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Kinderen slingeren honing 
op Kinderboerderij
Heemstede – In maart zat im-
ker Pim Lemmers in zak en as. 
Op de Hartekamp waren 8 van 
de 9 bijenvolken verdwenen en 
op de Kinderboerderij was het 
niet veel beter. Tijd om de pijp 
aan Maarten te geven?
Veel tijd had Pim niet om te treu-
ren, want hij kreeg veel hartver-
warmende reacties, een donatie 
van een meelevende om nieu-
we volken te kunnen kopen en 
de natuur hielp hem in het voor-
jaar aan een aantal zwermen 
die hij hier en daar kon vangen 
en zo zijn korven weer bemand 
kreeg.
Radio, TV en dag-en weekbladen 
hadden veel aandacht besteed 
aan de mysterieuze verdwijnin-
gen van bijenvolken. Zondag-
middag stond er een vrolijke 
imker Pim Lemmers aan kinde-
ren uitleg te geven over het zeer 
nuttige leven van bijen. Over de 
bestuiving van bloemen, plan-
ten en fruitbomen die zonder 
bestuiving door de bijen geen 
vrucht dragen. Bijen zijn econo-
misch gezien nog belangrijker 
dan varkens en kippen en staan 
op de tweede plaats in de rang-
schikking van economische be-

langrijkste landbouwdieren. Bij-
na iedereen weet dat bijen ho-
ning maken, kinderen die zon-
dagmiddag op de Kinderboer-
derij bij de imker gingen kijken, 
weten nu ook hoe de bijen ho-
ning maken. Ze mochten zelf de 
waszegel  van de raten schrapen 
en zo de raten klaar maken om 
in de slingermachine de honing 
uit de raten te slingeren. Dat je 
er kleverige vingers van kan krij-
gen dat hoort er bij. Hoogtepunt 
is dat je na een aantal flinke 
slagen aan de slinger de goud-
bruine stroperige honing uit het 
tapkraantje ziet lopen. Zelf een 
potje honing slingeren is heel 
bijzonder. Als je dan de honing 
ook nog proeft is het of je alle 
bloesem van de kinderboerde-
rij zelf als een heerlijke smaak 
in je mond krijgt. Want de bijen 
van die honing zitten vlak ach-
ter het bijenhuis op de Kinder-
boerderij. Veel honing krijgt de 
imker van de volken die hij in 
de afgelopen twee maanden 
weggehaald heeft uit tuinen in 
de buurt, op aanwijzingen van 
politie en brandweer. Uit één 
tuin in de Johan de Wittlaan 
haalde hij afgelopen week wel 

vier zwermen bijen. Dat maakt 
zijn imkerjaar al weer bijna goed. 
Wat hem nog meer goed deed is 
dat de gemeente voor het bijen-
huis in de Kinderboerderij ge-
zorgd had voor een nieuwe ont-
zegelbak, een nieuwe slinger-
machine waar wel twaalf ra-
ten tegelijk geslingerd kunnen 
worden en nog voor enkele be-
langrijke spullen voor de imkerij. 
Hij is er erg blij mee en dat mag 
iedereen ook weten. 
Ton van den Brink

Heemstede - “Zo kan een kleine tuin er uit zien”, schrijft 
de heer of mevrouw Blaauwhof uit de Franz Léharlaan 
114. Het is waar dat ook een relatief klein oppervlak heel 
smaakvol ingericht kan worden als tuin. Geen gazon of 
grote, hoge struiken. ‘Denk kleiner’ is het motto en daar-
mee kun je gerust alle kanten op. Zoals hier, waar een 
fijn slingerpaadje creatief langs de beplanting voert. Zo 
kan het inderdaad ook! Heeft u een leuke kleine of gro-
te tuin die een plek op de voorpagina verdient? Stuur de 
foto naar: redactie@heemsteder.nl of per post: de Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Vermeld wel uw 
naam- en adresgegevens. Tuincentrum de Oosteinde met 
vestigingen in Hillegom en Vijfhuizen trekt uiteindelijk met 
een deskundig oog drie winnaars uit alle ingezonden tui-
nen. De prijzen zijn erg aantrekkelijk: voor de allermooiste 
stelt ‘de Oosteinde’ 150 euro beschikbaar en een tweede 
en derde prijs zijn 75 en 25 euro waard!

Tuinenwedstrijd met ‘de Oosteinde’

Mooiste tuin van de week

www.krde.nl 

Herenweg a

Heemstede
Vandalen 
aangehouden
Heemstede - Een alerte Heem-
stedenaar zag afgelopen zondag 
rond middernacht vier jongens 
wegfietsten bij een bushok-
je aan de Kruisweg. Een ruit van 
het bushokje was vernield en op 
de grond lag een portemonnee. 
Na een zoektocht van de politie 

troffen agenten drie verdachten 
aan bij Hoofddorp, waarvan één 
de eigenaar van de aangetroffen 
portemonnee was. De 17- en 18- 
jarige Hoofddorpers zijn op ver-
denking van vernieling van de 
ruit aangehouden en meegeno-
men naar het bureau. Ze hebben 
de vernieling bekend. De ouders 
zijn in kennis gesteld en tegen 
de verdachten is procesverbaal 
opgemaakt.



Heemstede - Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland zijn 
zich ervan bewust als Betonmor-
telbedrijven Cementbouw aan 
de Bennebroekerdijk een nieu-
we betoncentrale wil installeren, 
dat dit niet alleen gevolgen kan 
hebben voor het milieu. Een aan-
tal bewoners zijn via een  brief 
ingelicht en kunnen reageren. 
Vorig jaar zijn de verontruste be-
woners ook via een brief van de 
gemeente Haarlemmermeer, in-
gelicht over het feit dat De Jong 
Transport, ook gevestigd aan de 
Bennebroekerdijk, een nieuwe 
inrichting wilde. Volgens bewo-
ners van de Glip I en II in Heem-
stede wordt het steeds drukker 
met vrachtverkeer op de dijk 

langs de Ringvaart. Zij hebben 
al zoveel overlast als Cruqui-
us Plaza op zondag geopend is. 
“Er staat dan een file tot aan de 
brug van Bennebroek, aan bei-
de kanten,” vertelt een bewoner. 
“Dus op nog meer overlast zitten 
we niet te wachten.” De stukken 
over de betoncentrale zijn in te 
zien bij het informatiecentrum 
van de gemeente Haarlemmer-
meer te Hoofddorp, van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 13.00 uur. Binnen zes maan-
den na binnenkomst van de ver-
gunningaanvraag zal er een de-
finitief besluit genomen wor-
den, waarbij rekening gehouden 
wordt met de eventueel ingeko-
men zienswijzen.
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Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten in beeld

Het voormalige post-en telegraafkantoor ligt aan de rooilijn van de 
Raadhuisstraat pal tegenover het voormalige postkantoor uit 1920. 
Het gebouw dateert uit 1889 en is ontworpen door Johannes Wol-
bers, zoon van gemeentesecretaris Dirk Wolbers. Van 1899 tot 1921 
doet het dienst als post-en telegraafkantoor met bijbehorende 
dienstwoning. In 1923 wordt het pand verbouwd tot politiebureau, 
nadat het tegenovergelegen nieuwe postkantoor in gebruik wordt 
genomen. In 1966 eindigt deze functie als het nieuwe Bureau van 
Politie aan de Cruquiusweg wordt geopend. Het pand is opgetrok-
ken in de voor die tijd gangbare, rijk gedecoreerde, neorenaissan-
cestijl. Het gebouw heeft twee bouwlagen onder een zadeldak. Links 
en rechts op de nok staan twee gemetselde schoorstenen. Het voor-
schild heeft rechts een decoratieve dakkapel met V-vormig dakover-
stek, balusterwormige houten consoles en piron en links een top-
gevel, een Vlaams Gevel met trapgevel en ornamenten in de vorm  
van pinakels en sierblokken, in deze Vlaamse Gevel staat het jaartal 
1899. De voorgevels zijn lijstgevels. Het pand heeft cultuurhistori-
sche waarde vanwege de uniekheid en de oorspronkelijke functie 
als postkantoor en als politiebureau in de Tweede Wereldoorlog ook 
een zekere emotionele waarde. 
In het pand is thans gevestigd La Riva, Instituut voor natuurlijke fi-
guurcorrectie. La Riva brengt dagelijks het ontspannen afslanken in 
de praktijk met behulp van de Thermo Fysische Methode. Er wordt 
gebruik gemaakt van warmtecabines waarin bij een weldadige tem-
peratuur oefeningen verricht worden.
Daarnaast is er de Ozon Zuurstoftherapie die de stofwisseling sti-
muleert en cellulite vermindert. Persoonlijk advies is hier belangrijk, 
men werkt niet met strenge diëten, maar met richtlijnen voor gezon-
de, lichte voeding. 
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.

Raadhuisstraat 27, La Riva

Verschijnt woensdag
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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

Wat is de natuur toch mooi
Heemstede - Een libel zit te drogen op een waterlelieblad. Het 
omhulsel van de libellarve achterlatend. Er speelt zich heel wat af 
in de vijver. Als de larve volgroeid is, dit duurt 2 jaar of langer, klimt 
hij langs een waterplant omhoog en maakt hierop boven het water- 
oppervlak de laatste vervelling door, om daarna als een volwassen 
libel weg te vliegen.(F
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Onverzekerd, geen APK en rijbewijs
Heemstede - Bij een verkeerscontrole op de Herenweg, dinsdag 
8 juli, is een 31-jarige automobilist uit Tilburg aangehouden. De man 
viel danig door de mand. Hij reed onverzekerd rond, had geen gel-
dige APK en bleek ook niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. 
Ook gaf hij in eerste instantie een valse naam op. Tegen de man is 
proces-verbaal opgemaakt op de verschillende feiten.

