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Saskia van Dijk en Jur Botter zagen laatste stammetje.

Speelbos Meermond,
een natuurlijke speeltuin
Heemstede - Kinderen spelen
lekker door als wethouder Jur
Botter het Speelbos Meermond
wil openen. Van de `berg` af op
de glijbaan, gelijk door op touwbruggen naar de junglehutten,
met de kabelbaan van A naar B,
verstoppertje spelen, klimmen,
klauteren. Uit de stapel takken
zelf een hut bouwen, op je blote
voeten lopen over het pad.
Op de voormalige stortplaats
werd een natuurlijke speeltuin
aangelegd met een heuse berg
van dertien meter hoog. Bovenop de berg bij de glijbaan heb je
een mooi uitzicht over het bos in
groei. Mede aangelegd door kinderen, die in een paar jaar heel

veel bomen hebben geplant tijdens boomplantdagen. De wethouder begint te vertellen dat
dit speelbos net op tijd is klaar
gekomen. Nu zouden de middelen er niet meer zijn, de gemeente moet overal op bezuinigen. Ook op het onderhoud. Er
groeien hier nu overal brandnetels, zitten ze in de weg, haal
ze dan zelf weg of maak er lekkere soep van.
Saskia van Dijk, de projectleider
van Speelbos Meermond, zelf
net moeder geworden, zegt dat
het kinderen de kans geeft om
te vallen en op te staan. Onbekommerd spelen in een omge-

ving waar je kan toegeven aan
je ingevingen: nu hollen, nu glijden, nu de kabelbaan pakken en
nu even niks! Botter ziet dat het
bos zich nog steeds ontwikkelt, hij wil in het najaar nog
een duurzaamheid pad openen.
Ideeën over de borden met tekeningen en teksten had Botter onder zijn arm. Op dit pad leren kinderen alles over de natuur, milieu en duurzaamheid.
Ook over het ijsvogeltje dat zich
al genesteld heeft in de ijsvogelwand bij de poel onder aan
de berg. Dat wordt de mascotte, dacht ook projectleider Sander Nieuwenhuis die het project
leidde toen Saskia moeder werd.

Tuinenwedstrijd
Heemstede – Om mee te doen
aan de Tuinenwedstrijd van de
Oosteinde en de Heemsteder hoeft
je tuin niet aan speciale eisen te
voldoen. Misschien is goed verzorgen een pré? Groen, daar zorgen
de buien wel voor… Niet sproeien dus voor Ria Terra die aan de
Broeder Josephlaan in haar tuin
elke dag wel enkele uurtjes stopt.
De veelkleurige borders vragen alle aandacht want de roze anjers
zijn nog best aardig om te zien,
nee, de begonia’s eisen nu hun
plaatsje op. Geel is de wederik,
rood en roze de hortensia’s. Oostenrijks rood zijn de zelfgekweek-

te geraniums. De oranje afrikanen zijn opgegeten door de slakken, maar Ria is de slak nu te slim
af met koffieprut. Het werkt! De
fontein in de vijver houdt de reiger weg van de vissen, of het echt
helpt? Ziet de tuin er goed uit dan
is het goed rusten op de twee terrassen in haar paradijs. Een terras
in de zon en een terras in de schaduw, want stel je voor dat het echt
zomer wordt… Ook meedoen aan
de tuinenwedstrijd? En gejureerd
worden door de ‘kenner’ van Tuincentrum De Oosteinde? Stuur uw
foto naar: redactie@heemsteder.nl
en maak kans op leuke prijzen!
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Met Saskia van Dijk zaagde
Jur Botter een boomstam door,
waarmee Speelbos Meermond
officieel geopend was. Kunstenaar met de kettingzaag, Everard
Smit, maakte uit een stuk hout
een prachtige ijsvogel. Kunst

**

gaat soms met veel lawaai gepaard. De vakanties staan voor
de deur, de brandnetels bloeien, de regenbuien blijven droog,
het Speelbos Meermond aan de
Cruquiusweg is geopend!
Ton van den Brink

pagina 2

11 juli 2012

COLOFON
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Kleutermeester, meesterlijke baan

Peter Straus verlaat na
35 jaar de Voorwegschool
Heemstede – Als onderwijzer
heeft Peter Straus alle klassen op
de Voorwegschool gehad. Van
groep 8 tot en met de kleuters.
Die kleinsten zelfs het langst.
Dat mensen wel eens verbaasd
waren een man in de kleuterklas aan te treffen, dat verbaasde hem niet! Ook niet dat kinderen hem wel eens juf noemde,
maar dat was meer gewoonte.
Onbevangen kleuters leren om
met elkaar om te gaan. Hij legde de basis bij kleuters om zin te
krijgen in leren, om nieuwsgierig te blijven. Niets mooier om te
zien hoe snel kinderen wat op-

pakken. Status van juf voor een
kleuterklas? Hij heeft de mooiste
herinneringen aan die tijd waar
een poepbroek ook bij hoort. Hij
was de kleutermeester die de
eerste en belangrijkste tijd van
kinderen op school begeleidde.
Een tijd die onderschat wordt,
het zijn maar kleuters! Maar ze
leren snel. Fascinerend vindt hij
de omgang met ouders. Hun vragen, opmerkingen, reacties op
acties, elke dag anders. Hij heeft
zelf kinderen en kent dus ook de
zorg voor je kind.
Grappig dat hij nu les geeft aan
kinderen van kinderen die hij in

de klas heeft gehad. Dan zie je
dat 35 jaar snel voorbij gaan. Dat
merkte hij ook op zaterdag 30
juni bij een reünie van groep 7,
zijn eerste klas jaargang 1977. Nu
midden veertigers en ze kwamen
allemaal op twee goede smoezen na. Veel foto`s, smalfilmpjes en heel veel positief geklets.
Bijzonder om dit mee te maken. De sfeer in de school was
toen goed, nu nog steeds, meetpunt koffiekamer. Hij heeft hier
enig recht van spreken, Straus is
coach van de nieuwe leerkrachten op de aangesloten openbare
scholen in de regio.

Het spoor van toen

Heemstede - Dit keer twee foto’s. Een zwartwit foto van de trambaan uit 1957 uit het
Noord Hollands Archief en de kleurenfoto van Gertjan Stamer. De oude foto laat de
dubbelsporige geelectrificeerde trambaan
zien op vanaf 1 mei 1927 gemeentegrond
van Haarlem; op de achtergrond het enkelsporige tramviaduct over de spoorlijn Haarlem-Leiden. Voor die datum was het tramspoor en zelfs de tramremise aan de Leidsevaart Heemsteeds grondgebied, tot aan Pijlslaan/cafetaria ‘t Schouwtje. De trambaan is
gesloopt in het najaar van 1957. Op de plek
naast de tram heeft men in de 80’er jaren het
AWBZ-gebouw neergezet en is nu sinds enkele jaren Touch Down Center, zie een deel
ervan op kleurenfoto. Deze foto laat de bushalte zien van onder andere lijn 80 en 90.

Ook vermeldenswaard is dat er rechts in
1957 nog niet veel meer was dan weilanden
en dat met de sloop van de trambaan en het
tramviaduct het spoor van de trein werd verhoogd en men begon met de aanleg van de
Westelijke Randweg die weer aansloot op
de in september 1957 geopende Velserverkeerstunnel/Velserspoortunnel. In 1960 is
hier dus rechts een druk kruispunt ontstaan,
verhoogd.
De bossages op kleurenfoto was dus vroeger
de trambaan, een succesvolle lijn naar Zandvoort die nu grotendeels fietspad is. Er valt
veel te vertellen over dit kenmerkende punt
op de tegenwoordige grens van Heemstede
en Haarlem. Kijk voor meer informatie en foto’s op de website www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

Regio – Twee 31-jarige Haarlemmers zijn aangehouden nadat zij met een hennepkwekerij bezig waren aan het Marsmanplein in hun woonplaats.
De mannen waren vorige week
woensdagavond bezig om de
kwekerij op te ruimen. Een van
hen werd buiten betrapt met
een aantal zakken afval. De andere verdachte probeerde er via
het dak vandoor te gaan, maar
zag al snel het nutteloze van zijn
vluchtpoging in. In het pand was
een hennepkwekerij aanwezig
die al geoogst was. Alle apparatuur is in beslag genomen.

