge-
leden in het leven ge-
roepen Stichting Jazz 
in Zandvoort in samen-
werking met de stichting 
ZEP (Zandvoorts Evene-
menten Platform) een 
jazzfestival.

Op vrijdag 1 augustus zul-
len er jazzbands spelen tij-
dens de zogeheten ‘kroe-
gentocht,’ op zondag 3 au-
gustus zullen diverse bands 
optreden in de strandpavil-
joens, op zaterdag 2 au-
gustus zal een kwalitatief 
hoogwaardig programma 
worden geboden op een 
podium op het Raadhuis-
plein te Zandvoort.

Op 2 augustus treedt van 
18.00 tot 19.45 uur het 
Sanne Mans Kwartet op.
Sanne Mans is een jong 
Zandvoorts zangtalent 
die sinds september 2005 
studeert aan het Konink-
lijk Conservatorium te Den 
Haag bij Rachel Gould en 
Lenie van den Heuvel. Zij 
zal optreden met haar ei-
gen kwartet.

Van 20.00 tot 21.30 uur 
presenteren het Trio Johan 
Clement + Frits Landes-
bergen zich.
Het Trio Johan Clement 
is één van de bekendere 
professioneel opererende 
jazztrio’s van Nederland. 
Het Trio bestaat naast pia-
nist Johan Clement uit Frits 
Landesbergen (slagwerk) 
en Eric Timmermans.

Daarna staan Josee Koning 
y Grupo op het podium, van 
21.45 tot 23.15 uur.
Josee Koning is zonder 
enige twijfel de meest Bra-
ziliaanse zangeres van Ne-
derland. Al jaren promoot 
zij op voortvarende wijze 
de Braziliaanse muziek in 
Nederland. Op 2 augustus 
treedt ze op met de Argen-
tijnse pianist Juan Pablo 
Dobal, basgitaarmaestro 
Theo de Jong, gitarist Ed 
Verhoeff en slagwerker Mi-
chiel Westerhuis.

Tussen 23.30 en 1.00 uur is 
er een optreden van Beter 
R. de Vries Band.
Ruud de Vries is een self-
made tenorsaxofonist die 
zich door de jaren heen 
ontwikkelde tot een van 
de actiefste Nederland-
se saxofonisten in zowel 
de jazz, als de DJ/Dance 
scene. Ruud treedt voor-
al op met zijn eigen for-
maties, waarbij improvise-
ren altijd het uitgangspunt 
vormt.

Rumah Ngobrol in tempo Doeloe-sfeer

Indische middag in
Zorgcentrum Schalkweide
Regio - Op zondag 3 augustus  
van 14.00 tot 17.00 uur vindt de 
tweede Rumah Ngobrol (gezel-
lig met elkaar praten, spelletjes 
doen) in Zorgcentrum Schalk-
weide plaats. 
Deze Indisch getinte zondag-
middag is bedoeld voor ieder-
een die van gezelligheid houdt 
en is mede georganiseerd door 
een groep enthousiaste vrijwil-
ligers. Deze middag wordt elke 
eerste zondag van de maand is 
gehouden met een wisseld pro-
gramma.
Op 3 augustus komt  Huib Abell 
optreden. Hij is de danser van 
Patria en zal  een demonstra-
tie van de Pencak Silat (vecht-
sport) en de Tari Piring (Kaar-
sendans) verzorgen. Tevens is 
er een Bingo en kan geluisterd 
worden naar de sprookjes van 
tante Lien. Er worden Indische 

(maar ook Hollandse) hapjes en 
drankjes gepresenteerd en tot 
slot is er een Karaoke met Oud 
Indische liedjes. Toegang is gra-
tis. Zorgcentrum Schalkweide 
ligt aan de Floris van Adrichem-
laan 15 te Haarlem
Het organiseren van de Ru-
mah Ngobrol is voortgekomen 
uit een conferentie met- en een 
behoefte-onderzoek onder Indi-
sche ouderen. Op basis daarvan 
is Stichting Sint Jacob ook bezig 
met de voorbereidingen voor een 
kleinschalige Indische leefgroep 
voor zorggeïndiceerde ouderen 
in Zorgcentrum Schalkweide. 
De SIOH (Stichting Indonesi-
sche Ouderen Haarlem) is vanaf 
het allereerste begin actief be-
trokken bij het iniatief, het uit-
denken én het organiseren. De 
activiteiten in Schalkweide zijn 
afgestemd op die van de SIOH. 

Expositie textielkunst
Regio - De expositie Textielkunst in het zorgcentrum Schalkwei-
de is te bekijken van heden tot 6 september 2008 en bestaat uit 
textielschilderijen van Ronnie de Winter-Jeursen. Ze zijn nage-
noeg volledig op de naaimachine vervaardigd. De expostie is de 
gehele week te bezoeken van 9.00 tot 19.00 uur in Zorgcentrum 
Schalkweide, gelegen  aan de Floris van Adrichemlaan 15.