Zorgen overlast betonfabriek
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IN MEMORIAM

Petrus Jacobus Maria 
(Piet) Wiegman

Heemstede - Afgelopen week 
overleed in het ziekenhuis in 
Hoofddorp de schilder Piet 
Wiegman.

Hij werd in 1930 geboren en 
groeide op in de Bosboom 
Toussaintstraat, als zoon van de 
bekende Heemsteedse kunste-
naar, - illustrator Jan Wiegman. 
Piet volgde onderwijs op de 
St.Augustinusschool, thans de 
Valkenburgschool en vervol-
gens de St.Henricus mavo.
Op school bleek dat hij zijn te-
kentalent niet van een vreemde 
had. Zijn vader herkende het 
talent van zijn zoon en bracht 
hem na zijn schoolopleiding in 
kontact met de schilder Piet 
Kloes waar hij het schilders-
vak leerde. Zijn schilderijen uit 
die periode zijn krachtig en fi-
guratief en waren goed te ver-
kopen.

Zijn vader Jan, was de broer 
van de vermaarde Bergense 
School schilders, Matthieu en 
Piet Wiegman. Jaarlijks was er 
binnen de familie Wiegman een 
reünie en eind jaren zestig be-
sloten oom Matthieu en neef 
Piet samen een reis te maken 
naar het in kunstenaarskringen 
toen populaire Sitges en Men-
orca. Samen tekenden zij daar 
landschappen, portretten en 
barscènes. De meeste tekenin-
gen werden lokaal verkocht om 
de verblijfskosten te kunnen 
betalen. Zijn oom, doorgaans 
een gereserveerde man, prees 
het tekenwerk van zijn neef. 

Piet was buitengewoon geïn-
teresseerd in het werk van de 
Duitse expressionisten. De be-
invloeding was al snel herken-
baar. In die tijd ontstonden de 
eerste zeer bijzondere lino’s, 
waaruit des te meer het gro-
te kunstzinnige talent van Piet 
bleek. Figuratief, - en soms se-
mi-abstract werk, soms met 
zijn eigen kinderen, dan weer 
de boerderij ( van Schie ) als 
onderwerp. Hij maakte vele 
tientallen van deze bijzondere 
linosneden, die vaak in meer-
dere kleuren gedrukt werden. 
De drukpers draaide flink, maar 
de giftige inkt deed hem geen 
goed.

In de tachtiger jaren kwam 
zwaar weer opzetten. Zijn werk 
verkocht moeilijker en Piet wil-
de van de BKR ( beelden-
de kunst regeling ) niets we-
ten. Om te overleven werkte hij 
in die tijd overdag in een oude 
woonwagen die in de achter-
tuin van Sientje van Noort  aan 
het Wilhelminaplein stond en 
verdiende iets met het restau-
reren van schilderijen en meu-
bels. In deze woonwagen ont-
stond o.a. de zeer fraaie lino 
van een haan. ’s Avonds schil-
derde hij met andere kunste-
naars in Haarlem in de Waag 
voornamelijk naakten. Spora-
disch verkocht hij eigen werk, 
dat steeds abstracter werd. 

Steeds vaker speelden psychi-
sche problemen hem parten. 
De olieverven die in deze tijd 
ontstonden, verhullen de com-
plexiteit van zijn gesloten geest 
en hebben verwantschap met 
het werk van Herman Kruyder. 
De laatste jaren van zijn leven 
kon hij het schilderen niet la-
ten, maar het ontbrak hem aan 
creatief vermogen.

Hij overleed op donderdag 10 
juli. Zijn crematie heeft in be-
sloten kring plaats gevonden.
Met het verscheiden van Piet 
Wiegman gaat een markante 
Heemstedenaar verloren. Wij 
zullen hem door wat hij naliet, 
niet kunnen vergeten.

GertJan Keizer
Kunsthandel AmstelArt

Ontspannen afslanken bij LaRiva
Heemstede - Afvallen op een 
natuurlijke manier zonder uren-
lang in de sportschool te staan. 
Het kan bij LaRiva, Instituut voor 
Natuurlijke figuurcorrectie.
In het pand tegenover het ou-
de postkantoor van Heemstede 
aan de Raadhuisstraat is  het af-
slankinstituut LaRiva gevestigd. 
In het moderne en rustig inge-
richte pand kunnen vrouwen én 
mannen terecht om te werken 
aan een mooi figuur. “We begin-
nen altijd met een figuuranaly-
se,” vertelt figuurconsulente Ce-
cil Hengeveld. “We bespreken 
op welke plekken iemand wil af-
slanken, bijvoorbeeld alleen de 
dijen of over het hele lichaam.” 
Na de figuuranalyse wordt een 
persoonlijk behandelplan sa-
mengesteld.
Afslanken en corrigeren gebeurt 
bij LaRiva in een warmtecabi-
ne waarin mensen liggend oefe-
ningen moeten doen. “Door de 
warmte verbrand je veel meer 
vet,” vertelt Cecil. “Een half uur-
tje in de cabine staat gelijk aan 
twee en een half uur sporten in 
de sportschool.” Omdat de oefe-
ningen liggend worden gedaan 

kosten ze weinig inspanning. 
“Deze methode is daarom ook 
erg geschikt voor mensen die al 
wat ouder zijn of reuma hebben. 
De oefeningen zijn dan ook sa-
mengesteld door een fysiothera-
peut” vertelt Cecil.
Na de oefeningen komt het ‘re-
lax’-gedeelte van de behande-
ling in de ozonzuurstofcabine. In 
deze cabine kunnen mensen bij-
komen van de oefeningen terwijl 
de ozonzuurstof op het lichaam 
inwerkt. “Ozon stimuleert de 
stofwisseling en de bloedsom-
loop” vertelt Cecil. “Het vermin-
dert cellulite en maakt de huid 
elastischer. Ozon doet heel veel 
goeds voor je lichaam. Mensen 
voelen zich weer helemaal fris 
als ze een kwartiertje in de ca-
bine hebben gelegen.”
Bewust met de voeding omgaan 
is erg belangrijk; daarom geven 
de figuurconsulentes van LaRi-
va ook voedingsadviezen. “Goe-
de begeleiding staat tijdens de 
hele behandeling centraal,” zegt 
Cecil. “Wij zorgen ervoor dat de 
aanpak op maat is.” LaRiva geeft 
de clienten daarom centimeter-
garantie. “Het belangrijkste is 

niet alleen dat je gewicht kwijt 
bent  maar ook dat je figuur er 
goed uitziet. Na elke vijf be-
handelingen meten we hoeveel 
centimeters in omvang de client 
kwijt is,” aldus Cecil.
Sinds de opening  zijn de cli-
enten van LaRiva samen al zo’n 
duizenden centimeters kwijtge-
raakt. “Het gaat erg goed,” zegt 
Cecil. “Mensen zijn enthousiast 
en steken ook anderen aan.”

Wie geïnteresseerd is kan mo-
menteel gebruik maken van de 
introductieaanbieding. Bij het 
afsluiten van een advieskuur 
komen er drie behandelingen 
gratis bij. LaRiva is gevestigd 
aan de Raadhuisstraat 27 Voor 
meer informatie 023 547 4419 of 
www.lariva.nl

“Muziekvereniging wil jeugddrumband

Bennebroeks terrein
met Hillegomse grond
Bennebroek - Afgelopen zater-
dag is de vakantie ook voor Mu-
ziekvereniging KNA echt begon-

nen. Eigenlijk een verkeerd mo-
ment om de schooljeugd van de 
dorpen  Bennebroek, Vogelen-

zang en Zwaanshoek op te roe-
pen om lid te worden van een 
drumband. Toch heeft de mu-
ziekvereniging daar een speciale 
reden voor. Het laatste weekein-
de voor de zomerstop heeft KNA 
het stuk grond naast het repeti-
tiegebouw hernieuwd in gebruik 
genomen. Met hulp van de Hil-
legomse Hovenier Van ’t Kloos-
ter is in het najaar het oefen-
veld van de vereniging omge-
ploegd en opnieuw ingezaaid. 
Een feestelijke barbeque voor le-
den luidde onlangs het gebruik 
van de Meerklankweide als offi-
cieel oefenterrein in. Het KNA-
grondstuk ligt in de Hillegom-
se Oosteinderpolder, maar on-
danks dat feit werft KNA niet in 
het Zuidhollandse bollendorp. 
De scholen van Bennebroek, Vo-
gelenzang en Zwaanshoek is ge-
vraagd om in het nieuwe school-
jaar aandacht aan de fanfaremu-
ziek te besteden. Zo hoopt KNA 
voorzichtig op een echte jeugd-
drumband zodat de oefenwei-
de intensief gebruikt kan gaan 
worden. Meer informatie over 
(drumband)les bij KNA: www.
knabennebroek.nl”

Internationaal bezoek R.C.H.-Pinguin
Heemstede -Cubanen, Amerikanen, Antillianen en Japanners wa-
ren tijdens de Haarlemse Honkbalweek regelmatig te vinden op en 
rond het honkbalveld aan de Ringvaartlaan van de Heemsteedse 
Hoofdklassespeler R.C.H.-Pinguins. Deze accomodatie werd door 
genoemde teams waarin vele Olympiagangers spelen zeer op prijs 
gesteld waardoor het zelfs nodig bleek meerdere teams op een dag 
te ontvangen. Interessant hierbij was het verschil in trainingsbele-
ving. Antillianen en Cubanen zeer relaxt, de Amerikanen gedreven 
en de Japanners zeer gediciplineerd. Met de op salsamuziek trai-
nende Cubanen ontstond al snel een warme vriendschap hetgeen 
werd bezegeld door een zeer gezellige middag op en rond het ter-
ras waarbij cola, bier, rum en veel andere lekkernijen werden aange-
voerd vanuit de Cubaanse ambassade. Kortom een streling voor de 
tong zoals de wedstrijden een streling voor het oog waren. R.C.H.-
Pinguins kijkt al weer uit naar de volgende honkbalweek.