Diensten in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve
leidt ds Hetty van Galen zondag
15 juli de viering om 15.00 uur.
Het is een dienst met medewerking van het koor ‘Wijdt Hem in
uw lied’. U vindt De Rank aan
de Spieringweg 101 in Cruquius.
Met de vakantie stopt de schooltrein voor Peter Straus bij station Voorweg. Neemt een enkeltje haven Cruquius en gaat thuis
genieten van de rest aan de zomer. Mooie tijd geweest, mooi
moment om op te stappen. Op
de woonark, waar hij al 36 jaar in
woont, is altijd wat te doen. Hij is
gek op Haarlem, zo`n mooie stad!
Nog steeds niet uitgekeken, elke
week naar de Toneelschuur. Amsterdam is goeie tweede. De wereld ligt aan zijn voeten, te beginnen in de duinen, tot de trein
zonder bekende bestemming
weer even langskomt.
Ton van den Brink
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De loper uit voor buitenplaatsen

Expositie van Heemsteeds
erfgoed in Burgerzaal
Heemstede - In de hal van
het raadhuis ligt de groene loper voor u uit. In zestien meter
loopt u van Westerhout, Bosch
en Vaart, Bosch en hoven, Berkenrode, Westerduin, Dorstige Kuyl, Iepenrode, Konijnenberg naar de Hartekamp. Nu van
Haarlem naar Bennebroek, tot
1927 allemaal groen Heemstede.
Op de zestien meter lange kaart
uit de eerste helft van de 18de
eeuw staan de historische buitenplaatsen links en rechts afgebeeld. Deze loper, een pronkstuk van het Noord-Hollands Ar-

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 15 juli is ds.
mw. P. Renes om 10.00 uur
voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. De zang wordt
ondersteund door het koor
Inter Nos/Hosanna uit Vijfhuizen-Halfweg. Het is een
avondmaalviering.

chief, is een onderdeel van de
tentoonstelling ‘Themajaar Historische Buitenplaatsen’. Vrijdagmiddag opende wethouder cultuur Jur Botter deze tentoonstelling in de Burgerzaal van
het raadhuis. Hij vroeg de aandacht voor unieke oude kaarten,
een kaart van de Hartekamp uit
1708, een ontwerptekening uit
1790 van Oud Berkenrode, van
Huis te Manpad uit 1720 pentekeningen, veel historisch materiaal uit de twee succesvolle tentoonstellingen eerder in dit jaar
van de Buitenplaatsen 2012 in
de Janskerk en het ABC Architectuurcentrum in Haarlem.
Erica van Brussel van het ABC
centrum vertelt over de tentoonstelling ‘Wijk te Kijk’ in april in
het centrum in Haarlem, waar
Heemstede te kijk stond en waar
een tiental Heemsteedse vrijwilligers enthousiast aan meegewerkt hebben. Delen van die
tentoonstelling zijn nu in het
raadhuis te zien. Ze laat in de
hal een poster zien die ze opdook op zolder van restaurant
Groenendaal. Een unieke tekening van het `Ververschingshuis Groenendaal’ bij gelegen-

heid van de Flora 1935 die de
sfeer van die tijd prachtig weergeeft. Gabriël Verheggen, architectuurhistoricus en directeur
ABC Centrum Haarlem, gaf uitleg over de tentoonstellingen als
Wijk in de Kijk waarin te zien is:
”Hoe verfraai/verknal je ruimte”.
Hoe mooi en hoe lelijk kan een
wijk, een gebouw, een park zijn.
Opgezet met ruim zeventig vrijwilligers met hun specifieke kennis van `hun’ wijk. Zonder vrijwilligers hoef je met een dergelijke
opzet niet te beginnen.
De actieve Historische Vereniging Heemstede Bennebroek
heeft al een vervolg gepland op
deze tentoonstelling op 1 september met rondleidingen in
buitenplaatsen in Heemstede en Bennebroek die normaal
niet toegankelijk zijn en op 8
september de Monumentendag
met rondleidingen en activiteiten. De Heemsteder laat u tijdig
weten wat er op die dagen precies te doen is. Een voorproefje
vindt u vast in de nieuwe uitgave
van Heerlijkheden van de Historische Vereniging. Ook bij Boekhandel Blokker te verkrijgen.
Ton van den Brink

Veel winnaars bij H.B.C. Tafeltennis

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Menig visser werpt zijn hengel uit in de hoop dat de vissen willen bijten.
Wanneer een vis dan het aas nadert hoopt de hengelaar vurig op beet.
Maar vandaag hapt de vis niet toe en telkens houdt hij het voor gezien.
De hengelaar heeft nog niet eens een beetje beet gezien
Als hij naar huis gaat met de vraag: wie heeft nu wie beet gehad?!

Heemstede - Doordat de reguliere tafeltenniscompetitie al in
april was geëindigd, organiseerde H.B.C. Tafeltennis de afgelopen 7 weken een interne competitie voor jeugdleden: de Laddercompetitie. Elke woensdag
en vrijdag hadden de kinderen de mogelijkheid om in poules wedstrijden te spelen tegen clubgenootjes van ongeveer
hetzelfde niveau. Na elke speelronde, tot aan de grote finale,
werd er een tussenstand opgemaakt.
Die finale vond afgelopen vrijdag
plaats. Op basis van de stand op
de ‘ladder’, werden de jeugdspelers ingedeeld in 4 verschillende
poules en mochten ze gaan uitmaken wie de sterkste tafeltennissers van dit moment waren. In
de D-poule, die grotendeels uit

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

starters bestond, vielen Jasper
Jansen (1) en Tobias de Jong (2)
in de prijzen. Poule C had Matthijs van Beek (1) en Kenzo Kandelaar (2) als winaars. In de Bcategorie gingen de bekers naar
David Brussaard (1) en Jean Robert Leliveld (2). Bij de hoogste
categorie, waarin spelers van
landelijk en het hoogste afdelingsniveau uitkwamen, waren
de prijzen een prooi voor Joey
Smit (1) en Sven Philippo (2).
Foto’s van de prijswinnaars zijn
te bekijken op www.hbctafeltennis.nl.
De komende twee maanden ligt
het tafeltennisseizoen even stil,
maar in september wordt er alweer gestart met trainingen, reguliere competitiewedstrijden en
een hoop toernooien en activiteiten.
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31 augustus en 1 september

Bloemenjuf Marja met pensioen

‘Ik zou altijd weer voor dit vak kiezen’ SNS bank hoofdsponsor

Heemstede live!

Heemstede – Marja de Rooij
(bijna 65) heeft naar eigen
zeggen bij heel veel scholen
voor de klas gestaan, de laatste tien jaar bij de Nicolaas
Beetsschool aan de Sportparklaan in Heemstede. Ze
gaat nu met pensioen, maar
het afscheid van het onderwijs gaat haar niet gemakkelijk af. “Lesgeven is mijn lust
en mijn leven, dus ga ik gewoon ’n beetje door met af en
toe invallen”, zegt ze stellig.
Toch was het onderwijs niet de
eerste keus van de Amsterdamse. Als jong meisje droomde ze
van een baan als stewardess.
“Het avontuur trok, om van de
aarde opgetild te worden naar
the middle of nowhwere, leek me
geweldig. Mijn vriendin haalde mij echter over om een kijkje te nemen bij de kweekschool,
de voorloper van de Pedagogische Academie. Ik ging voor een
proefstage in de eerste klas lesgeven en ik dacht meteen: dit
is het! Ik had mijn bestemming
gevonden. ” De Rooij vervolgde
haar opleiding aan de kweekschool met de illustere naam
‘De Voorzienigheid’, door de
toekomstige onderwijzeressen
snel omgedoopt tot ‘De Voorzichtigheid’, een door de nonnen geleide meisjesschool aan
de Lauriersgracht, middenin de
Jordaan. Haar eerste betrekking was bij een Amsterdamse
jongensschool, waar de 19-jarige een klas met maar liefst 52
kleine jongetjes onder haar hoede kreeg. “Zal me dit wel lukken”, dacht de Rooij destijds,
“om zoveel knulletjes de beginselen van het lezen, schrijven
en rekenen bij te brengen.” Het
lukte haar, hoewel de school in
de probleemwijk AmsterdamGeuzenveld lag en haar klas
een aantal in 1967 aangeduid
als ‘minder maatschappelijken’
herbergde. Ze beaamt dat het
best zwaar was, maar ze zag
het als een fantastische uitdaging om met deze kinderen te
werken. De Rooij trouwde en
kreeg twee dochters en toen
haar kinderen de basisschoolleeftijd bereikten, ging ze weer
lesgeven op dezelfde school, in
Uithoorn. “Ik genoot van mijn
kinderen, maar de school is toch
de plek waar ik hoor te zijn, ik
was er elke dag wel te vinden.
Ook als ik die dag geen lesgaf.”
Marja de Rooij verhuisde naar
Zandvoort, de plaats waar ze nog
altijd woont en meldde zich direct als invalskracht bij de lokale school. Later gaf ze ook les op
verschillende scholen in Haarlem en Aerdenhout. Gedurende een periode van twaalf jaar
was de bevlogen leerkracht verbonden aan een school met een
groot aantal allochtone kinderen
in Haarlem-Oost. “Het was een
fijne baan”, vertelt ze, “maar ook
een zware baan. Er zaten kinde-

ren tussen die geen woord Nederlands spraken. Wij leerden via
cursussen om hen Nederlands te
leren. Ook dat vond ik een enorme uitdaging. De moeders van
deze kinderen waren destijds
zeer beperkt in hun dagelijks leven; ze mochten zelf niet naar
school komen en hadden nauwelijks contact met de buitenwereld. Wij waren overdag min
of meer de opvoeders van hun
kinderen. Ik vond dat een hele verantwoording. Het was werken met liefde. Maar dat geldt,
vind ik, voor het totale onderwijs. Je kunt het nooit goed doen
als je niet van kinderen houdt.”
Sinds 2002 maakte Marja de
Rooij deel uit van het team van
de Nicolaas Beetsschool. Ze
noemt de school een warm nest
met fijne kinderen, leuke ouders
en fantastische collega’s.
“Er is veel veranderd in het onderwijs in vijfenveertig jaar; we
zijn beland in het digitale tijdperk. De invoering van het Activeboard, het digitale schoolbord, vind ik een prima ontwikkeling. Maar toch jammer
dat de schoolkrijtjes zijn afgeschaft. Je kon er zo geweldig tekeningen mee maken, van
bloemetjes bijvoorbeeld. Dat
is mijn herkenningspunt, bloemen, die teken ik overal op.
Een ding is nooit veranderd,
dat zijn de kinderen. Kinderen zijn in essentie altijd hetzelfde gebleven. Ze zijn echt
en zeggen precies waar het op
staat. Dat is zo leuk aan ze.”
De bloemenjuf Marja de Rooij
neemt deze week officieel af-