De hoogwaardig katoenen en zij-
den stoffen,  transparante stoffen 
zoals (zijde) organza’s, zijde chif-
fons, tule, organdi vormen sa-
men met een verstevigingsmate-
riaal de basis van de werkstuk-
ken. Hierop wordt vrij machinaal 
geborduurd met allerlei garens 
maar met name met de rayon-
garens die vanwege hun mooie 
glans, favoriet zijn. 
Het werk is volledig intuïtief dus 
van te voren  is er geen vast om-
lijnd plan. Meestal vormt het ma-
teriaal, een kleur of een idee het 
uitgangspunt. Er wordt geëxpe-
rimenteerd met tekeningen, verf, 

borduurgarens en  allerhande 
textiel materialen tot een mooie 
en goede combinatie gevonden 
wordt die de juiste uitstraling 
heeft. 
De werkstukken hebben een au-
tobiografisch karakter. Ze zijn 
warm en stalend van kleur en 
door hun materiaal nodigen ze 
uit om aangeraakt te worden. 
Het genieten van vorm, kleur en 
lijn staat zowel in het maken als 
in het kijken centraal.
De schilderijen, die geëxposeerd 
worden, zijn te koop. Heeft u be-
langstelling hiervoor kunt u con-
tact met Ronnie opnemen.



Duincentrum De Zandwaaier
Tentoonstelling

‘Schatten onder je voeten’
In Duincentrum De Zandwaaier is tot 26 oktober 2008 de 
interactieve tentoonstelling ‘Schatten onder je voeten’ te 
zien. Bezoekers maken kennis met Hilde, een Noord-Hol-
landse Friezin die in de 4e eeuw in de duinen van Noord-
Holland leefde. Naar aanleiding van Hilde’s leven ontdek-
ken kinderen en volwassenen wat het inhield om te leven 
in deze periode en hoe het landschap er destijds uitzag. 
Ook worden de gewoontes van haar volk, de Friezen, be-
handeld. Er zijn diverse spullen van hen aanwezig: aarde-
werk, houten gebruiksvoorwerpen, bronzen mantelspelden 
en scharen, sieraden, kammen van bot en nog veel meer. 
Daarnaast wordt het mysterie rondom Hilde’s dood ontra-
feld. Haar skelet, dat in 1995 is opgegraven, lag namelijk 
in een ongebruikelijke houding en één arm was gebroken. 
Bovendien lag Hilde alleen, terwijl de Friezen hun doden 
juist in grafvelden begroeven ...  Het originele skelet van 
Hilde zal ook te zien zijn.
‘Schatten onder je voeten’ laat iedereen op bijzondere 
wijze kennismaken met de geschiedenis van Noord-Hol-
land (600 v. Chr. - 750 na Chr.). Kinderen gaan als ware 
archeologen aan de slag en kunnen vondsten determineren 

en dateren. Een aanrader voor meer informatie: 
www.schattenonderjevoeten.nl.
Extra bijzonder is het dat er onlangs door arche-
ologen unieke opgravingen zijn gedaan van drie 
nederzettingen uit de 5e en 6e eeuw bij Groot Ol-
men, op een paar kilometer van de Zandwaaier!
Het materiaal is spectaculair te noemen. Nog 
nooit eerder zijn in de duinen zoveel overblijf-
selen gevonden van vroegere bewoners. De ar-
cheologische vondsten en een maquette van een 
vroegmiddeleeuwse boerderij worden eveneens in 
De Zandwaaier gepresenteerd.
Bij De Zandwaaier kun je ook een rugzak, schat-
kist, foto- of rebusboekje huren, waarmee je de 
duinen intrekt en allerlei opdrachten vervult. Zo 
ontdek je de natuur op een speelse manier! Ook 
vooraf te reserveren als kinderpartijtje, moge-
lijk met een kinderarrangement in het Duincafé.

Duincentrum De Zandwaaier aan de Zeeweg in Overveen 
is van dinsdag t/m zondag open. Openingstijden 1 april t/
m 31 oktober: van 10.00-17.00 uur. Toegang is gratis. Be-
taald parkeren bij ingang Koevlak, aan de overkant van de 
weg.  Meer informatie bij Duincentrum De Zandwaaier, 
tel. 023-541 11 23 (niet op ma.) of kijk op: www.npzk.nl.

pagina 20 de Heemsteder - 9 juli 2008

Excursi�  & activiteiten
Nationaal Park Zuid-Kennemerland

GPS-wandeldag
De wandeling is 9 kilometer lang. De gids, 
Klaas Kuiper, geeft bij de start een korte in-
structie en zal u voorzien van een route. U 
kunt dan zelfstandig op pad gaan. Degenen 
die zelf een GPS bezitten, krijgen de route 
gedownload op hun apparaat. Het is tevens 
mogelijk een GPS te huren. Ook mensen die 
nog niet gewend zijn met GPS te werken 
kunnen aan de wandeling deelnemen en ken-
nismaken met GPS. De GPS-wandeldag wordt gehouden op zaterdag 26 juli, start tussen 
10.00 en 12.00 uur bij Duincentrum De Zandwaaier, aan de Zeeweg in Overveen. Duur onge-
veer 3,5 uur. De kosten zijn 5,00 euro per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis). Huur GPS:
7,50 euro. Aanmelden is verplicht via de website van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
www.npzk.nl of telefonisch via Duincentrum De Zandwaaier 023-5411129 (niet op ma). 
Als u met de auto komt, betaalt u parkeerkosten bij ingang Koevlak. 
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Fotografi e: Ronald van Zon.