Notaris Heemstede in opspraak 
wegens vastgoedaffaire

Heemstede - Een Heemsteedse notaris is in opspraak gekomen 
vanwege mogelijke betrokkenheid bij de vastgoedfraude rond het 
Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Op verzoek van de notariële 
brancheorganisatie KNB stelt de Kamer van Toezicht in Haarlem een 
tuchtrechtelijk onderzoek in naar de notaris en diens kantoor. Daar 
hebben volgens de KNB relevante vastgoedtransacties plaats ge-
vonden. Volgens een mededeling van KNB hebben al ‘doorzoekin-
gen’ op het Heemsteedse kantoor plaatsgehad.

Talencursussen
Heemstede - Casca or-
ganiseert cursussen En-
gels, Spaans, Frans en Itali-
aans zowel voor beginners 
als (ver)gevorderden. Bij elke 
cursus hoort huiswerk. Zo’n 
twee tot vier uur per week is 
noodzakelijk om de cursus 
goed te kunnen volgen.
Voor inschrijven of meer in-
formatie kunt u bellen naar 
Casca: (023) 548 38 28. Of 
kijk op www.casca.nl.
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Fietstocht naar
Spaarndam en Penningsveer

Bennebroek - De maandelijks 
fietstocht van de SWOB is op 
dinsdag 22 juli en gaat richting 
Spaarndam. Wederom is de-
ze route uitgezet door een van 
de SWOB-vrijwilligers, die te-
vens voorrijder is deze dag. Eerst 
wordt koers gezet naar de Ruï-
ne van Brederode, waarna de 
plaatsen Spaarndam en Pen-
ningsveer zullen volgen. In Pen-
ningsveer ligt een stuk geschie-
denis vanwege het fort in de ge-
meente Haarlemmerliede. De 

tocht is ongeveer 35 km lang en 
er wordt in een rustig tempo ge-
fietst. Onderweg wordt er ge-
stopt voor een pauze. De SWOB 
ziet uit naar een goede opkomst 
én goed fietsweer! Bij slecht 
weer gaat de tocht niet door. 
Vertrek om 10.00 uur vanaf het 
SWOB-gebouw aan de Benne-
broekerlaan 3a. Meer informa-
tie bij Stichting Welzijn Ouderen 
Bennebroek, tel. 584 53 00. Op 
werkdagen bereikbaar van 9.00 
– 11.30 uur.

E-bike testdagen bij Van Bakel
Fietsen met altijd wind mee
Bennebroek – Zomaar even 
naar Amsterdam fietsen van-
uit Heemstede/Bennebroek, 
je staat er niet bij stil hoe ge-
makkelijk het kan. Vooral terug 
met altijd de westenwind tegen.  
Even binnenwippen bij de Bijen-
korf en een terrasje pikken bij 
de Roode Leeuw op het Dam-
rak. Met de E-bike gemakkelijk 
thuis opstappen, met wind mee 
een leuke rit maken en parke-
ren in een bewaakte parkeer-
plaats in Amsterdam. Voor een 
paar centen en niet vergelijk-
baar met echte parkeertarieven 
voor een auto, als er plaats is. 
Er was een meneer Marcel die 
dichter bij huis wilde gaan wer-
ken. Hij was van de file naar 
Zwijndrecht verlost, maar kwam 
vanuit Bloemendaal naar Hoofd-
dorp toch wat knelpunten tegen. 
Fietsen viel tegen. Toch weer 
een uur heen en een uur terug 
en dat was niet de bedoeling. De 
E-bike brengt hem nu binnen 
een half uur in Hoofddorp en is 
niet bezweet, maar kan direct 
in zijn krijtstreep gaan mana-
gen. Een zwaar verslaafde fiet-

ser die zichzelf altijd wilde be-
wijzen, had al Santiago de Com-
postella gezien op de fiets, had 
de Bodensee rondgefietst en 
wilde van zijn verslaving af. Hij 
kwam tot de slotsom dat hij zich 
genoeg bewezen had, maar wil-
de wel blijven fietsen, maar dan 
lekker ontspannen. Hij geniet nu 
van zijn E-bike en heeft toch het 
gevoel daadwerkelijk te fietsen. 
Hij vindt fietsen nu ook leuk! 
Met een elektrische fiets ga je 
niet minder bewegen, maar juist 
meer. Je pakt de fiets veel eerder 
om grotere afstanden af te leg-
gen die de E-bike zo gemakke-
lijk mogelijk maakt. Een keertje 
Amsterdam en je durft zomaar 
rond de Loosdrechtse plassen 
te gaan fietsen of een tocht-
je langs de Vecht. Want afstan-
den zijn voor sommige E-bikes 
al helemaal geen probleem 
meer. Honderddertig kilometer 
met een dubbele accu is bij de 
Giant fiets bij Van Bakel in Ben-
nebroek geen probleem. Van-
daar dat rondje Loosdrecht of 
tochtje langs de Vecht. De kos-
ten van de E-bike zijn te ver-

waarlozen, waar de kosten van 
auto- of treinreizen de pan uit 
vliegen. 
Testdagen bij Profile van Bakel
Bij Profile Van Bakel aan de 
Bennebroekerlaan 83 kunt u al-
le dagen terecht om een proef-
rit te maken met een E-bike. Dat 
heerlijke gevoel te beleven om 
lekker te fietsen, meetrappen 
dus, en toch lekker vlot lak heb-
ben aan windkracht 6, pal tegen! 
Op een moderne Giant fiets met 
alle comfort, zoals een veren-
de voorvork en verende zadel-
pen. Shimano Nexus 8 versnel-
lingen en een dubbele actieradi-
us van 130 kilometer. Bij Profile 
van Bakel komt daar nog eens 
bij, een levenslange gratis snel-
service en eerste servicebeurt, 
gratis fietsmeting en gratis za-
delomruil garantie, maar voor-
al deskundig personeel en ad-
vies. Bij belangrijke aankopen 
waar service van belang is, kan 
je niet zonder professionele ser-
vice. Die vindt u in Bennebroek 
bij Profile van Bakel aan de Ben-
nebroekerlaan 83. 
Ton van den Brink

Midzomerbuffet 
Ouderen Bennebroek

Bennebroek - Om met elkaar 
de zomer te vieren organiseert 
de SWOB sinds enkele jaren een 
Midzomer Buffet in verzorgings-
huis Meerleven. Dit jaar werd dit 
buffet gehouden op donderdag 
3 juli.
Om 17.00 uur waren er ca. 50 se-
nioren naar Meerleven gekomen 
om te genieten van de heerlijke 
maaltijd die de koks van Meer-
leven hadden bereid. Er kon 
een keuze gemaakt worden uit 

een aantal warme en koude ge-
rechten. Tijdens deze maal-
tijd werd ook aandacht besteed 
aan het 20-jarig bestaan van de 
Open Eettafel die drie maal per 
week in Meerleven wordt ge-
houden. De SWOB prijst zich 
gelukkig voor deze maaltijden 
een beroep te kunnen doen op 
elf gastvrouwen en één gast-
heer. Zij ontvangen de gasten en 
zorgen voor het opdienen van de 
maaltijd.

Aanpak oude 
gasfabriekterreinen

Heemstede – Onlangs is het 
boekje ‘Slopen, Saneren en Bou-
wen’ gepresenteerd door Gede-
puteerde Albert Moens. Het is 
gepubliceerd vanwege het 5- 
jarig jubileum van het succesvol-
le Programma Gasfabrieken. Dat 
richt zich op sanering en heront-
wikkeling van oude gasfabriek-
terreinen. Noord-Holland is de 
eerste provincie die programma-
brede afspraken heeft gemaakt 
voor de aanpak van de oude 
gasfabriekterreinen met alle ge-
meenten, het Rijk en Nuon.
Onder regie van de provincie 
wordt het Programma Gasfa-
brieken nu al 5 jaar uitgevoerd. 
Het betreft 11 voormalige gas-
fabrieklocaties, die gesaneerd 
worden en een nieuwe bestem-
ming krijgen. Een mooi voor-
beeld is het voormalige gasfa-

briekterrein in Purmerend: hier 
prijkt inmiddels P3, een succes-
vol pop- en cultuurpodium. De 
terreinen liggen in de gemeen-
ten Alkmaar, Bussum, Haarlem, 
Hilversum, Purmerend, Zaan-
stad en ook Heemstede. In 2012 
moeten alle locaties gesaneerd 
zijn. Met de projecten wil men 
een mooier, schoner en gezon-
der Noord-Holland bereiken.
De afspraken voor het Gasfa-
briekenprogramma zijn in 2003 
vastgelegd in een convenant. De 
provincie Noord-Holland heeft 
een Commissie van Toezicht in-
gesteld om toe te zien op het be-
heer van het budget, bewaking 
van de voortgang en naleving 
van de gemaakte afspraken. 
In deze commissie zijn alle be-
stuurders van de betrokken ge-
meenten vertegenwoordigd.

Heemsteedse 
glasgooister

Heemstede - De politie hield 
donderdag 10 juli een jonge 
vrouw (19) uit Heemstede aan. Ze 
wordt er van verdacht glas in het 
gezicht van een vrouw uit Hoofd-
dorp te hebben gegooid. Dat zou 
zijn gebeurd in de woning van de 
Hoofddorpse. De aanleiding moet 
gezocht worden in de relatione-
le sfeer. Tegen de Heemsteedse is 
procesverbaal opgemaakt.