scheid van haar groep 3 en van
haar collega’s.
Mirjam Goossens

Heemstede - Het Heemsteedse
nazomerfeest Heemstede live!
dat in 2011 met haar eerste editie hoge ogen gooide krijgt een
vervolg. De succesvolle formule en de lovende recensies van
afgelopen jaar hebben de organisatie gemotiveerd om opnieuw
een 2 daags, gratis toegankelijk, muziekfeest te organiseren
op het Wilhelminaplein. Omdat
het een Heemstede en Wilhelminaplein waardig feest zal worden zijn het vooral Heemsteedse sponsors die zich aanmelden om het mogelijk te maken.
De recent geopende SNS winkel aan de Binnenweg is hoofdsponsor van Heemstede live!. Directeur Minze Zwerver toonde
zich direct enthousiast na afloop
van de sponsorpresentatie door
René Brouwer en Kees Heger.
Door zijn inbreng en die van vele andere Heemsteedse ondernemers zal het mogelijk worden
om van deze tweede editie een
nog completer feest te maken.
Completer en niet groter want
de kracht van Heemstede live!
zal vooral komen uit kleinschalige toegankelijkheid voor jong en
oud. Laagdrempelig, dus gratis
toegang zonder hekken. Een gezellig terras met feestelijke verlichting. Een professioneel podium met een mix van lokale artiesten samen met grotere na-

St. Franciscusschool
figureert in Brammetje Baas
Bennebroek - Vorige week woensdag zijn alle leerlingen (groep
1-8) van de St. Franciscusschool uit Bennebroek naar de Pathé bioscoop in Haarlem geweest om de film ‘Brammetje Baas’ te bewonderen. Er was een zaal speciaal gereserveerd voor de ruim
220 leerlingen. Wat het namelijk allemaal zo bijzonder maakt, is
dat vorig jaar tijdens de zomervakantie alle school scènes op deze school zijn opgenomen. Ook diverse kinderen en ouders van
deze school hebben in deze film gefigureerd. De reacties van de
kinderen waren geweldig, ze herkenden elkaar op het grote doek
en hadden dolle pret om alle situaties waarin Brammetje in verzeild raakte.
Directeur Loek Hogenes: “Het was een geweldige ervaring om
met de hele school deze film te bekijken. Een absolute aanrader voor kinderen, leerkrachten maar ook zeker voor de ouders!”

men uit de regio en een goed
bereikbare bar. Dat zijn de basis-ingrediënten van Heemstede live!
Het speelt zich af in het laatste
weekend van de vakantie op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1
september. Op zaterdag is er
voor de kinderen vermaak met
clown Menno die prachtige ballonnen kan maken en altijd met
zijn vriend de pratende vogel Iggy komt. Het podium zal gaan
knallen met de Haarlems/Heemsteedse bands Mo & the Magic
en coverband Faem.
DJ Bert Coster and friends verzorgt de opening, midsessie en
afsluiting van de vrijdag.
De zaterdag brengt de Rotterdamse band The Amazing
stroopwafels, bekend van hun
jaren 80 hit De Oude Maasweg
en in het avondprogramma de
voltallige Ruud Jansen band.
Een programma om van te smullen, letterlijk want met enkele
sponsors wordt gesproken over
lekkernijen die door deze sponsors kosteloos aan de feestgangers zullen worden uitgedeeld.
Alle informatie, aanmelden van
sponsors en vrijwilligers, het programma en meer kunt u vinden
op www.heemstedelive.nl. Ook
te volgen op twitter en facebook.
De organisatie van Heemstede
live! is in handen van ‘De vrienden van Heemstede’.
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Fietspad maanden dicht, het vervolg
Heemstede – Op de ingezonden brief van Rein Valk met betrekking tot het fietspad aan de
Cruquiusweg heeft de redactie
verschillende reacties ontvangen.
Het pad wordt deels twee
maanden afgesloten, terwijl de
schoolvakanties nog niet zijn
begonnen. Zeker voor fietsende scholieren is het sluiten van
het pad (zuidzijde van de weg)
een crime omdat zij de behoorlijk drukke N201 (of Cruquiusweg) tweemaal moeten oversteken. Het fietspad dat is afgesloten wordt gebruikt om de aanleg mogelijk te maken van de
bouwoprit naar het te ontwikke-

len woningbouwproject Slottuin.
Een van de reageerders is het
roerend eens met het protest.
Ze zag twee weken geleden voor
haar neus twee fietsers op elkaar
klappen omdat het fietspad waar
nu gebruik van gemaakt moet
worden (richting Cruquiusmuseum) erg smal is. Zeker in spitstijden is het oppassen geblazen.
Zij schreef de gemeente aan met
de vraag of er geen andere optie
was voor de toerit naar de bouwlocatie. De gemeente liet weten
dat het fietspad wordt beheerd
door de Provincie en in overleg
met de gemeente plus ontwikkelaar Slottuin gekozen is om het
genoemd deel fietspad te gaan

gebruiken als bouwtoerit. De gemeente laat weten dat de komende weken de daadwerkelijke aanleg van de tijdelijke ontsluitingsweg zal plaatsvinden.
In die fase is het fiets- en brommerpad aan die zijde van de weg
geheel afgesloten en wordt dit
verkeer omgeleid aan de noordkant van de brug waar het fietspad dus meer fiets/brommerverkeer te verwerken krijgt. Zodra de uitweg voor bouwverkeer
is aangelegd zal ook het fietspad
daar weer opengaan en wordt
het kruisen van de bouwuitweg
geregeld met verkeerslichten.
Dus helaas, geen andere mogelijkheid dan de huidige situatie.

Dichtstorten interview
Dichter legt aan bij... Marc van Biezen
Heemstede - In café De Eerste Aanleg had dichter en
journalist Bart Jonker een
bijzondere ontmoeting met
collega dichter Marc van
Biezen. Marc van Biezen
bracht afgelopen week zijn
nieuwe bundel ‘Interim-Astronaut’ uit.
Wie is nu Marc van Biezen
en wat beweegt hem? Een
ontspannen gesprek met
een unieke persoonlijkheid.
Aan een houten tafeltje, onder het genot van een drankje, zitten wij, twee Heemsteedse dichters van eenzelfde generatie, gemoedelijk tegenover elkaar. Mijmerend. Filosoferend. Literair café pur sang.
Ofschoon we elkaar voor het
eerst in levende lijve ontmoeten, lijkt het wel alsof we elkaar
al jaren kennen...
Hoe kun je de dichtkunst van
Marc van Biezen omschrijven?
“Deze wordt voornamelijk gekenmerkt door ‘aforismen’. Aforismen zijn korte heldere zin-

nen die voor een verrassend
effect zorgen. Dit kan een levenswijsheid, humor, dubbelzinnigheid of een spitsvondigheid zijn met een wending, een
soort oneliners”, legt Marc uit,
“Maar ook een realistische en
cynische kijk op de werkelijkheid. Ik ben altijd op zoek naar
de relativering in het leven en
wil dit op een zo’n kort en bondige manier in mijn werk weergeven.”
Als we je werk lezen kun je af
en toe ook ‘cynisch en hard’
uit de hoek komen ten aanzien
van de dood, ziektes en seksualiteit.
“Ja, dat klopt,” vervolgt Marc,
“Dat is juist die relativering,
met de achterliggende gedachte dat het altijd nog erger kan.
In relativeren kan men juist
hoop of misschien zelfs troost
vinden: voor mij is relativeren
overleven. De een zoekt hoop
of troost in ontkenning, de ander in dromen, ik zoek en vind
deze in relativering. Ik relativeer
leven en dood. Relativering appelleert niet aan zelfmedelijden.