Kijken met je neus 
Beleef-de-duinen ontdektocht; aanbevolen voor gezinnen 
met kinderen vanaf ca. 5 jaar. Speciaal voor speelse en 
fantasievolle avonturiers, die zelf de natuur willen ontdek-
ken en ervaren. Verwen je ogen, oren en neus met verras-
sende nieuwe indrukken in de duinen! Trek kleding aan die 
tegen een stootje kan. Lange broeken en lange mouwen, 
want we gaan struinen!  Zaterdag 19 juli, om 11.00 uur, 
verzamelen bij de balie van Duincentrum De Zandwaaier in 
Overveen. Duur 2 uur, deelname kost 2,50 euro per volwas-
sene en 1,50 euro per kind/65+. Aanmelden is verplicht via 

tel. 023- 
5 4 1 1 1 2 9 
of www.
npzk.nl.

tel. 023- 
5 4 1 1 1 2 9 
of www.
npzk.nl.

Basiscursus GPS
Bezoekerscentrum De Zandwaaier en Educatrex GPS-activiteiten ver-
zorgen op donderdag 24 juli een basiscursus over het omgaan met 
het Global Positioning System. In deze basiscursus staat de werking 
van een GPS-apparaat en het gebruik daarvan voor outdoor-activitei-
ten centraal.  Na een presentatie en behandeling van de theorie uit 
het cursusboek, volgt een GPS- wandeling van 6 km door de Kenne-
merduinen en een zoektocht naar een ‘schat’ (Geocaching). De cur-
sus wordt gehouden op zondag 27 juli in Duincentrum De Zandwaai-
er, aanvang 10.00 uur, en duurt ongeveer 6 uur. Deelname is vanaf 12 
jaar en de kosten zijn 30,00 euro per persoon. Het gebruik van een 
GPS-apparaat en een basiscursusboek zijn hierbij inbegrepen. Voor de 
lunch moeten de deelnemers zelf zorgen. Aanmelden is verplicht via de 
website van het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland www.npzk.nl of telefonisch via 
Duincentrum De Zandwaaier 023- 5411129 
(niet op ma). 

Speuren naar sporen 
Ga mee met de excursieleiders van 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
voor een spannende speurtocht door 
de duinen. Kinderen vanaf 5 jaar en 
volwassenen zijn van harte uitgeno-
digd! Onderweg zoeken we naar de 
sporen van dieren die in de duinen
leven. Met de komst van de gro-
te grazers in de duinen, wordt de 
speurtocht steeds spannender! Neem 
je verrekijker en je loep mee en 
doe kleding aan die tegen een stoot-
je kan! De excursie start op woens-
dag 16 juli om 15.00 uur bij de balie 
van Duincentrum De Zandwaaier in 
Overveen. Duur: 1,5 uur. Kosten 2,50 
euro per volwassene en 1,50 euro 
per kind/65+. Aanmelden is verplicht 
via het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland www.npzk.nl of bel: 023-
5411129 (niet op ma).
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Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Honingslingeren 
op kinderboerderij 
’t Molentje

• Bouwplannen

•  Monumenten-
verordening

• Kapvergunningen

•  Incidentele subsidies

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

Stichtingen KICI en KOE combineren doelen

Samenwerkingsovereenkomst tussen inzamelaars gebruikt textiel

In Heemstede kunt u gebruikt textiel inle-

veren via inzamelcontainers die verspreid 

door de gemeente staan opgesteld. Er zijn 

twee organisaties die in overleg met de 

gemeen te op vaste locaties textielinzamel-

containers hebben staan. Deze twee 

organisa ties zijn de plaatselijke Stichting 

Kennemerland-Oost Europa (Stichting KOE) 

en de landelijk opererende Stichting Kleding-

inzameling Charitatieve Instellingen (KICI). 

Beide organisaties hebben met de gemeente 

een overeenkomst gesloten om de komende 

4,5 jaar te gaan samenwerken.

Wat doet/is Stichting KOE?
Stichting Kennemerland-Oost Europa is in 

1989 opgericht en zamelt gebruikte kleding, 

schoeisel en brillen in. De ingezamelde 

kleding gaat op transport naar Roemenië. 

Onbruikbare kleding wordt via KICI afge-

voerd. Van de opbrengst daarvan wordt het 

transport van de hulpgoederen gefi nancierd 

en worden projecten in Roemenië fi nancieel 

ondersteund. Stichting KOE haalde in 2007 

ruim 70.000 kilo op.