Nieuwe cursus bij Casca
De betekenissen van uw droom
Heemstede - In een kleine groep van maximaal 10 personen, on-
derzoeken we in deze introductiecursus bij Casca welke rijkdom en 
verrassingen het droomleven ons te bieden heeft. Met slechts enke-
le droomflarden of een enkel droombeeld kan al gewerkt worden. U 
herinnert zich u dromen nooit? Neem de proef op de som en leg een 
week lang een notitieblokje en pen naast uw bed. Maar let op, uw 
eigen dromen zijn spannender dan de clifhangers uit de soaps, ze 
laten u niet meer los…. Deze cursus van 6 lessen door Marja Koch 
begint op donderdag 11 september van 20.00-22.00 uur in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 75,- euro. Aanmelden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl.
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Grand Café Op de Route 
viert 1-jarig bestaan
Heemstede – Afgelopen vrij-
dag 11 juli bestond Grand Ca-
fé Op de Route precies 1 jaar. 
Dit is in het pand aan de Zand-
voortselaan in Heemstede fees-
telijk gevierd met een feestmaal.
Topkok Ron Beaulieau bereidde 
een heerlijk diner.  Tijdens en na 
het feestelijke etentje was er live 
muziek en eigenaar Jos nam zelf 
ook de microfoon ter hand. 

Tijdens het jubileum is stilge-
staan bij het goede doel. Vorig 
jaar was het goede doel ‘Lan-
delijke Stichting Tegen Zinloos 
Geweld’ (die van het beken-
de lieveheersbeestje). Uiteinde-
lijk is een behoorlijke som geld 
gespaard voor dat doel. Mede 
door verzoeknummers te kopen 
tijdens de avonden dat Jos op-
treedt in zijn grand café (elke 1e 
vrijdag van de maand) is het be-
drag opgespaard. 
Aankomend jaar gaat de op-
brengst uit de centraal in de 
zaak geplaatste, grote, glazen 
spaarpot naar KIKA (kinderen-
kankervrij). Ook een deel van 
de opbrengst van deze feestelij-
ke jubileumavond gaat naar dit 
goede doel. “Werner en ik vin-
den het belangrijk om de men-
sen die bij ons in de zaak ko-
men bewust te maken van de 
leuke, maar ook de minder leu-
ke dingen in het leven”, aldus 
Jos Zwart. “Het leven is niet al-
tijd een groot feest, vandaar dat 

wij stilstaan bij ook de serieuze 
kant van ons bestaan”.
Op de Route heeft het eerste 
jaar veel ontwikkelingen door-
gemaakt. Zo is het voorterras 
geheel vernieuwd, is er een ter-
ras gemaakt in de achtertuin en 
is de Oudhollandse biljarttafel 
ingeruild voor een poolbiljart. De 
menukaart wordt met regelmaat 
uitgebreid met door hobbykok 
Werner samengestelde gerech-
ten. Zo is er tegenwoordig een 
maandmenu verkrijgbaar en el-
ke maandag bereidt Werner een 
steeds wisselende daghap.
Eigenaren Jos Zwart en Wer-
ner van den Berg hebben nog 
steeds veel plezier in het run-
nen van een eigen café en 
hopen nog lang te genieten van 
hun horecabestaan. Grand Ca-
fé Op de Route is 7 dagen per 
week geopend.

Avondexcursie in ‘nieuwe 
natuur’ van Groenendaal
Heemstede - Donderdag 24 
juli organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland i.s.m. de ge-
meente Heemstede een avond-
excursie in wandelbos Groenen-
daal. Lange tijd was Groenen-
daal een oud en wat uitgesle-
ten wandelbos. Maar dat is te-
genwoordig wel anders. Er zijn 
stukken bos met wat minder bo-
men, zodat meer open plekken 
en lichte plekken zijn ontstaan! 
Spannend en natuurrijk!   
Afgevallen takken blijven lig-

gen. Zo blijven de voedingsstof-
fen in het bos en kunnen dieren 
en planten ervan profiteren. En 
door middel van takkenrillen zijn 
schuil- en rustgelegenheid voor 
vogels, zoogdieren en ander die-
ren gemaakt. Insecten komen zo 
de winter door en muizen, we-
zels, roodborst en heggemus 
maken er zelfs hun nesten in. 
Paddenstoelen verteren de oude 
takken en boomstammen. Ook 
de bunzing en de hermelijn zijn 
weer gesignaleerd!  

Wie het leuk vindt om te kijken 
naar planten en dieren en geïn-
teresseerd is in de nieuwe na-
tuur van Groenendaal wordt uit-
genodigd met deze IVN-excur-
sie mee te gaan.   

Vertrek om 19.00 uur bij het in-
formatiebord op de parkeer-
plaats van restaurant Groenen-
daal. Duur: 1,5 uur. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. 
Informatie: Wil Stumpe, 023-
5374168  of op www.ivnzk.nl. 

Actie stimuleert inleveren lege batterijen

Lege batterijen leveren 
Heemstedenaar reischeque op
Heemstede – Erik Versteeg uit 
Heemstede is de gelukkige win-
naar van een reischeque. Hij 
viel in de prijzen door mee te 
doen aan de landelijke campag-
ne ‘Lege batterijen? Lever ze in 
en WIN!’ van Stichting Batterij-
en (Stibat). “Wat een leuke ver-
rassing deze prijs”, aldus de en-
thousiaste winnaar die op de 
actie attent was gemaakt door 
televisiecommercials en de le-
ge batterijen had ingeleverd bij 
supermarkt Spar-De Koning. De 
reischeque (100 euro) zal bijdra-
gen in een korte vakantie naar 
Barcelona.

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leve-
ren maakt iedereen het gehe-
le jaar door kans op het winnen 
van reischeques. Hoe? Door 
naam, adres en telefoonnum-
mer op een briefje te schrijven 
en dat samen met tien lege bat-
terijen in een zakje te stoppen. 
Dit zakje kan in de inzamelton 
bij één van de duizenden deel-

nemende supermarkten en win-
kels worden gedeponeerd. Inle-
veren kan ook bij het gemeente-
depot of de chemokar. 
Elke maand is er een trekking uit 
de door Stibat opgehaalde zak-
jes met batterijen, waarbij één 
reischeque van 2.000 euro en 
vijfenvijftig van 100 euro worden 
toegekend.
Via commercials op radio en te-
levisie vestigt de Stichting re-
gelmatig aandacht op de actie. 
De informatie is ook te vinden 
op de website van Stibat (www. 
legebatterijen.nl), waarop ook  
elke maand de prijswinnaars 
bekend worden gemaakt.
Met dit initiatief wil Stibat, die 
zorgt voor inzameling en mi-
lieuvriendelijke verwerking van 
batterijen, Nederlanders er ex-
tra toe aanzetten hun lege bat-
terijen apart in te leveren. Lege 
batterijen horen namelijk niet 
in de vuilnisbak. Mede dank-
zij de campagne van de stich-
ting weten steeds meer men-
sen dat en handelen daar ook 

naar. Sinds de start van de in-
zameling in 1992 leverden Ne-
derlanders ruim 30 miljoen kilo-
gram lege batterijen in. Na re-
cycling bracht deze hoeveelheid 
bijna 16 miljoen kilogram bruik-
bare metalen op.
De inzameling van lege batterij-
en zal de komende jaren sterk 
moeten worden opgeschroefd. 
Dat is noodzakelijk door de 
nieuwe Europese richtlijn voor 
batterijen. De lat komt een stuk 
hoger te liggen. In de komende 
tien jaar moeten in Nederland 
ongeveer 1,5 miljard batterijen 
worden ingezameld. Sinds 1992 
leverden Nederlanders zo´n 1,2 
miljard batterijen in. Hoewel de 
meeste Nederlanders de beste 
bedoelingen hebben om hun le-
ge batterijen in te leveren, komt 
dat er vaak toch niet van. Uit on-
derzoek dat Stibat heeft laten 
uitvoeren, blijkt dat in elk huis-
houden gemiddeld 18 lege bat-
terijen rondzwerven. Voor heel 
Nederland komt dat neer op 
zo’n 125 miljoen lege batterijen!

Op maandag 30 juni, als de schoolvakanties zijn begonnen en wij, 
de overburen van de Valkenburgschool, ons in alle gemoedsrust 
verheugen op 6 stille weekjes, worden wij ruw gestoord door een 
hels kabaal.
Wat blijkt: genoemde school wordt voorzien van een nieuwe dak-
bedekking. Dat betekent, alle oude pannen eraf en nieuwe erop.
In een mum van tijd is deze, zo leuk in tweeën gesplitste laan, van 
één kant onbegaanbaar.
Een gigantische bouwkraan, puinbakken en bedrijfswagens blok-
keren de weg. Het verkeer rijdt als het ware in een fuik met alle 
gevolgen van dien. Iedereen moet het maar uitzoeken.
Maandag 7 juli wordt het nog leuker: dan komt er nog een hoog-
werker de straat ingereden om de Hemelbomen te lijf te gaan. 
Grote bergen groenafval liggen dan op de stoepen en op de par-
keerplaatsen en maken de chaos compleet.
Niets of niemand heeft van dit gebeuren iets aangekondigd en/of 
de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.
Wij, de bewoners die zich verheugden op een rustige vakantie- 
periode (met normaal voor je eigen deur parkeren) kunnen het 
wederom schudden.
 