EXTREME MAKE-OVER
zij is alleen nog te herkennen
aan haar hond
ABSTRACTE KUNST
als je het omdraait
stelt het ook niks voor
KIST
hij weet dat boven hem
een steen ligt met zijn naam erop
en een datum die niet klopt
en hoe hij ook schreeuwt slaat schopt
hoe hij zich ook wendt of keert
in wat hem omlijft –
de datum blijft
Marc van Biezen, uit de bundel ‘Interim-Astronaut’
(Uitgeverij Mistral, www.uitgeverijmistral.nl)

Het maakt mijns inziens het
leven draaglijker.”
De titels van je bundels dragen
ook namen van ‘bijzondere’ beroepen. Je roept als dichter de
hulp in van deze mensen. Ook
in deze nieuwe bundel weer de
hulp van een ‘Interim-Astronaut’.
Heb je deze ‘hulp’ nu werkelijk
gevonden?
“Nog niet”, lacht Marc, “Je kunt
je dit eigenlijk als lezer al zelf
raden. Ik koos voor beroepen
die niet bestaan en dus nooit
hulp kunnen bieden, zoals een
‘afwezigheidsassistente’,
een
‘ervaringsdeskundige’ een ‘exmondschilder en een ‘stiltetherapeut’. Deze mensen kunnen mij en niemand bijstaan,
omdat ze een illusie zijn. Die
illusie en de maakbaarheid van
het leven intrigeert mij heel
erg: waarom wil iemand bijvoorbeeld er jonger uit blijven
zien door botox? Wat mij boeit
is de illusie die alles controleert. Mensen leven met illusies en moeten dromen hebben
om te overleven. Ik doe hiervan
de overdreven vorm, door te relativeren, met humor. Dat is de
subtiliteit van het leven: de hulp
en de troost die worden geboden.”
Je bent ook op de radio bij
Giel Beelen als vaste dichter te
horen geweest in zijn nachtprogramma ‘Nachtegiel’. Hoe was
dat?
“Dat was een erg leuke ervaring, maar het betekende wel
optreden in een live-uitzending
tussen 1 en 4 uur ‘s nachts. Dat
brak me wel eens op en daarom ben ik daar op gegeven moment mee gestopt.”
Wat is voor jou ultieme poëzie?
“Ik houd van de poëzie van de
Vlaamse dichter Charles Ducal
(geboren te Leuven in 1952).
Deze man dicht vrij klassiek:
geconditioneerd in een strak

Nu in de daluren 10% korting!

Ontspannen afslanken
met Centimeter Garantie
Heemstede - Afslanken op
een prettige en ontspannen
manier, dat is het ideaal voor
veel mensen. Een rustige prettige omgeving en met ervaren
begeleiding. Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, LaRiva te Heemstede werkt op deze
manier, al na een paar behandelingen ervaren de dames en
heren een opvallende verbetering in hun conditie en zien zij
hun figuur slanker worden.
Met LaRiva is fit en slank zijn
een bereikbaar ideaal voor jong
en oud. Met de methode van
laRiva is het mogelijk om op
een geheel natuurlijke wijze af
te slanken, totaal of plaatselijk!
LaRiva werkt met de Zwitserse
Thermo Fysische Methode. Bij
deze therapie gaat het om een
combinatie van conditie, beweging en voeding. Deze methode
wordt al ruim 20 jaar toegepast
en is internationaal een groot
succes! Daarom kan er vooraf
een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat
het werkt!
De Methode bestaat uit een actief en een passief deel. Het actieve deel bestaat uit de doelgerichte
bewegingstherapie
waarmee men totaal of plaatselijk gaat afslanken. Deze bewegingstherapie wordt liggen
uitgevoerd in een warmtecabine. De warmte zorgt ervoor dat
de spieren ontspannen en er
met een relatief lichte inspanning toch effectief aan het figuur gewerkt wordt. Omdat liggend bewegen minder belas-

metrum van binnenrijm. Wat mij
zo aanspreekt in zijn werk, is dat
deze dichter over zijn obsessies
schrijft: alles richt zich op zijn
obsessies. Hij was ook van de
eerste dichters meen ik die daarmee begon.”
Je bundel is naast de gewone
boekvorm ook als e-book uitgebracht, begreep ik?
“Ja, mijn bundel is als paperback

tend is kunnen ook mensen
met reumatische-, rug-en/of
gewrichtsklachten volgens deze methode afslanken.
In het passieve deel geniet het
lichaam van de Ozonzuurstoftherapie. De Ozon stimuleert
de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert zichtbaar en de elasticiteit neemt toe. LaRiva geeft ook
voedingsadvies om op natuurlijke wijze af te slanken, maar
ook om slank te blijven.
LaRiva nodigt u geheel gratis
en vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek
worden u wensen besproken,
de mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen.
Voor meer informatie en het
maken van een afspraak: LaRiva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat 27 te Heemstede. Tel: 023
5474419, website: www.lariva.nl
De actie is geldig vanaf 12-072012 t/m 12-08-2012.

te koop bij boekhandel Blokker
voor 10 euro. De e-bookversie is
ook te koop voor 4,49 euro.”
(Handenschuddend) Dank je wel
voor dit prettige gesprek en succes met je werk en nieuwe bundel!
(Marc, glimlachend) “Graag gedaan, ik vond het erg leuk om
hier aan mee te werken!”
Bart Jonker
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Certificaten bij HPC Waterplezier
Heemstede - Vrijdag werd er
voor de laatste keer dit seizoen
afgezwommen bij het Waterplezier van HPC Heemstede. Dit betekende een grote drukte voor
de trainers Nicky Slinger en Gijs
van de Woord. Maar liefst 27 kinderen zwommen af voor hun
certificaat.
Vijf zwemmers en zwemsters
zwommen af voor ‘certificaat 5’

waarbij zij goed leren ademhalen bij de borstcrawl, als echte
wedstrijdzwemmers leren duiken en ook hoe ze als ploeg een
estafette kunnen te zwemmen.
De grootste groep, 22 zwemmers en zwemsters, behaalde
het ‘certificaat survival zwemmen’. Zij leerden zo’n beetje alles
wat je moet doen wanneer je in
het water valt met je kleding aan.
Maar ook hoe zij anderen zou-

den kunnen redden. Zoals het
vervoeren van een drenkeling
en de gevaren die een in paniek
geraakte zwemmer met zich
meebrengt. Voordat vrijdag de
certificaten werden uitgereikt
werd de les afgerond met een
waterpolo-wedstrijd. De kinderen vormden kleine groepjes
en konden zo al snuffelen aan
de nieuwste afdeling van HPCHeemstede.

Eerste en tweede prijs
voor GSV Heemstede

Prachtdag voor bewoners
Duinoord (Hartekamp)
Heemstede - Linda had al een
plaats gereserveerd op een echte Trike motor. “Er kunnen er
twee achterop maar ik wil alleen
zitten en Aaltje Warderier vond
het meteen goed” zegt ze met
een stralend gezicht. Aaltje heeft
de organisatie in handen en geniet zichtbaar van de uitdrukking op de gezichten van de bewoners. Het weer op deze zaterdag werkt ook al prima mee en
de koffie staat klaar.
Terwijl Linda al een halfuur helmaal klaar zit op de motor worden ook andere bewoners met
kunst en vliegwerk in zijspannen
geholpen. De veelal meervoudig gehandicapten van Duinoord
gaan al weer voor het derde jaar
een tochtje maken in de omgeving van Bennebroek. Een
prachtig initiatief van de stichting 2Weels 4Wings. Voorzitter
Albert van Duijn vertelt vol enthousiasme over zijn stichting.

“In België maakte ik kennis met
het fenomeen dat motorrijders
gehandicapte medemensen mee
uitnemen voor een ritje. In Nederland heb ik toen zelf een vereniging opgericht met als doel
gehandicapten, zieken en ouderen een plezierige dag te bezorgen. Met enige regelmaat stellen wij voor dat doel onze motoren beschikbaar. Soms met een
lunch en een warme maaltijd en
soms, zoals vandaag, rijden wij
alleen een grote ronde” zegt Albert. Om alle 50 bewoners een
ritje te laten maken moet er vandaag vijfmaal een “groot rondje
Bennebroek” worden afgelegd.
De stichting bestaat bij de gratie van giften en sponsoring. Van
20 motorrijders in 2004 beschikt
men nu, anno 2012, over een arsenaal van 200 vrijwilligers en
een groep die voor de faciliteiten
zorgt als dat nodig is. Daarnaast
is er een groot contingent gedi-

plomeerde verkeersregelaars die
voor de begeleiding en veiligheid
zorgt. Deze regelaars worden
ook ingezet( verhuurd) bij andere evenementen, zodat er ook zo
nog wat extra geld binnenkomt.
Naast dit soort evenementen
rijdt de groep ook met bejaarden
en zieken. Volgens Albert geeft
het zo veel voldoening als er een
90+ er achterop de motor zit en
zichtbaar geniet van de brullende motor. Vaak zijn deze mensen
al jaren niet uit hun woonomgeving geweest.
Linda is na een minuut of twintig
weer terug op de plaats van vertrek. “Het was prachtig en ik zou
best nog wel een keertje willen.”
Helaas voor Linda staan de volgende passagiers al weer klaar
voor de volgende tocht. Aaltje kijkt tevreden rond en is blij
dat de onontkoombare dagelijkse sleur van de bewoners is
doorbroken. De vrijwilligers en
hun schitterende motoren weten
waarvoor ze het doen. Alleen al
de uitdrukking op de gezichten
van de bewoners spreekt boekdelen. En bang op zo’n snelle motor zijn ze al helemaal niet.
Op de site www.2wheels4wings.
nl is meer informatie te vinden.
Eric van Westerloo