Wat doet/is KICI?
KICI zamelt al ruim 30 jaar kleding in voor 

het goede doel en was de eerste kleding in-

zamelaar die het CBF-keurmerk voor goede 

doelen ontving. Het doel van Stich ting KICI 

is een bijdrage te leveren aan een rechtvaar-

dige en duurzame wereld door onder andere 

hergebruik van kleding te stimuleren. Stich-

ting KICI zamelt in Heemstede kleding in 

via kledingcontainers. Textiel dat nog goed 

is, wordt verkocht en krijgt een tweede leven 

in derdewereldlanden en Oost-Europa. De 

opbrengst komt in de vorm van donaties 

100% ten goede aan goede doelen in bin-

nen- en buitenland. De prioriteit gaat daarbij 

uit naar projecten die gericht zijn op educatie, 

ontwikkeling en duurzaam heid. Tex tiel dat 

niet meer gedragen kan worden, wordt ge-

recycled en opnieuw als grondstof gebruikt. 

Ook kapotte kleding krijgt daardoor een 

nieuwe functie. KICI heeft in 2007 ruim 

55.000 kilo textiel in Heemstede ingezameld.

Mede hierdoor wordt per inwoner per jaar 

ongeveer 5 kilo gebruikt textiel ingezameld. 

Deze hoeveelheid is gelijk aan de landelijke 

doelstelling voor gescheiden inzameling 

van textiel.

Samenwerking Stichtingen 
KOE en KICI
Met ingang van 1 juli 2008 gaan beide orga-

nisaties samenwerken. De gemeente heeft 

hiertoe samen met beide organisaties een 

overeenkomst gesloten voor de komende 

4,5 jaar. KICI gaat de lediging en het onder-

houd verzorgen van alle textielcontainers 

in de openbare ruimte. Per ingezamelde 

kilo krijgt de Stichting KOE vervolgens een 

vergoeding, waarmee zij hun goede doelen 

kunnen blijven ondersteunen. De samenwer-

king heeft vooral logistiek een grote meer-

waarde. De professionele inzameling van 

KICI zorgt ervoor dat overvolle containers 

tot een minimum kunnen worden beperkt.

Containerlocaties
De locaties waar kledingcontainers van 

Stichting KICI staan zijn:

- Parkeerterrein Eikenlaan;

- Parkeerterrein Roemer Visscherplein 

(tijde lijke locatie bij Albert Heijn);

- Parkeerterrein Sportparklaan;

- Milieustraat Cruquiusweg.

Op korte termijn zullen er nog twee locaties 

in Heemstede bijkomen.

Stichting KOE houdt overigens de mogelijk-

heid voor het plaatsen van een beperkt aantal 

containers op de particuliere gronden en 

zamelt op afroep in. Daarnaast wordt enkele 

keren per jaar textiel huis aan huis ingeza-

meld op basis van een verleende vergun-

ning. Dit gebeurt door diverse organisaties.

Uw gebruikte kleding en textiel is van harte 

welkom!

Milieumarkt op open dag raadhuis groot succes!
De milieumarkt die gehouden is tijdens de 

open dag van het raadhuis 24 mei jl. is een 

groot succes gebleken. Heel veel inwoners 

hebben informatie gehaald over energie-

besparing, toepassen van duurzame energie 

in en om de woning, isolatiemaatregelen, 

afvalpreventie, duurzame mobiliteit etc.

Deelnemende partijen waren Eneco en 

partners (duurzame energie), Citytec (open-

bare verlichting) de Meerlanden (afvalpre-

ventie), de VIBA (isolatiematerialen), de 

Fietsersbond, Milieudienst IJmond en de 

gemeente Heemstede.

In totaal zijn 30 aanvragen voor nadere in-

formatie voor zonnepanelen en zonneboilers 

en zes aanvragen voor de Energyball bij 

Eneco en partners ingediend. De gemeente 

heeft 1300 spaarlampen uitgedeeld en de 

Meerlanden heeft 300 zakken compost uit-

gereikt. Bij de elektrische scooter met zonne-

paneel van het bedrijf ECO-movement was 

het dringen geblazen om een testrit te 

mogen maken.

36 burgers hebben een idee ingediend voor 

de prijsvraag over de toepassing van duur-

zame energie. De prijswinnaars mochten 

op 26 juni jl. hun prijs in ontvangst nemen. 

Verder zijn drie aanmeldingen voor de pilot 

‘Isolatie van een 30-er jaren woning’ bij de 

gemeente binnengekomen. Op dit moment 

wordt gekeken of de betreffende huizen 

geschikt zijn om aan de pilot deel te nemen. 

Gezien het succes van de milieumarkt wordt 

overwogen om volgend jaar opnieuw een 

milieumarkt te organiseren.
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Honing slingeren op kinderboerderij ’t Molentje te Heemstede

In de bijenstal kunnen bezoekers kennis-

maken met de wonderlijke wereld van de 

bijen. Dit gebeurt aan de hand van het tonen 

van imkermaterialen en bijenproducten. 