Fam. Kuin, Molenwerfslaan 38
Fam. Vos, Molenwerfslaan 28

Chaos in de Molenwerfslaan

INGEZONDEN

Snelheidscontroles
Heemstede - Dinsdag 8 juli 
(van 08.30 tot 11.00 uur) is ge-
controleerd op de Herenweg. Er 
werden 1711 voertuigen gecon-
troleerd. Hiervan reden er 115 
sneller dan de toegestane 50 
km per uur. De hoogst gemeten 

snelheid was 74 km per uur. Ook 
op 9 juli was er controle. Toen 
van 08.30 tot 11.00 uur, ook op 
de Herenweg. Er werden 2434 
voertuigen gecontroleerd. Hier-
van reden er 180 sneller dan de 
toegestane 50 km per uur. De 
hoogst gemeten snelheid was 76 
km per uur.



Tederheid
is liefde

in ´t
zondagspak.

 

Tederheid

Regen ruist
Als lantaarns

staan in strepen,
goten zingen

hun eigen lied,
auto´s sliertspattend

voortbewegen,
drinkt de aarde

regen.
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Hoewel
velen gingen

Velen zijn mij
voorgegaan.

Toch wil ´t mij
niet aan,

dat ik óók
die weg zal gaan

als niets
mij scheelt

en mij en beeld

getoond wordt
van ontluikend groen...

hoewel ´t blad
van toen

tot een nietig
hoopje bruin

vertrapt ligt
in de tuin.

Zijn zachte deining
stilt verlangen

naar onbekende verten.
´t Is of ´t

schuimgekamde water
voert naar streken

waar de golfslag
van ´t leven

is als de wisselende
waterdeken

van dit meer...

Het meer

Levenzin
De diepe zin
van ´t leven
heeft meer
te maken

met streven
waardoor anderen
in vreugde leven

dan met
materieel gewin

Vorige week publiceerden we een selectie gedichten van 
de vorig jaar overleden Heemsteedse dichter Johan Brou-
wer. Johan Gerard Brouwer werd in Friesland geboren op 7 
augustus 1914 en overleed vorig jaar in Heemstede op 10 de-
cember. 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 ple-
zier mee kunnen doen. Hieronder het tweede en tevens laatste 
deel van deze `Dichtstorten Special` over Johan Brouwer!
Bart Jonker.

Dichtstorten  Special

Kachelwarmte
verwarmt
´t lichaam.

Oogwarmte
verwarmt
de geest. 

Warmte

De zaaier
Gestage strooier
van nieuw leven
tussen horizon

en hemel.

‘Wie wil voor mij zorgen?’

Veruit de meeste mensen ver-
trekken niet naar hun vakantie-
bestemming zonder een goede 
opvang voor hun huisdier gere-
geld te hebben. De verzorging 
van de twee of viervoeter wordt 
vaak uitbesteed aan een vrien-
delijke buurvrouw of aan het 
dierenpension. Toch worden veel 
huisdieren in de vakantietijd aan 
hun lot overgelaten. Als ze geluk 
hebben komen ze terecht bij het 
dierenasiel. Daar groeien ze al-
weer bijna uit hun voegen. 
De verhuizing naar hun nieu-
we onderkomen aan de Kees-
omstraat in Zandvoort is haast 
voltooid. Het asiel heeft een re-
giofunctie voor Kennemerland, 
waaronder o.a. ook Heemste-
de en Bennebroek vallen. Naast 
de vrijwilligers heeft beheerster 
Marlies de beschikking over vijf  
betaalde krachten. Meer ruimte 
betekent ook meer beesten om 
te verzorgen. Er zijn drie kitten-
afdelingen, waaronder een los-
loopgedeelte naar buiten. Ver-
der huisvest het gebouw twee 
ziekenboegen en twee quaran-
taineafdelingen. Als een kat bin-
nenkomt wordt hij altijd nageke-
ken door een dierenarts, die we-
kelijks op bezoek komt. Als het 
baasje zich niet meldt wordt het 
beestje ingeënt, eventueel ge-
castreerd of gesteriliseerd en ge-
chipt. De dieren worden liefde-
vol verzorgd en men laat ze nooit 
‘inslapen’ zoals mensen nog wel 
eens onterecht denken. Edith 
Wessel: “De vrijwilligers helpen 
met de schoonmaak van de hok-
ken, voeren de dieren en geven 
ze de nodige aandacht. We ko-

men altijd vrijwilligers tekort. 
Dan is het soms wel een beetje 
stressen, maar ook heel bevredi-
gend om te doen. Er zitten zulke 
lieve beestjes bij! “

Behoefte aan alles 
“Naast de behoefte aan meer 
helpende handen is er altijd een 
geldtekort. Het asiel is voorna-
melijk afhankelijk van donaties. 
Vorige week stond er een col-
lectebus op het tennispark Groe-
nendaal tijdens het open toer-
nooi. Daar zat toch weer bijna 
150 euro in. Alle kleine beetjes 
helpen.” Ondanks de liefdevolle 
verzorging in het asiel, is het doel 
een goed tehuis te vinden voor 
de hond, kat of konijn. Op de si-
te kunnen de aspirant -baasjes 
het aanbod van beesten bekij-
ken. Men is ervan verzekerd dat 

Heemstede – “Het is weten-
schappelijk bewezen dat een 
huisdier goed is voor de ge-
zondheid van mensen”, aldus 
Heemsteedse Edith Wessel. 
Zij is een van de dertig vrij-
willigers van het dierenasiel 
Kennemerland. Dierenvriend 
Wessel verzorgt de poezen in 
het nieuwe onderkomen. Juist 
in deze zomermaanden wil zij 
de aandacht vragen voor de 
vele katten in het tehuis die 
vlassen op de liefde en aan-
dacht van een nieuw baasje. 
De beestjes zelf geven er veel 
voor terug.

de dieren voorzien zijn van een 
chip en gecastreerd of gesterili-
seerd zijn. Verder worden alle bij-
zonderheden van de beesten ver-
meldt. Dieren brengen gezellig-
heid mee. Voor een kind is het 
bovendien heel leerzaam om een 
beestje te verzorgen. Maar ook 
ouderen zijn gebaat bij een huis-
dier. Edith Wessel: “Mijn schoon-
vader van 88 jaar heeft sinds een 
jaar een kater uit het asiel. Als ik 
hem nu opbel, raakt hij niet uitge-
praat over Bennie. Hij heeft er een 
maatje bij.”
Mensen en huisdieren, ze horen 
gewoon bij elkaar.
Mirjam Goossens

Informatie over de huisdieren of 
om op te geven als vrijwilliger 
op: www.dierentehuiskennemer-
land.nl

SeniorWeb en Casca
Computerlessen voor senioren
Heemstede - In samenwerking 
met SeniorWeb organiseert Cas-
ca dit seizoen cursussen die ge-
heel en al zijn afgestemd op se-
nioren vanaf 55 jaar of ouder. 
SeniorWeb zorgt voor de bege-
leiding en Casca voor de facili-
teiten. 
De lesstof is praktijkgericht; er 
wordt geleerd wat meestal ook 
zal worden gebruikt. In elke les 
worden de onderwerpen rustig 
uitgelegd en voorgedaan, o.a. 
met behulp van presentaties op 

een groot scherm. De meeste 
tijd van de les oefenen 55-plus-
sers zelf op de computer. Iede-
re cursist(e) werkt op een ei-
gen computer. Tijdens het oefe-
nen is er begeleiding en onder-
steuning.
De begeleiders van de cursus-
sen zijn ook senioren met rui-
me computerervaring, die op 
vrijwillige basis hun kennis wil-
len overdragen. Zij worden on-
dersteund door de landelijke or-
ganisatie van SeniorWeb. Door 

deze constructie kan de con-
tributie voor de cursussen heel 
laag worden gehouden. De les-
sen worden gegeven in een ont-
spannen sfeer. Van iedere les 
ontvangt de cursist het lesmate-
riaal op papier, zodat ook thuis 
geoefend kan worden.
SeniorWeb biedt een “Snuffel-
cursus” en een “Basiscursus”. 
De snuffelcursus is voor men-
sen die nog (bijna) niet met een 
computer gewerkt hebben en 
willen weten of het ‘computeren’ 

iets voor hen is. In deze cursus 
gaan we oefenen met de muis, 
werken met het toetsenbord en 
wat rondkijken op Internet. De-
ze 3 lessen, die begeleid worden 
door vrijwilliger Cor Vronink, zijn 
op woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur en kosten 26,- euro. Startda-
ta zijn 3 september, 24 septem-
ber, 29 oktober en 19 november.
In de basiscursus worden al-
le belangrijke basishandelingen 
uitgelegd en toegepast. Aan de 
orde komen: muishandelingen, 
eenvoudig tekstverwerken (ty-
pen), Paint (tekenen en foto be-
werken), surfen op het internet, 
e-mail versturen en ontvangen. 
U moet zelf thuis beschikken 

over een computer en voldoende 
tijd hebben om te oefenen.
Wie niets of nog heel weinig met 
de computer heeft gedaan, moet 
eerst de “Snuffelcursus” volgen. 
De basiscursus bestaat uit zes  
lessen, die begeleid worden door 
Henk Kuiphof en Carla Duivis, op 
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 
vanaf 2 september en vanaf 17 
maart. Kosten: 52,- euro.
Senioren die na het volgen van 
deze cursussen nog verder wil-
len, kunnen deelnemen aan een 
van de andere computercursus-
sen van Casca. Aanmelden kan 
van ma t/m vrij van 9.00-12.00 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
Meer info: www.casca.nl.



de Heemsteder - 16 juli 2008 pagina 13

Poolse kindertjes actief in
de Haarlem Cup wedstrijden
Heemstede – De Voetbal-
week 2008 (Haarlem Cup) 
staat weer voor de deur. Van 
maandag 21 juli t/m zaterdag 
26 juli zal dit sportieve eve-
nement weer plaatsvinden. 
De redactie van de Heemste-
der ontving van Stichting Po-
len Project Lesna de volgen-
de bijdrage. 

