
Regionaal Brandweerkorps 
Kennemerland

Heemstede - Per 1 juli is Brandweer Kennemerland één korps. 
Ook de Heemsteedse brandweer maakt deel uit van dit regiona-
le korps, dat ruim 850 medewerkers telt. Kennemerland is lande-
lijk de derde Veiligheidsregio met een regionaal georganiseerd 
Brandweerkorps. De regio is de eerste Veiligheidsregio in Ne-
derland met een regionaal Brandweerkorps én waar de GGD 
deel uitmaakt van de Veiligheidsregio. In totaal elf gemeenten 
(Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem/Bloemendaal, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Bennebroek, 
Zandvoort en Haarlemmermeer) hebben hun brandweerkorps 
ondergebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Voorheen 
werd hulp geboden binnen de gemeentelijke grenzen. In de 
nieuwe situatie worden de brandweereenheden ingezet die het 
snelst ter plaatse kunnen zijn.
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Vriendschap telt bij Youth 
Friendship Games Holland
Heemstede – Het weer doet er 
niet toe, alleen vriendschap telt. 
Voor de honderd vrijwilligers 
misschien wel de belangrijkste 
reden om zich al vroeg in het 
jaar te melden bij de organisatie 
Expersport Nederland om weer 
mee te kunnen doen. Vooral de 
jonge vrijwilligers staan te sprin-
gen om mee te doen. Vanwe-
ge het leuke sfeertje, de gezel-
ligheid van vrolijke mensen en 
het gratis lachen. Wat is er dan 
nog mooier om zo van je vrij-
willigerswerk effe om te kleden 
en zo de dansparty in te stap-
pen. Was het de eerste jaren een 
onderonsje tussen wat vrijwilli-

gers uit Haarlem en Heemstede, 
nu komen ze door die vriend-
schap uit heel Nederland. Ze 
kijken er al weken naar uit om 
aan de slag te gaan. In de Hol-
land Shop bij de souvenirs of de 
sportshop. De vrijwilligers tus-
sen de 14 en 17 scheppen het 
eten op in het restaurant. Boven 
de achttien kan al achter de tap. 
Stoere knapen zorgen voor de 
opbouw, de elektra, de bevoor- 
rading en het betere sjouwwerk. 
Ze slapen zelfs op de Friendship 
Games. Herberg-ouders wa-
ken over de teams die slapen in 
scholen en zijn 24 uur per dag 
aanspreekbaar. Ook op de cam-

ping zijn het de campingbazen 
die de regels en veiligheid hand-
haven. In het dorp vind je over-
al vrijwilligers tot in de internet-
tent toe.
Op de Youth Friendship Games 
die deze week gehouden wor-
den op de sportterrein aan de 
Sportparklaan in Heemstede en 
in de hele regio, gaat het om de 
ontmoeting van de jeugd van 
de hele wereld. Maandagavond 
al,  in de stromende regen, ver-
kende en vermaakten de eerste 
groepen jonge sporters elkaar in 
het Sportdorp waar alle vriend-
schap samen komt.
Ton van den Brink

www.krde.nl 

Herenweg a

Heemstede

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Bezwaar tegen bouw langs spoor
Heemstede - Een aantal be-
woners van woningen die gele-
gen zijn in de buurt van het sta-
tion Heemstede-Aerdenhout en 
de spoorlijn naar Haarlem, heeft 
onlangs protest aangetekend 
tegen het plan van de gemeente 
om langs het spoor in het nieu-
we Vogelpark het langgerekte 
appartementencomplex De Peli-
kaan te bouwen.
Dit gebouw zal drie tot vier ver-
diepingen hoog moeten wor-

den en hierdoor moeten die-
nen als geluidswal voor de 
nieuwe huizen in de Vogelwijk. 
De protesterende bewoners 
vrezen dat door het nieuwe ge-
bouw het lawaai van de treinen 
zal toenemen en willen daar niet 
de dupe van worden.
De gemeente heeft volgens de 
bewoners toegegeven dat de 
komst van het nieuwe Vogelpark 
niet tot toename van de geluids-
overlast mag leiden.