Heemstede - Het turnseizoen
zit erop. Op zaterdag 23 juni
zijn de laatste vierkamp turnwedstrijden geweest. Maar met
de wedstrijdgroep van GSV
konden ze nog aan 1 wedstrijd
deelnemen, de springwedstrijden. Hier doen normaal gesproken alleen springgroepen
aan mee, die wekelijks trainen
om te springen over de pegasus, de kast en op de tumblingmat. Omdat de wedstrijdgroep
gewend is om aan wedstrijden
deel te nemen, kunnen we met
een klein beetje oefenen toch
aan deze wedstrijd deelnemen.
De wedstrijdgroep was in 2
groepen verdeeld; jeugdmeisjes tot en met 12 jaar en junioren van 12 tot en met 16 jaar.
De jeugdmeisjes mochten beginnen om via de plank over de
kast te springen. Dit ging als
groep heel goed. Na 3 rondes
rust mocht deze groep over de
pegasus springen via de trampoline, ook hier sprongen ze
moeiteloos overheen. Hierna
mochten de junioren voor het
eerst in actie komen en wel op
de trampoline. Met maar liefst
5 verschillende soorten salto’s
in de serie haalden ze een hoge score. Hierna stonden gelijk
de jeugdmeisjes alweer klaar
voor de tumblingbaan. Hier
moesten de meisjes ook rekening houden met elkaar, want
de oefening moest bij een paar
sprongen ook tegelijk gaan. De

junioren sprongen hierna over
de pegasus met behulp van de
trampoline. De groep bestond
uit 8 meisjes, bij alle sprongen,
sprongen de 7 beste meisjes
overheen. Na een paar rustbeurten mochten de junioren
weer over de pegasus, maar nu
met behulp van de plank. Hierdoor kwamen de sprongen iets
minder hoog uit, maar de serie
zag er heel goed uit. De jeugdmeisjes mochten als laatste
over de trampoline, dankzij Otto konden we vanuit onze vereniging voor een jurylid zorgen.
Hij kon onze serie met 3 salto’s
wel waarderen en gaf er een
goede score voor. Als allerlaatste klap op de vuurpijl kwamen de junioren op de tumblingbaan. Alle ogen gericht
op deze meiden die een mooie
serie neerzetten, waar de acrobatische onderdelen zich in rap
tempo afwisselden. De junioren mochten de strijd aangaan
met de jongens, welke iedere
week trainen om te springen,
maar ze hebben laten zien dat
ze die aankunnen. De jeugdmeisjes hebben ook de jongens verslagen, alleen was Tonido uit Amsterdam ze voorgebleven, zodat ze de beker voor
een tweede prijs in ontvangst
konden nemen. Een leuke afsluiter van het turnseizoen om
met een eerste en een tweede
plaats naar huis te gaan.
Monique Marchand
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HBC viert 110 jaar met familiefeest
Heemstede - De sportvereniging HBC in Heemstede vierde
afgelopen zondag haar 110-ja-

rig bestaan met een picknick op
het pas geopende recreatiegebied Meermond, spelen en spel-

letjes voor de kinderen op het
kunstgrasveld en een barbecue
voor het hele gezin. De slagbuien gooiden het programma behoorlijk in de war, maar de HBCers lieten zich er niet door uit het
veld slaan. De picknick verhuisde naar de tribune, de spellen
voor de kinderen en de huldiging
van de HBC-ers naar de sporthal, maar de barbecue werd in
een zonnige sfeer buiten aangestoken. Bijna 300 leden hadden
zich aangemeld voor de picknick. Ondanks de slechte weersvoorspellingen kwam iedereen
opdagen, want dat wilde men
toch niet missen. Het idee van
Arie van Deutekom sloeg aan en
de Jubileumcommissie ging er
enthousiast mee aan de slag. De
weersomstandigheden dwongen
hen uit te wijken naar sportzaal
en bovenverdieping, maar de tribune was de best bezette plek
voor de picknick. Na diverse huldigingen (zie elders op deze pagina) kwam de zon door en kon
de band “Cheerful Fruitflies”, ook
al geïmproviseerd, haar talenten
op het terras van HBC bot vieren
op de vele volhouders, die van
een drankje en de barbecue genoten. Ondanks het weer heeft
HBC met recht en rede weer
aangetoond dat het een familieclub is, die helemaal niet zoveel
luxe nodig heeft om het toch een
heel gezellig en geslaagd feest
te laten worden!

Driedubbel feest bij HBC met
koninklijke onderscheiding
Heemstede - Als je 110 jaar bestaat als sportvereniging is dat
natuurlijk een reden om eens
flink uit te pakken. Eigenlijk is
HBC pas in oktober 110 jaar oud,
maar de herfst is natuurlijk geen
goed jaargetijde om buiten te
feesten, dus werd het afgelopen
zondag 8 juli. Helaas voor de vele
feestgangers viel de regen op 8
juli met bakken uit de lucht. Het
bier bleef zo wel op temperatuur
en dat liet men zich, veilig onder
tenten, goed smaken.

zijn inbreng op waarde geschat.
Bij aankomst op het complex van
HBC voelde Ko Rees al iets in de
lucht hangen. Familieleden die
niets ophebben met voetbal vertoonden zich ineens op het terras. Hij was zichtbaar ontdaan
met de eervolle onderscheiding.
Natuurlijk vergat Ko in zijn dankwoord zijn echtgenote niet, want
zij had het al die jaren maar goed
gevonden.
Voorzitter Rob Roomeijer benadrukte dat HBC een sociaal net-

Ko Rees ontvangt de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Marianne Heeremans.

Veel geld
voor KIKA
Heemstede - De Sportvereniging HBC, afdeling voetbal, heeft
op zaterdag 2 juni een marathon
gevoetbald om zoveel mogelijk
geld op te halen voor KIKA. Het
bedrag is uitgegroeid tot 3001
euro! De jeugdsecretaris van
HBC, John van de Meer, die ook
verantwoordelijk is voor de activiteiten voor de jeugd, overhandigde de cheque tijdens de feestelijkheden rond het 110-jarig
jubileumfeest van HBC aan een
vertegenwoordiger van KIKA.

Burgemeester Marianne Heeremans kwam met een verrassing.
Het had Hare Majesteit de Koningin behaagd op om de heer
Ko Rees te onderscheiden met
de versierselen behorende bij
het Lidmaatschap in de orde van
Oranje-Nassau. De burgemeester stond stil bij de verdienste
van de heer Rees voor ‘zijn cluppie’. Vanaf 1964 is Ko onafgebroken betrokken geweest bij het
wel en wee van de vereniging
en dat in de een of andere functie. Hij nam 25 jaar lang zitting in
de toto-lotto commissie. Hij paste als penningmeester tien jaar
lang op de centjes van de club.
Hij was commissielid van het zaterdagvoetbal en de jubileumcommissie bij het 100 jarig bestaan.
Hij maakte deel uit van de redactiecommissie van het cluborgaan
en sinds 2002 van de website.
Voor het opstellen van een nieuwe huishoudelijk reglement werd

werk wil zijn voor haar leden. De
1100 leden moeten zich thuis
voelen bij HBC. Ook maakte hij
nog even gebruik van aanwezigheid van de burgemeester en de
wethouder sportzaken om een
tweede kunstgrasveld te bepleiten. Er dreigt een ledenstop als
er niet meer ruimte gevonden
wordt in de benutting van de velden. Dan is een tweede kunstgrasveld een uitkomst.
De laatste verrassing kwam van
de KNVB. Bestuurslid Klempers
reikte de zilveren waarderingsspeld uit aan de heren John van
der Meer, Klaas Lukkien en Leo
Holdorp voor de jaren dat zijn als
vrijwilliger hebben bijgedragen
aan de voetbalsport en in het
bijzonder bij HBC. De regen zat
er op voor deze dag en dus kon
de geplande barbecue gewoon
buiten doorgaan. Deze gezonde club zal het 125-jarig bestaan
zeker halen.
Eric van Westerloo
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Zomercursus
striptekenen

Haiku en
ikebana in
Heemstede
Heemstede - Op 14 en 15 juli kan Heemstede opnieuw kennis maken met schone Japanse kunsten. Masako Higashi van
Hanakunst opent dan de deuren aan de Dr P Cuyperslaan 8
van 11.00 tot 17:00 uur voor haar
jaarlijkse expositie. Dit jaar zal
haar tentoonstelling bestaan uit
een combinatie van haiku’s en
ikebana. Om 15.00 uur is er een
demonstratie ikebana.
Een haiku is het kortste gedicht
ter wereld. Het bestaat uit 3 regels van 5 - 7 - 5 lettergrepen.
Het gaat over natuur, emotie of
zomaar een mooi moment. Haiku en ikebana hebben veel overeenkomsten. Bij beide kunstvormen moet je alle overbodige
woorden, cq takken uit je werk
halen om de essentie te benadrukken. De werken zijn ritmisch
en aan de seizoenen gebonden.
Bij zowel haiku’s als ikebanaschikkingen wordt het materiaal,

Heemstede - In drie ochtenden kunnen kinderen van 8 tot
en met 12 jaar van striptekenaar Irene Mulder leren striptekenen. De cursus wordt in
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede gegeven op 15, 16 en 17 augustus. Dezelfde cursus vindt
plaats in Bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 te Haarlem
op 22, 23 en 24 augustus. Alle
ochtenden beginnen om 10.00
uur en duren tot 12.00 uur. Het
cursusgeld bedraagt voor leden 40 euro; niet-leden betalen 50 euro. Reserveren graag
voor 1 augustus via 0235115300. Kijk voor meer info
op www.bibliotheekhaarlem.
nl en op www.irenemulder.nl.