Kinderen mogen zich verkleden als imker, er 

kunnen kaarsen van bijenwas worden gerold 

en men mag de imker helpen bij het slinge-

ren en tappen van honing. Uiteraard kunnen 

de bijen van heel dichtbij worden bekeken.

Imker Pim Lemmers vraagt extra aandacht 

voor de bijenpopulatie. Het jaar begon dra-

matisch. Ongeveer 70% (25 volken) van al 

zijn bijen waren namelijk door de zogehe-

ten verdwijnziekte gestorven. Diverse media, 

waaronder het tv-programma De Wereld 

Draait Door en RTV-NH, stonden stil bij deze 

bijensterfte. Dankzij de hulp van collega-

imkers in het land en de vangst van een aan-

tal grote bijenzwermen zijn de verliezen uit-

eindelijk weer bijna geheel gecompenseerd.

Snoeien 
van 
bomen

Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken van inwoners om bepaalde gemeente-
lijke bomen ‘eens fl ink te toppen’, ‘de kop eruit te halen’ of ’terug te snoeien’. De reden 
hiervoor is meestal een gebrek aan lichtinval in huis of tuin. De gemeente bekijkt per 
situatie of snoei noodzakelijk is. Voor de gemeente beperkt snoeien zich tot het ver-
wijderen van (overhangende) takken en behoud van de vorm van de boom. Het dras-
tisch snoeien waar bewoners vaak om vragen, verstoort de ontwikkeling van de boom 
te veel en kan daarom bijna nooit worden ingewilligd. Daarom hieronder meer over de 
het onderhoud van de bomen door de gemeente.

Zorgplicht
Voor de meeste bomen in de openbare 

ruimte geldt dat er sprake is van een onna-

tuurlijke leefomgeving. Deze bomen zijn 

geplant in de verharding van een straat of 

plein. Om de betreffende boom toch op zijn 

plaats te kunnen laten groeien, is specifi ek 

onderhoud noodzakelijk.

De gemeente heeft als eigenaar/beheerder 

een zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat 

de bomen op een dusdanige wijze onder-

houden moeten worden dat de kans op 

schade aan derden tot een minimum wordt 

beperkt. We controleren het complete bo-

menbestand ten minste één keer per drie 

jaar. Elk jaar wordt een bepaald gedeelte 

van Heemstede onderhouden. Sommige bo-

men hebben, gezien de standplaats of de 

leeftijd, extra aandacht nodig. Deze bomen 

worden daarom vaker geïnspecteerd.

De aanplant van nieuwe bomen heeft onze 

speciale aandacht. Deze moeten geleidelijk 

worden ‘opgekroond’ zodat het verkeer en 

voetgangers er zonder problemen onder-

door kunnen. Om het ‘doorhangen’ van tak-

ken te voorkomen, worden regelmatig de 

onderste takken verwijderd. Daarnaast wordt 

ook het stamschot verwijderd en worden de 

‘lindenrokjes’ rond de lindebomen geknipt. 

Een uitzondering is het beheer van de bo-

men in het wandelbos Groenendaal. Deze 

worden onderhouden volgens een specifi ek 

beheerplan, dat zorgt voor een grotere va-

riatie aan fl ora en fauna in het wandelbos.

Bomenonderhoud
De onderhoudswerkzaamheden bestaan 

uit controles en technische ingrepen. Bij de 

inspectie van de boom wordt gekeken naar 

de aanwezigheid van stamscheuren, tak-

breuk, plakoksels (slechte aanhechtingen 

van takken op de stam), stamschot, rottin-

gen en zwamvorming. Afhankelijk van de 

leeftijd van de boom wordt bepaald of en 

wat er gesnoeid moet worden. Een boom 

kent drie levensfasen, die elk een aparte 

benadering van snoeien vereisen:

- In de ‘jeugdfase’ wordt de boom geleidelijk 

gevormd zodat een tijdelijke kroon ontstaat. 

De boom krijgt hierdoor een goede start; 

- In de ‘halfwasfase’ wordt de boom opge-

kroond en dubbele toppen, beschadigde 

en schurende takken worden verwijderd; 

- In de ‘volwassenfase’ vindt weinig snoei 

meer plaats. Alleen beschadigde, schu-

rende of gebroken takken en dood hout 

worden uit de kroon verwijderd. Uiteinde lijk 

ontstaat een boom met een evenwichtig 

uitgegroeide kroon. Hierdoor kunnen ook 

volgende generaties blijven genieten van 

de groene uitstraling van de gemeente.

Per keer wordt niet meer dan maximaal 15- 

20% van de totale bladmassa weggenomen, 

zodat de boom zich goed kan herstellen. 

Vanwege dit herstel worden de onder houds-

werkzaamheden bij voorkeur uitgevoerd in 

de maanden mei tot en met septem ber. De 

boom heeft dan de meeste groeikracht.