Runder-
gehakt
5.50

r
 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

2X 500 GRAM

Zomerbios Casca
Heemstede - Casca heeft een 
speciaal zomerbios-programma. 
In de filmzaal van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, worden 
voor elke doelgroep prachtige, 
ontroerende, spannende, komi-
sche of filmhuis-films gedraaid. 
Op 31 juli is er een mooie, be-
toverende film over vriendschap 
tussen mens en dier. Senioren 
(55+) mogen 1 kind gratis mee-
nemen naar de film. Voor meer 
informatie kunt u bellen met 
Casca: 023-548 38 28. Aanvang 
van de film: 14.00 uur, entree: 
4,50 euro.

Fietsster ernstig gewond
Heemstede - Vrijdag 18 juli om-
streeks 16.00 uur heeft een ern-
stige aanrijding plaatsgevonden 
op de Herenweg. Een 84-jarige 
Haarlemse fietsster wilde de weg 
oversteken, maar werd aangere-
den door een 61-jarige automo-
bilist uit Lochem. Het slachtoffer 
is met ernstig hoofdletsel en ge-
broken ribben opgenomen in een 
ziekenhuis. De politie stelt een 
onderzoek in naar de exacte oor-
zaak van deze aanrijding.



pagina 2 de Heemsteder - 23 juli 2008

P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten in beeld

Op de Raadhuisstraat 87 was van 1902 tot 1911 een koperslage-
rij gevestigd, maar na het faillissement start hier de Heemsteedse 
Stoom Boek-en Handelsdrukkerij. In 1916 was Hendrik van Assema, 
de vader van de huidige eigenaar Frans van Assema, de voorman in 
de drukkerij. In 1942 voegde hij zijn naam toe aan de firmanaam. Het 
winkelwoonhuis, gebouwd in 1912, heeft drie bouwlagen, aan de 
voorzijde met rode Tuiles du Nord gedekt lessenaarsdak. De winkel-
pui op de begane grond beslaat twee vensterassen met de winkel-
deur rechts in het portiek. De pui is bekleed met groen geglazuurde 
baksteen. De pilasters bezitten hardstenen, geprofileerde basemen-
ten en worden bekroond door zandstenen, decoratieve consoles. De 
puilijst bestaat uit een houten, geprofileerde kroonlijst met goot-
klossen en het opschrift Handelsdrukkerij. Het raam draagt het op-
schrift: Heemsteedse drukkerij H. van Assema. Het portiek is bezet 
met gekleurd groen, donkerrood en wit, gedecoreerd tegelwerk. De 
winkelpui heeft cultuurhistorische waarde omdat het een goed en 
zeer gave wijze bewaard gebleven voorbeeld is van een winkelpand 
uit begin van de 20ste eeuw. De cultuurhistorische waarde wordt 
versterkt door de twee kleinschalige woonhuizen aan de zuidzijde, 
die herinneren aan de historische bebouwing ten tijde van de start 
van de drukkerij. 

De drukkerij is in 1979 overgenomen door zoon Frans. De persen 
zijn gemoderniseerd en is er van boekdruk overgegaan naar offset. 
Er moeten in Heemstede nog heel veel geboortekaartjes circuleren 
die opgegeven zijn in de kleine winkel aan de voorzijde en gedrukt 
in de ruime en lichte drukkerij daarachter. Het privé-drukwerk is 
bijna verdwenen door de thuiscomputer, alhoewel er nog veel werk 
is voor bedrijven en verenigingen. Voor al uw drukwerk kunt u nog 
steeds terecht in de entree van dit historische pand waar niet veel 
veranderd is. Daarachter echter wel. Daar staat moderne techniek 
achter een historische gevel.
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.

Drukkerij Van Assema

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

Start Youth Friendship Games
Heemstede - Op de voorpagina heeft u al een kleine indruk kun-
nen opdoen, maar afgelopen weekend arriveerden de eerste bussen 
met jongeren die meedoen aan de Youth Friendship Games Holland. 
De zomerspelen vinden plaats van 22 tot en met 27 juli. Het evene-
ment wordt georganiseerd door Expersport in samenwerking met 
15 sportverenigingen en sportbonden. De Youth Friendship Games 
Holland is een internationaal sportevenement voor jeugdsporters 
(zowel jongens als meisjes) in de leeftijd van 11 t/m 19 jaar.
 De Games bestaan uit acht sporttoernooien, te weten; voetbal, bas-
ketbal, honkbal, volleybal, zwemmen, worstelen, bowling en tennis. 
Tijdens de Youth Friendship Games is er iedere dag een speciaal 
avondprogramma en elke avond live muziek in de Friendship Village. 
De Friendship Village aan de Sportparklaan in Heemstede is dage-
lijks geopend van 7.00 ‘s ochtends tot 23.30 ‘s avonds. De toegang is 
gratis voor alle deelnemers.
Volgende week in deze krant een uitgebreid verslag.