Expositie geopend in Bennebroek
Bennebroek - Donderdag 5 juli
is een nieuwe expositie geopend
in het voormalige gemeentehuis
van Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Er worden foto’s geëxposeerd
van architect en fotograaf Luca
Coppola en er is keramisch werk
te zien van beeldend kunstenaar
Els Hoekstra.
Het werk is te zien tot en met
dinsdag 4 september. De openingstijden zijn: maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
en woensdagmiddag van 13.30
tot 16.30 uur.

Zomeractiviteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek - Welzijn Bloemendaal organiseert ook in de zomervakantie diverse activiteiten.
Op dinsdag 31 juli kunt u zelf
een prachtig boeket of bloemdecoratie maken met als thema
‘zomer’. Locatie: Annemieke’s
Pluktuin in Hillegom. Kosten 15
euro (inclusief materiaal en kop-

tin Bunnik. De Landgoederen en
hofsteden rondom Bennebroek
staan centraal. De lezing is van
10.00 tot 12.00 uur, Kosten: 3 euro, inclusief een kopje koffie. Locatie: Welzijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5 in Bennebroek.
Aanmelden voor deze activiteiten via 023-5845300.

Lazy Sunday Blues in de 1ste Aanleg
de woorden, omgezet naar iets
pakkends, iets wat in je gedachten blijft kleven.
Op deze 6e ikebana expositie van Hanakunst worden de
beste haiku’s van Kazumi Higashi tentoongesteld, zij is voor
deze gelegenheid opnieuw
overgekomen uit Japan. De cursisten van hanakunst, Masako
en Kazumi maken ikebana stukken die geïnspireerd zijn op haar
poezie. In Japan heeft zij meerdere prijzen voor haar haiku’s
ontvangen.
Alle gedichten zijn naar het Nederlands vertaald. Indien u meer
wilt zien en horen over deze oude Japanse kunstvormen, bent u
van harte welkom. Voor meer informatie: www.hanakunst.com.

Heemstede - Wie van een zeer
relaxte zondag houdt met soft
blues klanken en slow ballads
is zondag 15 juli in Café de 1ste
Aanleg op de juiste plaats.
Vanaf 17:30 uur speelt Freedom
Wolf. Deze viermans formatie
is in 2011 opgericht door gitarist, zanger en pianist Bob Helsloot (zie foto). De groep speelt
smooth blues & ballads. Naast
de klassiekers van bijvoorbeeld Muddy Waters, de drie
Kings (BB, Albert en Freddy) is
er een grote invloed van New
Orleans muziek, zoals Dr John,
de boogie-woogie en Ray
Charles. Voorop staat originaliteit, afwisseling en gezelligheid.
Laat u deze regenachtige(?) zondag verwennen met een goed
glas en smooth blues. Toegang
gratis.

Yvonne Weijers
zingt
Regio - Woensdag 11 juli
treedt de Heemsteedse Latin
& Jazz zangeres Yvonne Weijers op met Pieter van Santen (piano), Thom Kwakernaat (contrabas), Ruud Eeuwen (saxofoon). Het optreden is van 21.00 tot 00.00 uur
in Brasserie van Beinum aan
het Klokhuisplein, achter de
grote kerk en naast de Philharmonie in Haarlem. Met
mooi weer heeft van Beinum
een groot terras waar je de
muziek ook prima hoort.

Foto: Geek Zwetsloot.

je koffie). Van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden: 023-5845300.
Woensdag 1 augustus een fietstocht ‘rondje Haarlem’. Opstappen bij het voormalig gemeentehuis in Bennebroek om 10.00
uur.
Donderdag 2 augustus een thema-ochtend: Lezing door Mar-

Meer weten
Zie www.yvonneweijers.nl.

Echte babyzachte voeten
Heemstede – De zomer is begonnen en de slippers gaan
weer aan. Om de voeten er goed
verzorgd uit te laten zien bieden de producten van Footner
de juiste oplossing. Sinds kort
zijn de producten ook in Heemstede verkrijgbaar. De producten
van Footner verzorgen de voeten
en maken ze vrij van eelt en hielkloven. Footner heeft verschillende producten waaronder de
Footner Foam, Footner Socks,
Footner Cream en de Footner
Pen.
De huid beschermt uw lichaam
tegen alledaagse invloeden
van buitenaf. Nieuwe huidcellen worden gevormd in de onderhuid. Deze cellen schuiven
langzaam naar het huidoppervlak op. Gedurende deze 28
dagen durende reis zullen ze afsterven en verzadigen met keratine. Dit proces helpt een huid
zich te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Hoewel de

opbouw van keratine voor een
verharde huid zorgt en onze voeten tegen wrijving beschermt,
kan een te grote opbouw van
droge, verharde huid onaantrekkelijk of oncomfortabel zijn.
Bovendien kan deze huid barsten wat erg pijnlijk kan zijn.
Uw voeten hebben daarom een
goede verzorging nodig. Niet alleen dagelijkse voetverzorging
maar ook regelmatige bezoeken
aan de pedicure. Footner is een
nieuwe effectieve oplossing, die
afrekent met eelt en hielkloven
in slechts 1 behandeling. Met
1 behandeling die slechts 60 minuten in beslag neemt, zullen
uw voeten zonder verdere inspanningen, dode huidcellen
verliezen en u babyzachte voeten bezorgen.
De producten van Footner zijn
onder andere te koop bij Apotheek Groenendaal aan de Valkenburgerlaan 50 in Heemstede.
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Foto´s
kunnen niet worden geplaatst.
Volgende zomer
Misschien aankomende herfst al
Eventueel de winter die komen zal
Wellicht het voorjaar
maar toch zeker in de zomer volgend jaar

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Commissaris Remkes ontvangt de
koningin en haar onderdanen
Regio - In de voortuin van het
provinciehuis is de koningin
met haar duizenden onderdanen neergestreken. Een paleisachtige omgeving met elke dag
een heerlijk ontbijt, luxe lunch
en voortreffelijk diner met maar
één gang: lindebloesem! De koningin van imker Pim Lemmers
kwam vorige week woensdagochtend met haar gevolg op bezoek bij de Commissaris van de
Koningin van Noord-Holland, Johan Remkes. Geen onbekende
voor de imker want hij had hem
bij een vorig bezoek al verteld
hoeveel vlieguren er nodig zijn
voor het maken van een potje honing. Remkes wist dat het
er veel waren, 60 duizend, nee,

dat wist hij niet meer. Met een
wat verlegen glimlach ontfermde
hij zich over de duizenden vlieguren.
Lemmers kon zijn kist bijen neerzetten in de voortuin. Samen met
Remkes zocht hij in de kist, tussen de honingraten naar de wat
grotere bij, de koningin, te herkennen aan de rode stip. Door
het wat zwoele weer bleven de
bijen onrustig, de imker stak zijn
pijp op, de rook maakte de bijen
rustig. De commissaris kon zonder imkerpak toch meehelpen
om de koningin te zoeken. Een
maand lang is zij te gast op het
provinciehuis, daarna is eigenlijk
het seizoen voorbij en kan er geoogst worden. Bijvoorbeeld in de

kinderboerderij `t Molentje van
Heemstede, waar in de nieuwe
stal een ruimte is voor het verhaal van de bijen, natuureducatie, met een bijenkorf in werking
en een honingslinger waar kinderenzelf honing kunnen slingeren.

zal ik je beminnen
bewieroken om te beginnen
en je liefkozen bovendien
Wil je zo graag weer zien
Liefdes zijn soms kort en hevig
dan weer seizoenen lang en stevig
De onze is nog niet gerijpt
Maar ik zet in op volgend jaar zomer zoals je begrijpt
Kris