Uitvoering
De snoeiwerkzaamheden worden in op-

dracht van de afdeling Uitvoering openbare 

ruimte uitgevoerd door een boomverzorgings-

bedrijf of door medewerkers van de gemeente 

Heemstede. Tijdens het werk wordt het 

snoeihout tijdelijk neergelegd op parkeer-

plaatsen of gazon. In principe wordt alle 

snoeihout vóór het weekend verwijderd en 

afgevoerd. De mogelijke overlast wordt 

hierdoor tot een minimum beperkt.

Informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over het 

gemeentelijke snoeibeleid of bomen in het 

algemeen, neem dan contact op met de 

heer H.J. Knegtering van de afdeling Uit-

voering openbare ruimte via telefoonnum-

mer (023) 548 57 76. Ziet u een gemeente-

lijke boom met schade, zoals (uit)gebroken 

takken, aanrijschade of zwamvorming? Geef 

dit door aan ons Meldpunt serviceteams 

via telefoonnummer (023) 548 57 62 of via 

het invulformulier op www.heemstede.nl 

(meldpunt gevaar & schade op straat).

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over 

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

site (www.heemstede.nl). U kunt ook 

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

Op de gemeentelijke website treft u 

uitgebreide informatie over wonen, 

werken en recreëren in Heemstede. 

Bezoek www.heemstede.nl voor het 

digitale loket (producten en dien-

sten), uitgebreide politieke infor-

matie, de officiële mededelingen 

(bouwvergunningen e.d.) en infor-

matie over projecten in Heemstede.

www.heemstede.nl

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Op zondag 13 juli organiseert Pim Lemmers 
van de Imkervereniging Haarlem en om-
streken een speciale bijendag op Kinder-
boerderij ’t Molentje te Heemstede. Het 
evenement duurt van 11.00 tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis.
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Aanvragen bouwvergunning
2008.175  het plaatsen van een dakkapel op  - Bernard Zweerslaan 38

het voordakvlak

2008.176 wijzigen achtergevel - Oosterlaan 2

2008.177  het uitbreiden van de Crayenesterschool  - Crayenestersingel 37

(binnenterrein)

2008.178 het uitbreiden van een woonhuis - Zomerlaan 11

2008.179  het plaatsen van een dakkapel op het  - Jeroen Boschlaan 15

voor- en achterdakvlak

2008.180  het plaatsen van een berging - Charlotte van Pallandtlaan 15

2008.181 het bouwen van 38 woningen - Händellaan 2A

2008.183  het bouwen van een tijdelijke huisvesting  - Herenweg 5

voor 142 cliënten, locatie ‘Noordkop’

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2008.093  het bouwen van 15 woningen en 28 appar- - Johan Wagenaarlaan 72-74,

tementen plaats voormalige pleegstersfl at

2008.182  het verbouwen van 2 garages naar  - IJssellaan 23

een keuken en berging

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 4 juli 2008)
2007.269  het plaatsen van een erfafscheiding,  - Heemsteedse Dreef 248

poort aan voorzijde

2008.080  het plaatsen van een geluidsscherm  - Zandvoortselaan 24-28

t.b.v. terras

2008.122 het bouwen/vernieuwen van een garage - Heemsteedse Dreef 131

2008.126 het uitbreiden van een woonhuis - Spaarnzichtlaan 26

2008.152  het  plaatsen van een dakkapel op  - Prinsessenhof 44

het voordakvlak

2008.160 het plaatsen van een vlonder - Glipper Dreef 196

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 4 juli 2008)
2007.352  het uitbreiden van een woonhuis op  - Herenweg 199

de 1e verdieping

2008.007 het plaatsen van een dakopbouw - Von Brucken Focklaan 9

2008.016  het vervangen van vaste ramen door  - Camplaan 40

openslaande ramen in een kantoor

2008.089  inpandig verbouwen kantoorpand tot  - Herenweg 188

tandartsenpraktijk

2008.148  kopersopties voor de 104 woningen  - Zandvoortselaan 138-192

Vogelpark

Verleende tijdelijke bouwvergunning (verzonden 4 juli 2008)
2008.068  het tijdelijk plaatsen (max. 2 jaar) van  - Nijverheidsweg achter nummer 3

7 containers t.b.v. verblijf werklieden

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 4 juli 2008)
2007.197 het plaatsen van een dakopbouw - Meerweg 29

Verleende sloopvergunningen (verzonden 4 juli 2008)
2008.915 het verwijderen van asbest - Javalaan 12

2008.916 het slopen van een achteruitbouw - Raadhuisstraat 62

2008.917 het verwijderen van asbest - Strawinskylaan 50

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

BouwplannenBezwaar schriften procedure vervalt in bepaalde gevallen

Wijziging Woningwet
De woningwet is sinds 1 juli 2008 is op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft o.a. gevol gen 
voor het maken van bezwaar over besluiten van het college van B&W rondom bouw-
vergunningen en ontheffingen van bestemmingsplan (sinds de invoering van de nieuwe 
WRO per 1 juli 2008 spreken we van ontheffingen in plaats van ‘vrijstellingen’ van het 
bestemmingsplan). Hieronder lichten wij de reactiemogelijkheden toe.