“15 Kinderen, 11-14 jaar, uit Po-
len zullen weer naar Heemste-
de komen om te strijden voor de 
prijzen tijdens de Regio Haarlem 
Cup-wedstrijden. Zij worden be-
geleid door 2 chauffeurs, 2 trai-
ners, teammanager, EHBO-er 
en nog een paar mensen, die al-
lemaal een functie hebben. Een 
gezellige groep van 25 mensen, 
die komen om te laten zien wat 
ze waard zijn. Toch blijft het een 
bijzonder team. Ze komen bijna 
allemaal uit Grabiszyce (spreek 
uit Krabjesietsje) en ze zitten al-
lemaal op de lagere school van 
Grabiszyce. 
Daar zijn ze 5 jaar geleden be-
gonnen met een project om de 
kinderen, die voor het meren-
deel een uitzichtloze toekomst 
hebben, te leren en te laten zien, 
dat er meer is in de wereld dan 
alleen maar armoe, alcohol en 
schaamte daarvoor. Het nieu-
we hoofd van de school, de be-
vallige Dorota Balaban, was 
de aanjager van het project en 
de overige onderwijzers volg-
den enthousiast. Men bezocht 
de spijbelaars thuis en kwam 
er achter dat bijv. de kinderen 
niet naar school mochten, om-
dat ze moesten werken, thuis of 
op het land, of omdat ze geen 
kleren meer hadden om net-
jes naar school te gaan. Men 
ging ontbijt op school voor de-
ze kinderen organiseren, ze 
kregen gratis boeken en leer-
middelen en mochten overblij-
ven. Er werden clubjes opgezet 
om ook na school iets leuks te 
gaan doen, zoals handwerken, 
toneel én voetbal. Op zaterdag-
morgen werd op een stuk land 
echt getraind o.l.v. Leszek Ko-
narski. Meisjes en jongens door 
elkaar en de beteren vormden 
een team. Zij gingen spelen te-
gen echte clubs, in de loop van 

een aantal jaren werden ze uit-
genodigd voor toernooien en er 
kwam een heuse trainer bij van 
het Poolse CIOS, die enthousiast 
met ze aan het werk ging.
Nu zijn ze voor de tweede keer in 
Heemstede om mee te doen aan 
de Regio Haarlem Cup. Het hele 
jaar heeft in het teken gestaan 
van dit bezoek. Leszek was eens 
uitgenodigd op een vrij groot 
toernooi met zijn voetbalelftal 
van jongens en meisjes. 
De kwaliteit van het spel ver-
raadde een intense wil om het 
hartstikke goed te doen. Ze vie-
len op door hun gedisciplineerde 
gedrag, terwijl ze eigenlijk hele-
maal geen club waren. Het ver-
haal van de school in Grabiszyce 
ging door heel Polen, maar ook 
naar Tsjechië. Ze zijn uitgeno-
digd op een toernooi in Tsjechië. 
Ze beschouwen het allemaal 
als een training voor de Regio 
Haarlem Cup in Heemstede. Ze 
noemden zich SP Grab. Eigenlijk 
wilden ze the Raccoons (wasbe-
ren) genoemd worden, maar dat 
vond de leider geen internatio-
nale naam. PPL helpt de school 
al weer 3 jaar aan kleding, leer-
middelen, schoolmeubilair, attri-
buten voor de gymzaal, kleding 
en ballen voor SP Grab, bijdra-
gen voor de trips naar toernooi-
en en last but not least de deel-
name aan de Regio Haarlem 
Cup. Deze kinderen beleven de 
week van hun leven, dankzij uw 
hulp aan PPL!

Achtergronden
Voetbalweek 2008
We zitten met spanning te wach-

ten op het voetbalprogramma 
voor de meiden en jongens, die 
deelnemen aan de Regio Haar-
lem Cup.  Vorig jaar speelden ze 
hun wedstrijden allemaal op het 
RCH-terrein (lekker dichtbij!)  
en dat was fi nancieel belangrijk 
voor Leszek Konarski , de team-
manager. Wij malen er (nog) niet 
zo om, maar het vervoer naar 
een veld in Haarlem/Noord, elke 
dag weer, hakt er aardig in, want 
ze betalen de bus per gemaak-
te km. De hoop is er nu op ge-
vestigd dat SP Grab zal aantre-
den op het HBC-terrein aan de 
Cruquiusweg in Heemstede. Dat 
zou helemaal luxe zijn, want dan 
spelen ze alleen maar thuiswed-
strijden!  We moeten afwach-
ten totdat Expersport, de orga-
nisator, het programma bekend 
maakt op de website: www.
foundationppl.nl

BakluchtSpaarlamp
Minister Bert Koenders van Ontwikkelingshulp heeft het licht 
gezien en van dat bij hem weinig voorkomende verschijnsel wil 
hij nu ook het platte land van Afrika deelgenoot maken. Binnen-
kort vertrekt er een bootlading spaarlampen richting de Der-
de Wereldlanden om de krakkemikkige hutjes van een dergelij-
ke energiebesparende lichtgever te voorzien. Goed idee van de 
minister vindt ook Sambi Zwambesi die dit verblijdende bericht, 
zittend voor zijn uit golfplaten opgetrokken hut, via de rooksig-
nalen ontving. Enthousiast rukt hij de voordeur, gemaakt van 
afgerukte boomtakken en opgehangen door middel van twee 
niet meer in gebruik zijnde broekriemen, open om zijn uit drie 
generaties bestaande familie in de hut het verheugende nieuws
mede te delen. Die broekriemen had hij toch niet meer no-
dig. Zijn broek zakte door gebrek aan genoeg en proper voed-
sel toch al van zijn kont, maar hij heeft binnenkort wel energie-
zuinig licht in zijn schamele onderkomen. Er zijn nog wel wat 
kleine probleempjes op te lossen zoals, elektriciteit, leidingen, 
schakelaars en fi ttingen, maar wie maalt daar nog om. Dat de 
verlichting bij zal dragen aan het herkennen van de geringe 
hoeveelheid voedsel valt te betwijfelen. Dat is iedere dag het-
zelfde. Drie bordjes op een behangplaksel gelijkende substan-
tie, die verdeeld over drie borden, gemaakt schijnt te zijn van 
rijst. In samenwerking met een gloeilampen, pardon spaarlam-
penfabriek, wordt er drie miljoen euro uitgegeven aan dit initi-
atief. Verheugd horen de familieleden van Sambi, tezamen ge-
perst op 15 vierkante meter woonoppervlak, het goede nieuws 
aan. Er waren betere hulpverleningen mogelijk geweest zoals 
bijvoorbeeld voedselpakketten of medicijnen maar zo valt er 
altijd wel wat te zeuren. Net de eindrekening van Eneco bin-
nen gekregen. Ruim 28 procent bestaat uit belasting. Ik doe in 
tegenstelling tot het platte land van Afrika voorlopig het licht 
maar even uit.  
Wim Bak

Heemstede - Voor de een is 
eten een culinaire ontdekkings-
reis, een avondje uitgebreid ta-
felen met vrienden, voor een an-
der is de maaltijd een dagelijks 
rustpunt in het gezin. Bij Casca 
kunt u voor allerlei cursussen en 
workshops terecht. Er zijn ‘keu-
kens’ van over de hele wereld: 
Surinaams, Cubaans, Engels, Ita-
liaans, Japans. Maar ook bijzon-
dere gerechten: amuses, high 

tea, taarten, vis, tapas, tapena-
des, kerstgerechten. Dit is nog 
maar een kleine greep van wat 
Casca op culinair gebied te bie-
den heeft. 
Nieuw dit seizoen zijn thema-
workshops. Eens per maand is 
er een workshop waarin steeds 
een ander land centraal staat. 
We koken met elkaar en eten 
deze maaltijd ook gezamenlijk 
in de foyer van de Luifel. De eer-

Culinaire cursussen bij Casca
Lekkerbekken aan de slag!

ste workshop op maandag 15 
september van 10.00-13.00 uur 
is Nederlands en kost, inclusief 
de ingrediënten, 28,50 euro. Cu-
linair specialiste Erna Fremeijer 
geeft alle cursussen en work-
shops in de leskeuken van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Het hele programma vindt u in 
de brochure van Casca en op 
www.casca.nl
Aanmelden en informatie opvra-
gen kan van maandag t/m vrij-
dag van 9.00-12.00 uur: telefoon 
023-548 38 28 kies 1 of via de 
website. Fo
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Training ‘Je eetbuien de baas’ 
Heemstede - Voor mensen met 
kleine en grote eetproblemen 
start er op 8 september een be-
wustzijnstraining “Je eetbuien de 
baas”. Deze training is gebaseerd 
op het boek van Joanna Kortink 
“Uit de ban van de eetbuien”. De 
training is geen nieuwe dieet-
cursus, maar leert u om op een 
andere manier om te gaan met 
eten, gevoelens die hiermee te 
maken kunnen hebben en uit-
dagingen om deze te verande-
ren. Daardoor is gewichtsver-
mindering mogelijk. 
Het kan best lastig zijn om een 
eetprobleem te herkennen of 
erkennen, zoals lijnen en weer 
aankomen, eten uit stress, eet-
verslaving of boulimia. Bij deze 
training komt in een ontspan-
nen sfeer op elke bijeenkomst 
een ander onderwerp uit Joan-
na’s boek aan bod. U doet on-
der leiding van docent Joan
Bieger gezamenlijk de oefenin-

gen en vindt steun bij elkaar 
door het delen van ervaringen. 
Op de website www.praktijk-
bieger.nl vindt u meer informa-
tie over de praktijk van Joan en 
haar werkwijze en achtergron-
den.
U kunt een informatiebijeen-
komst bijwonen over dit onder-
werp op maandag 25 augus-
tus van 19.00-20.00 uur. De trai-
ning start op maandag 8 sep-
tember van 13.30-16.00 uur en 
wordt gegeven bij Casca loca-
tie de Luifel.
U kunt zich nu al opgeven. 
Aanmelden kan bij Casca van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur: tel 023-548 38 28 kies 
1. Meer info: www.casca.nl. 