INGEZONDEN

Bezwaren tegen
nieuwbouw Franciscusschool

Bennebroek - Dorpsraad Bennebroek, Stichting Behoud Erfgoed Zuid Kennemerland (SBEZK) en omwonenden die bezwaar hebben aangetekend bij de Gemeente Bloemendaal met
betrekking tot huidige plannen voor de nieuwbouw Franciscusschool in Bennebroek hebben geen bezwaar tegen een nieuw
Bijenhotels voor tuinen en
gebouw en/of verbouw. De bezwaarmakers willen het college
parken
Bloemendaal houden aan de schriftelijke belofte om achter de
Lemmers had voor de commisWitte de Withlaan geen nieuwbouw te plegen.
saris nòg een bijenhotel meegeDe bezwaarmakers hebben problemen met het feit dat het colnomen, goed voor enkele honlege Bloemendaal weigert deze gemaakte afspraken van dederden bijen. Kleine bijengecember 2008 na te komen. Dit ontwerp is in strijd met de gemeenschappen zijn goed te houmaakte afspraken. De nieuwbouw van de school zou volgens afden in tuinen. Er zijn al een aanspraak plaatsvinden op de plek waar nu de oude gymzaal staat
tal hotels geplaatst, vorige week
en het broederhuis.
nog in de uitzending van VroeDe SBEZK heeft met het college van Bennebroek eind 2008 afge Vogels. In Mediapark staat
gesproken dat de gymzaal mocht worden afgebroken, evenals
een bijenhotel met Giel Beehet broederhuis, om er voor te zorgen dat de school toch nieuwlen als bijenchef. Bij de overbouw kon plegen, maar dan tenminste op een plek waar deze
handiging wilde Lemmers hem
nieuwbouw voor de andere cultuurhistorische objecten in de oueven laten proeven van wat hode kern de minste schade zou aanrichten. Het standpunt van de
ning die hij van de rand had gebezwaarmakers is dat de nieuwbouw moet plaatsvinden op de
schraapt. Commentaar van Giel:
toch nogplek
‘vorst’-elijk
die is afgesproken en bezoek
niet op de nu geplande locatie.
‘bijsmaak’!
Het ontwerp van de nieuwe school past volgens de bezwaarmaDe altijd optimistische Pim Lemkers niet in de Oude Kern van Bennebroek. Dit ontwerp doet het
mers vertelt nog over een bijkarakter van de Oude Kern geweld aan. De vormgeving heeft
envolk dat hij onlangs plaatsnamelijk geen enkele relatie met de historische gebouwen die
te in Leimuiden. Daar mogen
in de Oude Kern staan. Het ontwerp is ook in strijd met de welde werkbijen de hulst bestuistandsnota. Het geplande gebouw is in omvang ook veel te groot
ven waar over een half jaar de
is. Het is echt nergens voor nodig om een enorm schoolgebouw
rode besjes aanzitten die met
neer te zetten. In Bennebroek worden jaarlijks 5 kinderen gebokerst zo gewild zijn. Over zijn
ren. Dat rechtvaardigt toch echt niet het voortbestaan van drie
escapades met de brandweer
lagere scholen die het dorp op dit moment telt.
als er op een moeilijke, meestDe geplande locatie heeft nadelige gevolgen voor de direct aanal op een hoge plek een zwerm
wonenden. Door de neveningang zal het haal- en brengverweggehaald
moet
worden.
keer sterk toenemen, vreest men. Dit wordt bevestigd door de
Heerlijk werken met die enthouverkeerstudie die uitgevoerd is in opdracht van de gemeente
siaste hoogwerkers/spuitgasten.
Bloemendaal, die de Witte de Withlaan, toevallig, buiten de anaZonder bijen geen appels of pelyse laat. De nieuwe school zorgt voor een aanzienlijke verminren is een gevleugelde uitdrukvan in
de de
(gebruik)waarde
van de aanliggende woningen
king van Lemmers. De honingOplossingdering
elders
krant
door extra geluidsoverlast, inbreuk op privacy door inkijk vanbij heeft een grote waarde. Bijna
uit de tweede woonlaag en genoemde verkeers- en parkeer80 procent van alle landbouwgeproblematiek.
wassen worden bestoven door
de bij.
Dorpsraad Bennebroek, SBEZK en omwonenden willen graag in
Aan de lekkerste honing van
een dialoog komen met de gemeente en het bestuur van de La
Zuid-Kennemerland wordt nu
Salle waarin samen wordt bekeken hoe tot een optimale inpashard gewerkt bij het provinciesing kan worden gekomen waar een ieder vrede mee kan hebhuis. Uit de lindebomen, zonder
ben.
bijsmaak, puur honing met de
Dorpsraad Bennebroek
hoogste vlieguren!
Ton van den Brink

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Zoek de verschillen
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Zaterdag 14 en
zondag 15 juli
• Masako Higashi van Hanakunst opent haar deuren
aan de Dr. P. Cuyperslaan 8 in
Heemstede van 11.00 tot 17:00
uur voor haar jaarlijkse expositie. Voor meer informatie:
www.hanakunst.com.
Tot en met 21 juli
Expositie ‘Kunst op Zolder’ in Galerie Het Kunstbedrijf op de Raadhuisstraat
56A in Heemstede. Informatie:
www.hetkunstbedrijf.nl.

•

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

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

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

Zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heemstede Live’ op het Wilhelminaplein in Heemstede. Informatie: www.heemstedelive.nl.

• Historisch Museum Haar-

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

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

•

Diversen
Dinsdag 24 juli
• Casca organiseert een
boottocht en stads- en hofjeswandeling in Leiden. Opgeven uiterlijk 11 juli door 14
euro te betalen in de Luifel in
Heemstede.

Tot en met 30 september
• Werk van André de Kruijf,
Elly van Heiningen en Meet
Gerritsen op de Sanquin
Bloedbank, Boerhaavelaan 22
in Haarlem.
Tot en met 31 september
Schilderijen van Annet
Koper in het Kennemer Gasthuis locatie zuid.

•

Tot en met 16 december

• Tentoonstelling ‘LentepoDinsdag 7 augustus
• Casca organiseert een bezoek aan de Glasblazerij in
Leerdam en een boottocht
over de Linge. Opgeven uiterlijk 11 juli door 29 euro te
betalen in de Luifel in Heemstede.
Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie
Versteeg in verzorgingscentrum Zuiderhout aan de Beelslaan in Haarlem.
Tot en met 4 september
Foto’s van architect en
fotograaf Luca Coppola en keramisch werk van
beeldend kunstenaar Els
Hoekstra in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek.

•

Tot en met 9 september

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

Muziek
Zondag 15 juli
• Freedom Wolf speelt
smooth blues in Café de 1ste
Aanleg, Raadhuisstraat 103 in
Heemstede, 17.30 uur.

Woensdag 15, donderdag
16 en vrijdag 17 augustus
• Cursus striptekenen voor
kinderen van 8 tot en met
12 jaar in Bibliotheek Heemstede, 10.00-12.00 uur. Reserveren: 023-5115300. Informatie: www.bibliotheekhaarlem.
nl en www.irenemulder.nl.

Regio
Exposities
Tot en met 15 juli
• Schilderijen rond het thema ‘Haarlem roze stad’ in
Galerie de Waag, Spaarne 30
in Haarlem.
Informatie: www.haarlemrozestad.nl en www.kzod.nl.
Tot en met 22 juli
Solo tentoonstelling van
Maaike van der Linden in
Galerie 37, Groot Heiligland 37
in Haarlem. Informatie:
www.galerie37.nl.

•

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

Muziek
Woensdag 11 juli
• De Heemsteedse Latin &
Jazz zangeres Yvonne Weijers zingt in Brasserie van
Beinum aan het Klokhuisplein
in Haarlem, 21.00-00.00 uur.
Informatie: www.yvonneweijers.nl.
Vrijdag 13 juli

• Opera Alceste door Haar-

lems Koor Lokaal in de
Haarlemse Stadsschouwburg,
20.15 uur. Informatie: www.
haarlemskoorlokaal.nl.
Zondag 15 juli
Zomeravondmuziek in
de Grote of Sint Bavokerk in
Haarlem, 19.00 uur: Anglicaanse Evensong met het Roder Jongenskoor en Sietze de
Vries, orgel. Informatie: www.
bavo.nl.

•

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

Vrijdag 13 juli
Op zoek naar reekalfjes
op Leyduin, 07.00-08.30 uur.
Startpunt: het parkeerterrein
van Leyduin aan de Manpadslaan 1 in Vogelenzang.
Aanmelden: 088-0064455.

•

Zaterdag 14 juli

• Met de boswachter op de

fiets langs natuur en forten in de regio Spaarndam,
19.00-21.30 uur.
Startpunt: hoek Jan Gijzenvaart/Vondelweg/Spaarndamseweg in Haarlem-Noord.
Aanmelden: 088-0064455.

• Kunstmarkt op de Westkolk in Spaarndam, van 10.0017.00 uur.
Informatie: www.marselje.nl/
kunstmarkten.

Kindercursus
ART Excel in de
zomervakantie

Regio - Toevallig de laatste
week van de vakantie in het
land? En wil je dan een leuke, inspirerende activiteit voor je kind
van 7 tot en met 12 jaar? Dan
is dit een gouden tip! Vier dagen (27 tot en met 30 augustus
van 10.00 tot 15.00 uur) afwisselend spel, creatief bezig zijn, muziek maken, toneel spelen, yoga
en meditatie. Met als belangrijkste doel sociale vaardigheden leren, waardoor je kind in staat is
effectief om te gaan met de uitdagingen in het leven, zoals teleurstellingen, ruzies, grote en
kleine zorgen. In de cursus leren
de kinderen hoe makkelijk het is
om vriendjes te maken en hoe ze
zich overal thuis kunnen voelen.
Spelenderwijs meer zelfvertrouwen krijgen en vanzelfsprekend
lekker in je vel zitten, dat is een
sleutel tot succes. Er wordt vooral plezier gemaakt en veel gelachen tijdens de waardevolle lessen over hoe je kunt delen met
anderen, harmonieus kunt samenwerken en hoe je een gevoel
van verbondenheid met anderen
kunt ontwikkelen. Klaar voor de
start voor een nieuw en succesvol schooljaar!
Wat leren de kinderen in de Art
Excel (All Round Training in Excellence) cursus? De Vijf Gouden Sleutels tot succes; yoga en
ademtechnieken die helpen om
angst, zorgen en stress te laten
verdwijnen; technieken die focus en concentratie verbeteren;
simpele meditatie- en ontspanningstechnieken; vaardigheden
om conflicten op te lossen; leiderschaps- en teamworkvaardigheden om succesvol te zijn in
het leven.
De Art Excel cursus wordt gegeven in de Hogeschool voor
Natuurgeneeskunde Hippocrates, Koepellaan 8 in Bloemendaal. Voor meer informatie en
aanmelding: Noor Francken, tel:
023-5347412 of 06-15113321, email: noor.francken@aofl.nl.