Ontheffing van het bestem-
mingsplan (situatie ongewijzigd)
In 2005 is in de Algemene wet bestuurs-

recht de zogeheten ‘uitgebreide openbare 

voorbereidingsprocedure’ voor bepaalde 

besluiten geïntroduceerd. Zo ook voor een 

beslissing tot ontheffing van het bestem-

mingsplan. De aanvraag en het ontwerp-

besluit liggen gedurende zes weken ter in-

zage. Binnen deze termijn is het mogelijk 

om hierover zienswijzen in te dienen. De 

wetgever heeft bepaald dat er tegen deze 

besluiten die zijn voorbereid met een ‘uit-

gebreide openbare voorbereidingsproce-

dure’ vervolgens geen bezwaar kan worden 

gemaakt. Na het indienen van zienswijzen 

kunnen belanghebbenden direct in beroep 

bij de rechtbank.

Bouwvergunning 
(situatie ongewijzigd)
Deze ‘uitgebreide openbare voorbereidings-

procedure’ is niet van toepassing op een 

bouwvergunning. Daarom kunnen belang-

hebbenden nadat het college een bouw-

vergunning heeft verleend, tegen dit besluit 

in bezwaar. Vervolgens is het mogelijk om 

in beroep te gaan bij de rechtbank.

Ontheffing van bestemmings-
plan in combinatie met bouw-
vergunning (gewijzigd)
Oude situatie:

Voor een bouwvergunning die is verleend 

in combinatie met een vrijstelling van het 

bestemmingsplan, gold eveneens een ter 

inzagetermijn van zes weken. In deze periode 

konden belanghebbenden hun zienswijzen 

indienen, maar daarna ook bij het college 

van B&W in bezwaar.

Nieuwe situatie:

Per 1 juli 2008 is de Woningwet in die zin 

gewijzigd dat de ‘uitgebreide openbare voor-

bereidingsprocedure’ die van toepassing is 

op de ontheffing van het bestemmingsplan 

ook van toepassing is op de bouwvergun-

ning. Dat betekent dat belanghebbenden 

tijdens de ter inzagetermijn hun zienswijzen 

kunnen indienen over zowel de ontheffing 

van het bestemmingsplan als de bouwver-

gunning. Echter tegen beiden kan niet meer 
in bezwaar worden gegaan bij het college 

van B&W maar kan direct beroep worden 

ingesteld bij de rechtbank.

Gevolgen
Het vervallen van de bezwaarschriftenpro-

cedure heeft tot gevolg dat belanghebben-

den niet meer officieel door de bezwaar-

schriftencommissie worden gehoord. Toch 

willen wij diegenen die zienswijzen indienen 

de gelegenheid geven van een hoorzitting. 

Wel moeten zij hier dan uitdrukkelijk om 

vragen tijdens het indienen. Overigens geldt 

de mogelijkheid van een hoorzitting op ver-

zoek  alleen voor aanvragen die zijn inge-

diend vanaf 1 juli 2008. De hoorzittingen 

zullen worden gehouden door de medewer-

kers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens 

de openingstijden. De bezwaarschriftencom-

missie wordt hier dus niet bij betrokken.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 

de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester en 

wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de 

gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 

termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-

houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meer weten? 

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

Rectificatie verzoek vrijstelling bestemmingsplan 
Op 2 juli 2008 hebben wij abusievelijk medegedeeld dat vanaf 3 juli 2008 het volgende 

bouwplan gedurende zes weken ter inzage ligt:

2008.053 uitbreiden woonhuis en bouwen kelder - Rijnlaan 1

Het bouwplan ligt echter al twee weken langer ter inzage in het kader van ons voornemen 

vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Het bouwplan ligt dus vanaf 19 juni 2008 

gedurende zes weken ter inzage. Dit hebben wij gepubliceerd op 18 juni 2008.

Bestemmingsplan
Straatfeesten in 2008
Op 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad 

van Heemstede besloten voor incidentele 

subsidies ten behoeve van straatfeesten in 

2008 een budget van maximaal € 3.000,-- 

(subsidieplafond) beschikbaar te stellen. 

De subsidie voor een straatfeest bedraagt 

€ 250,--. Voorwaarde om in aanmerking te 

kunnen komen voor een dergelijke subsi-

die is in ieder geval de deelname aan het 

straatfeest van minimaal 10 huishoudens. 

Aanvragen worden behandeld op volgorde 

van binnenkomst.

Voor nadere informatie over dit onderwerp 

kunt u zich wenden tot de gemeente, afde-

ling Welzijnszaken, tel. (023) 548 57 86.

Incidentele subsidies in het kader 
van de ‘verordening incidentele 
subsidies preventief jeugdbeleid 
en sociale participatie gehandi-
capten’
Op grond van de ‘Verordening incidentele 

subsidies preventief jeugdbeleid en sociale 

participatie gehandicapten’ kunnen instel-

lingen een subsidieaanvraag indienen voor 

een activiteit op het gebied van het preven-

tieve jeugdbeleid of een activiteit die de 

sociale participatie van gehandicapten be-

vordert. Voor deze activiteiten is in 2008 in 

totaal maximaal een bedrag van € 20.000,-- 

(subsidieplafond) beschikbaar.