Gekneusde ribben
Heemstede - De politie stelt 
een onderzoek in naar de exacte 
oorzaak van een aanrijding op de 
kruising Schoterweg / Regulier-
straat in Haarlem, die donderdag 
10 juli plaatsvond. Rond 20.35 
uur reed een 34-jarige Haar-
lemmer met zijn auto over de
Schoterweg, hij wilde rechtsaf 
de  Regulierstraat inrijden.
Door nog onbekende oorzaak 
kwam hij in botsing met een 
snorfi ets, waarop een 31-jari-
ge Heemstedenaar en een 29-
jarige  Haarlemmer zaten. Zowel 
de Haarlemmer als de Heem-
stedenaar raakten gewond bij  
de aanrijding. De Haarlemmer 
brak een been, de Heemste-
denaar kneusde onder andere
enkele ribben.
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Agrarische Open Dag 
‘Bollenstreek in Bedrijf’

U kunt daar van 10.00 tot 16.00 
uur kennismaken met de gehei-
men van de teelt van bloembol-
len, snijbloemen en vaste plan-
ten. U kunt zien hoe de gerooi-
de bloembollen bewerkt en be-
waard worden en hoe ze klaar-
gemaakt worden voor de export. 
U kunt een kijkje nemen bij het 
veredelen van bollen en bloe-
men, zoals gladiolen, alliums en 
lelies. Ook kunt u uitleg krijgen 
over het kweken van vaste plan-
ten en snijbloemen en over het 
broeien van bloembollen in de 
wintermaanden.

Bloembollen,
snijbloemen en vaste planten 
Aan Bollenstreek in Bedrijf 2008 
doen de volgende Hillegomse 
bedrijven mee:
1.  Fa. L. en A. van Berkel, Noor-

der Leidsevaart 48 (vaste 
plantenkwekerij)

2.  M. & L. Heemskerk, Noorder 
Leidsevaart 60 (bloemenkwe-
kerij)

3.  Jac. P. Heemskerk & Zn. B.V, 
1e Loosterweg 51 (bloembol-
lenkwekerij)

4.  Royal van Zanten Flowerbulbs 
B.V, 1e Loosterweg 1a (bloem-
bollenexportbedrijf)

5.  F. de Boer, 1e Loosterweg 1b 
(bloemenkwekerij)

6.  Hachmang & Maas, 1e Loos-
terweg 1c (bloemisterij)

De bedrijven zijn uitstekend met 
de fiets te bezoeken, maar zijn 
ook per auto bereikbaar. Op de 
diverse bedrijven is voldoen-
de parkeerruimte aanwezig. De 
bedrijven liggen op loopafstand 
van het NS- station Hillegom.

Extra activiteiten
Op vrijwel alle bedrijven wor-
den extra activiteiten georgani-
seerd, die te maken hebben met 
natuur en landschap. Het Hoog-
heemraadschap van Rijnland 
geeft een presentatie over de 
waterbeheersing in het bollenge-
bied door middel van de aanleg 

Regio - De agrarische bedrijven in de Bloembollenstreek zet-
ten dit jaar op zaterdag 9 augustus hun deuren open voor het 
publiek. Bezoekers kunnen dan een kijkje nemen bij zes kwe-
kerijen van bloembollen, zomerbloemen en vaste planten aan 
de 1e Loosterweg en de Noorder Leidsevaart in Hillegom.

van peilvakken. U kunt informa-
tie krijgen over het project Telen 
met Toekomst. Een imker zal zijn 
bijenvolk tonen en producten te 
koop aanbieden. De Agrarische 
Natuur- en Landschapsvereni-
ging Geestgrond presenteert zich 
en de historische stichting Vrien-
den van Oud Hillegom geeft uit-
leg over de historie van het ge-
bied. Voor kinderen is op één van 
de bedrijven een parcours voor 
traptrekkers gemaakt.

Bollenstreek in Bedrijf 2008
De Open Dag agrarische be-
drijven Bollenstreek in Bedrijf 
wordt nu voor de 16e keer ge-
organiseerd. Het is een initia-
tief van de Koninklijke Algemee-
ne Vereeniging voor Bloembol-
lencultuur (KAVB) en de Land- 
en Tuinbouworganisatie Noord 
(LTO Noord). Door middel van 
deze open dag wil de agrarische 
sector de bewoners in hun om-
geving en toeristen en recre-
anten betrekken bij het werk in 
de agrarische sector in de re-
gio. De Open Dag wordt moge-
lijk gemaakt door een groot aan-
tal bij de bloemen-, bollen- en 
vaste plantenteelt betrokken be-
drijven.

Grote kunstmarkt in Spaarndam
Regio – Op zaterdag 19 juli 
vindt in Spaarndam een grootse 
kunstmarkt plaats met verras-
sende items. Er is kunst in aller-
lei vormen, waaronder schilder-
kunst in velerlei vormen, kera-
miek en muziek. De kunstmarkt 
duurt van 10 tot 17 uur. 

Wie komt kan het best de fiets, 
de bus (lijn 14 vanaf het Delft-
plein) of de benenwagen ne-
men, want er is in Spaarndam 
niet veel plaats voor auto’s. Vlak 
buiten het dorp ligt aan de Sla-
perdijk wel een parkeerplaats, 
maar die is snel vol. Er vaart dit 
jaar geen rondvaartboot meer 
uit Haarlem naar de markt.
Alles begon ooit voor de Spaarn-
damse kunstmarkten toen een 
paar kunstenaars uit het dorp in 
1971 de koppen bij elkaar staken 
en de kunstmarkten ‘verzonnen’. 

Gelukkig wonen er nog steeds 
kunstenaars in Spaarndam. En 
dat brengt zelfs nieuwe gezich-
ten op de markt van zaterdag 19 
juli. Het kunstmarktconcert biedt 
om 15 uur interessante romanti-
sche werken door twee getalen-
teerde buitenlandse solisten op 
klarinet en piano.

Win een kunstwerk
Iedere bezoeker kan op de markt 
op een kaartje zijn/haar naam 
en adres achterlaten. Rond 16 
uur op de laatste marktdag wor-
den door een vertegenwoordi-
ger van de dorpsraad de win-
naars geloot, die met een fraai 
kunstwerk (zie foto) of een CD 
van één van de muzikanten naar 
huis gaan. Deelname is koste-
loos en niet alleen voor de de-
genen die een aankoop doen. 
Iedereen kan meedoen. 

Strengere hoogtebeperkingen 
bij luchthaven Schiphol

Regio - De Inspectie Verkeer 
en Waterstaat is voorstander 
van strengere hoogtebeperkin-
gen van gebouwen, windturbi-
nes en bomen bij luchthaven 
Schiphol en regionale luchtha-
vens. Dat blijkt uit een rapport 
dat onderdeel uitmaakt van de 
evaluatie van het Schipholbe-
leid. Zo is de inspectie van me-
ning dat de maximaal toegesta-
ne bouwhoogte rondom Schip-
hol moet worden verlaagd naar 
100 meter en dat het cirkelvor-
mige gebied waarbinnen deze 
beperkingen gelden wordt uit-
gebreid van zes naar tien kilo-
meter rondom de luchthaven. 

Ook wil de inspectie kunnen 
ingrijpen als gemeenten in de 
nabije omgeving van luchtha-
vens bomen te hoog laten wor-
den. De inspectie signaleert dat 
door oprukkende bebouwing 
rond luchthavens en de bouw 
van extreem hoge objecten de 
wettelijk vastgelegde hoogte-
beperkingen te kort schieten 
om het starten en landen met 
vliegtuigen onbelemmerd te la-
ten verlopen. Met name wind-
turbines, waarbij hoogtes van 
180 meter al geen uitzondering 
meer zijn, kunnen aanleiding 
geven tot operationele proble-
men.

Concert in Oude Kerk Spaarndam
Regio – In het kader van de 
Kunstmarkt op zaterdag 19 
juli te Spaarndam wordt een 
concert gehouden in de Oude 
Kerk. Rafael Espido en Yuka 
Hosoda treden op en zij doen 
dat van 15.00 tot 16.00 uur.

Rafael Espido bespeelt klarinet 
en Yuka Hosoda is pianist.  
U kunt genieten van een prach-
tig programma bestaande uit 
werken van Debussy, Brahms, 
Martinu, Messager en Schu-
mann.

Rafael Espido is geboren in Cor-
uña (Spanje) in 1983. Nadat hij 
zijn studie aan het conserva-
torium in Coruña had voltooid 
(2006) is hij naar Nederland ge-

komen om op de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht zich 
verder te bekwamen bij Hein 
Wiedijk, klarinetist bij het Con-
certgebouworkest te Amster-
dam. 
Verder heeft hij van 2004 tot 2007 
gestudeerd bij Miguel Espe-
jo. Was met het Stadler Quar-
tet finalist bij het Ill Concurso de 
Musica de Camara de Amuero 
(Spanje), won de tweede prijs in 
het Il Premio a la Excelencia Mu-
sical in Galiza (Spanje) en heeft 
een CD uitgegeven met werken 
van Brahms en Debussy.

Sinds 2005 speelt hij dikwijls 
met het Banda Municipal de A 
Coruña met dirigenten als Henk 
Adams en Marcel van Bree en  

klarinetisten als Henri Bok.