Diensten Bavo
en Hemelvaart

Heemstede - Op zaterdag 14
juli is er een eucharistievereniging om 19.00 uur in de Heilige Bavo kerk aan de Herenweg.
Zondag vindt de eucharistieviering plaats om 10.00 uur. In de
Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan de Valkenburgerlaan
worden zondag eucharistievieringen om 9.00 en 10.30 uur gehouden.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 15 juli
begint de dienst in de Petrakerk
aan de Limburglaan 3 om 10.00
uur. In deze dienst gaat voor ds.
C.D. Affourtit uit Badhoevedorp.
Gevierd wordt het Heilig Avondmaal met elkaar en de nieuwe
ambtsdragers zullen worden bevestigd. Er is kinderopvang voor
de kleinsten en Bijbelklas voor
de kinderen van de basisschool.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 15 juli is
ds. A. Molendijk de voorganger
in de dienst in de Oude Kerk op
het Wilhelminaplein, die begint
om 10 uur. Er is Crèche voor kinderen tot 4 jaar en Kinderkring
voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schinkelshoek zondag 15 juli om 10.00
uur de voorganger. Woensdag
18 juli is er om 19.30 uur een zomerzangavond.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 15 juli ds. J.A.Vermeulen uit Nieuw
Vennep de viering om 10.00 uur.
Er is Kom in de Kring (0-9 jaar)
en een jeugdviering (9-15 jaar).

R.K. Parochie
Sint Jozef

Bennebroek - Bij de R.K. Parochie Sint Jozef aan de Kerklaan
9 in Bennebroek is vrijdag 13 juli
om 09.00 uur een Eucharistieviering. Zo ook op zaterdag 14 juli om 19.00 uur, een Gezinsviering met kinderkoor en intermezzo (tuinviering) en op zondag 15
juli om 10 uur met het Caeciliakoor. Woensdag 18 juli is er een
Eucharistieviering om 19.00 uur.
Voorganger tijdens de vieringen
is pastoor Verhaegh.

Nieuws
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Feestelijke opening Speelbos Meermond
Op woensdag 4 juli werd het speelbos in
park Meermond feestelijk geopend door
wethouder Jeugd, Jur Botter. Alle kinderen
uit Heemstede en omgeving kunnen
zich vanaf nu naar hartenlust uitleven op
de speeltoestellen die zijn gemaakt van
natuurlijke materialen. Een geslaagde eerste
speeldag in het speelbos waar het zonnetje
zich ook goed liet zien.

Duurzaamheidspad

In deze uitgave:
- Bijenles voor leerlingen

Tijdens de opening van het speelbos werd ook verteld
over de plannen voor het duurzaamheidspad dat
later dit jaar wordt geopend. Dit pad loopt door park
Meermond. Hier leren kinderen alles over natuur, milieu
en duurzaamheid. Kijk ook op
www.speelbosmeermond.nl.

- Exposities in Raadhuis
- Vergadering commissie
voor bezwaarschriften

Uittreksel GBA niet
nodig bij inschrijving
voortgezet onderwijs
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

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

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

Legitimatieplicht bij verkiezingen
Bijenles voor leerlingen
van Icarusschool

Op woensdag 12 september 2012 kunt u uw
stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Omdat u in Heemstede dan in elk
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt
stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas
ook een legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

uw geldige legitimatiebewijs meenemen. Ook hier
geldt dat het legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag
zijn verlopen. Zonder dit legitimatiebewijs of een
kopie daarvan mag de gemachtigde uw stem niet
uitbrengen.

Als u zich niet kunt identificeren mag u
niet stemmen

Ook als u iemand via de achterkant van uw
stempas machtigt om uw stem uit te brengen (de
onderhandse machtiging) moet deze (een kopie van)

Werk aan de weg
Op donderdag 5 juli gaf imker Pim Lemmers een les over
bijen aan de leerlingen van de Icarusschool. Wethouder
Jur Botter was bij deze les aanwezig. Op de foto bekijkt
hij samen met een aantal leerlingen een raam uit de
bijenkast in de schooltuin.
In april 2012 reikte wethouder Botter aan alle
basisscholen in de gemeente een zogenaamd
‘bijenhotel’ uit. Deze op een vogelhuisje lijkende
nestkast is bedoeld voor de voortplanting van solitaire
bijen. Tijdens de les kon hij zien dat de kast al in
gebruik was genomen.

Loket Heemstede is er
voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen
van een voorziening in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u
graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Asfaltonderhoud diverse straten Heemstede Op
12 en 13 juli wordt op diverse plaatsen in Heemstede
kleinschalig asfaltonderhoud uitgevoerd. Op de
Heemsteedse Dreef en op de kruising CruquiuswegJavalaan wordt na 20.00 uur tot in de nacht gewerkt.
Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en
Ringvaart (eigendom Provincie Noord-Holland)
Tot eind juli 2012 is het fietspad langs de Cruquiusweg
tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart afgesloten. Ter
hoogte van de kruising Javalaan/ Cruquiusweg
wordt fietsverkeer omgeleid via het fietspad langs
de noordelijke rijbaan van de Cruquiusweg. De
omleidingsroute staat met borden aangegeven.
Javalaan Eind juli 2012 worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden op de
Javalaan. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te
verbeteren. Het werk bestaat uit het verhogen van de
perronband en het aanleggen van speciale tegelrand.
Hierdoor ontstaat er een gelijkvloerse instap die het
in- en uitstappen van de bus makkelijker maakt. De
werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.
Burgemeester Van Lennepweg In verband
met de sloop van Het Overbos op de
Burgemeester Van Lennepweg vinden dagelijks
transportwerkzaamheden plaats op de route
Burgemeester Van Lennepweg - Koediefslaan Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v. De werkzaamheden
duren tot eind september 2012.

GBA uittreksel niet nodig bij inschrijving
kind voor voortgezet onderwijs
Ouders zijn niet verplicht om bij de
inschrijving van hun kind voor het
voortgezet onderwijs een uittreksel uit de
GBA aan de school te overleggen. Het is
dus niet nodig dat ouders speciaal naar het
gemeentekantoor komen voor een uittreksel.
Ouders besparen hiermee onnodig leges- en
reiskosten, reistijd en verlofuren. Ook bespoedigt dit
het inschrijvingsproces op school.

Welke stukken wel aanleveren?

Voor de inschrijving bij een school moet u de
volgende informatie aan de school geven:
- Burgerservicenummer;

- geslachtsnaam en voorletters;
- geboortedatum en geslacht.
Eén van onderstaande documenten moet daar nog
bijgevoegd worden:
- het uitschrijvingsbewijs van de vorige school;
- een paspoort of identiteitsbewijs;
- een geboortebewijs of een afschrift van de
persoonslijst die bij geboorte door de gemeente is
verstrekt.
Let op: de zorgpas kan hiervoor niet gebruikt worden
want dit is een document die niet door de overheid is
uitgegeven. Lees meer op www.rijksoverheid.nl.

Gevaar of schade op straat doorgeven?
www.heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 19 juli 2012 om 20.00 uur
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur

bezwaar tegen het voornemen een
dwangsom op te leggen - openbaar -

20.30 uur

21.00 uur

bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning ten behoeve
van het kappen van een boom aan de
Mahlerlaan 3 - openbaar bezwaar tegen de verleende
omgevingsvergunningen ten behoeve
van het pand Cruquiusweg 37
- openbaar -

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

Verkeersbesluit
Aanwijzen van een kiss & ride plaats Glipperweg
tegenover Linnaeushof aan de oostelijke rijbaan van
de Glipperweg.
Het besluit en bijbehorende tekening liggen vanaf
11 juli 2012 zes weken ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit is verzonden bij burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift indienen als gevolg
van het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van

de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en in ieder geval de
volgende onderdelen te bevatten:
- naam en adres indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt;
- de gronden waarop het bezwaar rust.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Als een belanghebbende die een

bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting van de
uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure, schorsing
wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de President van
de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek om voorlopige
voorziening kan als gevolg van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht worden ingediend
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dit vereist.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- L. van Wijkplein 8 het wijzigen van de voorgevel
2012.183
ontvangen 26 juni 2012
- Lorentzlaan 16 het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak 2012.184
ontvangen 29 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Blekersvaartweg 33 het kappen van een conifeer en
een esdoorn 2012.181
ontvangen 25 juni 2012
- Strawinskylaan 11: het kappen van een ceder
2012.182
ontvangen 29 juni 2012

- Prinsenlaan 15 het kappen van een ceder 2012.185
ontvangen 29 juni 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De aanvragen liggen vanaf 12 juli 2012 van maandag
tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Meldingen

Sloopmelding
- W. Denijslaan 23 het verwijderen van asbest uit de
garage 2012.005
ontvangen 28 juni 2012

De aanvragen liggen vanaf 12 juli van maandag tot en
met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 4 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Glipper Dreef, naast Glipper Dreef 194 het bouwen
van een woonhuis 2012.002
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 12
juli 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

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