U kunt tot uiterlijk 5 september 2008 een 

subsidieverzoek indienen voor activiteiten 

die binnen de genoemde verordening vallen. 

Indien het beschikbare budget onvoldoende 

is om alle aanvragen te honoreren, zal een 

afweging worden gemaakt. Hierbij wordt 

onder andere gekeken naar een evenwichtige 

verdeling tussen de subsidieverstrekking 

voor activiteiten gericht op het preventieve 

jeugdbeleid enerzijds en activiteiten gericht 

op de sociale participatie van gehandicap-

ten anderzijds.

Een aanvraagformulier voor een incidentele 

subsidie in het kader van de ‘Verordening 

incidentele subsidies preventief jeugdbeleid 

en sociale participatie gehandicapten’ is 

beschikbaar via de website van de gemeente 

Heemstede (www.Heemstede.nl). Ook de 

verordening is via de website te downloaden. 

Voor nadere informatie over dit onderwerp 

kunt u zich wenden tot de gemeente, afde-

ling Welzijnszaken, tel. (023) 548 57 86.

Incidentele subsidies 

Er is een kapvergunning verleend voor het 

kappen van 1 Metasequoia op het perceel 

Hortensialaan 3, kadastraal bekend ge-

meente Heemstede, sectie B. nr: 04762.

Aan de vergunning is het volgende bijzon-

dere voorschrift verbonden:

De vergunning is pas van kracht met ingang 

van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaar-

termijn een verzoek om voorlopige voorzie-

ning is gedaan, wordt de vergunning niet 

van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 

Verzonden 09-07-2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 

vanaf 19 juli 2008 gedurende 6 weken ter in-

zage in het raadhuis aan het Raadhuis plein 1. 

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Kapvergunning

Helena Kuipers-Rietberglaan hoek Belle van Zuylenlaan
Op grond van artikel 5.1.5., eerste lid van de 

Algemene plaatselijke verordening is het 

verboden een kampeerwagen, caravan, 

magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, 

woonwagen of ander dergelijk voertuig dat 

voor de recreatie, dan wel anderszins uitslui-

tend of mede voor andere dan verkeers-

doeleinden wordt gebezigd, langer dan 

drie achtereenvolgende dagen op de weg 

te plaatsen of te hebben.

Door bureau Handhaving is geconstateerd 

dat er reeds geruime tijd een aanhangwagen 

met Duits kenteken BB ZZ 368 staat gepar-

keerd op de Helena Kuipers-Rietberglaan, 

hoek Belle van Zuylenlaan. Burgemeester 

en wethouders zijn voornemens om deze 

met toepassing van bestuursdwang te ver-

wijderen.

De eigenaar van de aanhangwagen krijgt tot 

22 juli 2008 de tijd om de aanhangwagen 

van de openbare weg te verwijderen. Is op 

genoemde datum de aanhangwagen niet 

van de weg verwijderd, dan zal het college 

van burgemeester en wethouders de aan-

hangwagen door middel van bestuursdwang 

laten verwijderen. De aanhangwagen wordt 

dan voor een periode van 13 weken opge-

slagen. Tegen betaling van de kosten kan de 

eigenaar het voertuig binnen deze periode 

weer terug krijgen. Indien de aanhangwagen 

niet binnen de genoemde periode van 13 we-

ken wordt opgehaald zal de aanhangwagen 

openbaar worden verkocht of vernietigd.

Voor informatie kan contact worden opge-

nomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving, tele-

foonnummer (023) 548 57 39.

Aanhangwagen

Intrekking Verordening Stimuleringsleningen Gemeentelijke 
Monumenten Heemstede
In zijn vergadering van 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten: 

De Verordening Stimuleringsleningen Gemeentelijke Monumenten Heemstede, vastgesteld 

d.d. 2 september 2004, nr. 52, in te trekken.

Vaststelling Monumentenverordening Heemstede 2008
In zijn vergadering van 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten:

De Monumentenverordening Heemstede 2008 vast te stellen onder intrekking van de Monu-

mentenverordening Heemstede 2003, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2003, 

nr. 93, gewijzigd bij raadsbesluit van 28 september 2006, nr. 49.

De vastgestelde verordening ligt ter inzage in het raadhuis. De verordening is ook via de 

website te downloaden. Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot 

de gemeente, afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 548 57 86.

Monumentenverordening

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 17 juli 2008 
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een vrijstelling en bouwvergunning voor het 

weer- en winddicht maken van een carport aan de Manpadslaan 18.

 - openbaar -
20.30 uur bezwaren tegen de verleende vergunning 2e fase voor het bouwen van een 

appartementencomplex aan de Herenweg 113.

 - openbaar -
21.00 uur bezwaren tegen de verleende vergunning voor het slopen van het pand ‘De Abri’

 - openbaar -
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Agenda