Yuka Hosoda. Deze Japanse pi-
aniste studeerde van 2002 tot 
2006 piano bij Sinnosuke Tashiro 
en Julia Ganeva bij de Musa-
shino Akademie. In 2005 kreeg 
zij een laureaat van de Rosen-
stock International Piano Com-
petition van Tokyo. 
Momenteel studeert zij aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht bij Martyn van den Hoek 
voor het behalen van haar diplo-
ma. In 2007 was zij uitverkoren 
om deel te nemen aan een Lis-
zt Piano Masterclass, gegeven 
door Dr.Leslie Howard.

Toegangsprijs 3 euro; kinderen 
beneden 12 jaar gratis.
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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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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

Donderdag 24 juli
Avondexcursie in 
wandelbos Groenendaal
Donderdag 24 juli organiseert het IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met de gemeente 
Heemstede een avondexcursie in wandelbos Groenendaal. Lange tijd was Groenendaal 
een oud en wat uitgesleten wandelbos. Maar dat is tegenwoordig wel anders. Er zijn stukken 
bos met wat minder bomen, zodat meer open plekken en lichte plekken zijn ontstaan. 
Spannend en natuur rijk!
Afgevallen takken blijven liggen. Zo blijven de voedingsstoffen in het bos en kunnen dieren 
en planten ervan profi teren. En door middel van takkenrillen zijn schuil- en rustgelegenheid 
voor vogels, zoogdieren en ander dieren gemaakt. Insecten komen zo de winter door en mui-
zen, wezels, roodborst en heggemus maken er zelfs hun nesten in. Paddenstoelen verteren 
de oude takken en boomstammen. Ook de bunzing en de hermelijn zijn weer gesignaleerd!
Wie het leuk vindt om te kijken naar planten en dieren en geïnteresseerd is in de nieuwe 
natuur van Groenendaal wordt uitgenodigd met deze IVN-excursie mee te gaan.

Vertrek om 19.00 uur bij het informatiebord op de parkeerplaats van restaurant Groenen daal. 
Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Wil Stumpe, tel. (023) 537 41 68  of op www.ivnzk.nl.

Iemand voordragen voor lintje?

Doe het voor 1 september!
Het is elk jaar weer een belevenis: de lintjesregen op de dag vóór Koninginnedag. Zo’n 
koninklijke onderscheiding is een unieke blijk van waardering voor mensen die zich al 
lang inzetten voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt 
voor een lintje? De gemeente Heemstede nodigt u van harte uit deze kandidaat voor 
te dragen. Maar doe het op tijd. Om de hele aanvraag goed te kunnen afhandelen, 
moet uw voordracht voor 1 september binnen zijn.

De aanvraag
U vraagt een lintje aan 

door een brief te schrij-

ven aan de burge-

meester. In de brief zet 

u uiteen waarom de 

kandidaat volgens u een lintje verdient. 

Bij de brief stuurt u een curriculum vitae 

mee. Deze levensloop bevat de persoon-

lijke gegevens van de kandidaat 

(zoals naam, adres, woonplaats, 

geboortejaar, geboorteplaats) en 

geeft een overzicht van de opleidin-

gen, betaalde en onbetaalde functies 

(inclusief data). Voor de aanvraag is ver-

der minstens één ondersteunende brief 

van een derde instantie nodig, liefst twee.

U kunt de aanvraag voor 1 september sturen 

naar de burgemeester van de gemeente 

Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Als de aanvraag binnen is, 

neemt de gemeente altijd telefonisch con-

tact met u op. Dan krijgt u ook informatie 

over de verdere procedure.

Meer informatie
Op onze website vindt 

u meer informatie over 

het aanvragen van een 

lintje, over de proce-

dure en over de criteria 

die hiervoor gelden. Zie hiervoor 

www.heemstede.nl > Gemeente 

Heemstede > Onderscheiding aan-

vragen > Koninklijke onder-

scheidingen. Kijk ook eens op 

www.lintjes.nl. Daar vindt u onder 

het kopje ‘Downloads’ een voor-

stelformulier in Word, waarmee u 

de aanvraag nóg makkelijker indient.

Jongeren bij internationaal 
sportevenement in Heemstede
Heemstede vormt komende week weer het 

centrum van het unieke internationale sport-

evenement ‘Youth Friendship Games Holland’. 

Van dinsdag 22 tot en met zondag 27 juli 

zullen jonge sporters van over de hele we-

reld meedoen aan toernooien als de Regio 

Haarlem Cup (voetbal), zwemmen, basket-

bal, volleybal, honkbal, worstelen, bowlen 

en tennis. Op het RCH-terrein staat een 

groot ‘Friendship Village’, waar de hele 

week ook ’s avonds activiteiten worden 

georga niseerd. Op donderdagavond 24 juli 

om 20.00 uur is de ‘Friendship Ceremonie’ 

waarin alle teams uit de deelnemende lan-

den elkaar opvolgen in een vlaggenparade. 

Het wordt een kleurige show waarin ook 

het Olympisch vuur wordt aangestoken. U 

bent van harte uitgenodigd om deze cere-

monie bij te wonen en de komende week 

op de sportvelden een kijkje te nemen!

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

•  Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

• Evenement

• Verkeersbesluit
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Aanvragen bouwvergunning
2003.015 het uitbreiden van een woonhuis - Dinkellaan 39

2008.184 het renoveren van 44 woningen -  Gelderlandlaan 2 t/m 34, 17 t/m 

29, sectie B 9089, B 9087

Brabantlaan 1 t/m 13, 17, sectie B 

9091, B 9087; Utrechtlaan 3, 4, 5, 

6, 30, 31, 32, 33 sectie B 9089, 

B 9091; Zeelandlaan 3, 5, 29, 31 

sectie B 9091

2008.185 het renoveren van 42 woningen -  Gelderlandlaan 1 t/m 15 sectie B 

9087; Utrechtlaan 7 t/m 29, 8 t/m 28 

sectie B 9089, B 9091; Zeeland-

laan 7 t/m 27 sectie B 9091, B 9048

2008.186  het vernieuwen van de bergingen -  Gelderlandlaan 1/m 29, 2 t/m 34

 van 86 woningen    sectie B 9089, B 9087

Brabantlaan 1 t/m 13, 17 

sectie B 9091, B 9087

Utrechtlaan 3 t/m 33, 4 t/m 32 

sectie B 9089, B 9091

Zeelandlaan 3 t/m 31 

sectie B 9091

2008.187 het plaatsen van een tochtportaal - Zandvoortselaan 158

2008.188 het wijzigen van de achtergevel - M. Vaumontlaan 13

2008.189  het plaatsen van een dakkapel  - Dinkellaan 39

op het voordakvlak en vergroten op 

het achterdakvlak

2008.190 het uitbreiden van een woonhuis -  Burgemeester van Lennepweg 10

Aanvraag sloopvergunning
2008.919 het verwijderen van asbest -  Limburglaan 1-1a, 

Brabantlaan 2-16, 2a-16a

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 11 juli 2008)
2007.327 het plaatsen van een erfafscheiding - Bronsteeweg 66

2008.059 het uitbreiden van een woonhuis - Irislaan 17

2008.165  het plaatsen van een dakkapel op het  - Jan van Gentlaan 9

voor- en achterdakvlak

2008.170  het veranderen van een uitbouw van  - Rijnlaan 44

een woonhuis

2008.173 het uitbreiden van een woonhuis - Reggelaan 25

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 11 juli 2008)
2008.164 het doorbreken van een muur - Winterlaan 9

Verleende sloopvergunning (verzonden 9 juli 2008)
2007.933  het slopen van een woonhuis,  - Overijssellaan 247-307

bergingen en garagedeuren

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.

Bouwplannen
Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.182  het verbouwen van 2 garages naar  - IJssellaan 23

een keuken en berging

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 17-07-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 

13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het 

Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor 

nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de 

afde ling Bouw- en Woningtoezicht, tel. (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan

Op 3 juli 2008 heeft de burgemeester be-

sloten, op grond van artikel 2.2.2. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een 

vergunning te verlenen aan de Stichting 

Vrienden Kinderboerderij Heemstede voor 

het houden van een midwinterfeest op het 

terrein van de kinderboerderij in het wandel-

bos Groenendaal op vrijdag 19 december 

2008 van 17.15 tot 20.15 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer, toestemming gegeven de 

Burgemeester van Rappardlaan vanaf ‘het 

molentje’ tot voorbij de kinderboerderij van 

16.00 tot 20.45 uur af te sluiten voor auto-

verkeer. De Burgemeester van Rappardlaan 

blijft wel toegankelijk voor voetgangers, fi et-

sers en hulpdiensten.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Evenement

- Het aanwijzen van een parkeerplaats 

nabij de woning Talmastraat 23 als gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats 

ten behoeve van de bewoner.

 (verzonden 11 juli 2008).

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 

vanaf 17 juli zes weken ter inzage.

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het 

indienen van een bezwaar wordt dit besluit 

niet opgeschort. Bij een spoedeisend be-

lang kan degene die een bezwaarschrift 

heeft ingediend een voorlopige voorziening 

vragen aan de president van de rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. Bij het indienen van een verzoek 

om voorlopige voorziening moeten griffie-

rechten worden betaald.

Verkeersbesluit

Ingevolge art. 46 van de Wet kinderopvang hebben burgemeester en wethouders op 3 juli jl. 

het kinderdagverblijf De Elfentuin, gevestigd Zandvoortselaan 2 te Heemstede, opgenomen 

in het Kinderopvangregister van de gemeente Heemstede.

De registratie heeft plaatsgevonden onder nr. 08/20.

De houder is voornemens de exploitatie van de voorziening aan te vangen op 1 september a.s.

Wet kinderopvang

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

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).