Lenn Sanders’ Wandelclub (55+) 
naar Koningshof

Heemstede - De Lenn Sanders’ Wandelclub trekt er twee keer per 
maand op uit. Lekker samen wandelen tussen de 5 en 15 km in 
de natuur met ook oog voor cultuur en ook nog werken aan de 
conditie!
Op dinsdag 29 juli gaat de club wandelen we op Landgoed Konings-
hof. Een prachtige wandeling door bos en duingebied. Om 11.00 uur 
verzamelen we bij Kraantje Lek. Neemt u een lunchpakketje mee? 
Aanmelden graag uiterlijk maandag 28 juli bij Casca: telefoon 
023 – 548 38 28.
In de Luifel ligt een flyer met het hele zomerwandelprogramma 
voor u klaar. Per keer betaalt u 2,- euro. Een lidmaatschap voor een 
heel seizoen (van april t/m november) kost 15,- euro. De prijzen 
zijn exclusief eventuele reiskosten, toegangsprijzen en consump-
ties.

Dumping in Leidsevaart...
Heemstede - Wat een lol... zoveel mogelijk andermans spullen 
vernielen of beschadigen. Natuurlijk doen “ze” dat stiekem in het 
donker van de nacht, want ze durven wel, maar willen natuurlijk 
niet zichtbaar zijn. Stoer hoor deze fietsdumping in de Leidsevaart 
bij het station. En wat een lol zullen ze hebben gehad, als wij ver-
moeid van een nuttige werkdag op de fiets willen stappen, lek-
ker naar huis toe en dan moeten bemerken dat onze toekomstige 
leiders het nodig hebben gevonden onze, dus andermans eigen-
dommen te vernielen. Het zou zeer nuttig zijn, als hier infra-rood 
camera’s deze grote Heemsteedse (nu nog onbewaakte) stations-
fietsenstalling zouden gaan bewaken! Overigens dank aan de be-
hulpzame mensen van de Gemeente, die de dumping boven water 
en op de walkant haalden.
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Veel te beleven op Zorgvrij
Regio - Ook de laatste weken 
van de zomervakantie zijn er 
nog diverse activiteiten op In-
formatieboerderij Zorgvrij. Ie-
dere zondag- en woensdagmid-
dag worden van 13.00 tot 14.00 
uur en van 14.30 tot 15.30 uur de 
Olympische waterspelen geor-
ganiseerd. De waterspelen be-
staan uit diverse spellen als bal-
lon werpen, waterbal, flesvissen, 
waterhappen en splashbal. De 
spelen zijn voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar en de kosten zijn 4,- 
euro per persoon.
Iedere dag tussen 10.00 uur en 
16.00 uur kunnen kinderen van 
9 t/m 12 jaar meedoen aan een 
avontuurlijke skeelerspeurtocht 
(2,50 euro per persoon). De 
tocht is ongeveer 3,5 kilometer 
en bestaat uit diverse opdrach-
ten en spelletjes. Kinderen moe-
ten zelf hun skeelers meene-
men, pols- en kniebescherming 
zijn verplicht (eventueel te koop 
bij de balie).

De jongsten kunnen alle dagen 
tussen 13.00 uur en 16.00 uur 
heerlijk knutselen in de boerde-
rij. Tot 25 juli wordt er een vro-
lijke vlindertak gemaakt en in 
de laatste weken van de va-
kantie kan er een sierlijke bloe-
menkroon worden gemaakt. De 
knutselactiviteiten kosten 1,50 
euro per activiteit (zelf begelei-
den).
In de boerderij zijn twee interes-
sante kindertentoonstellingen te 
zien. Bij de nieuwe tentoonstel-
ling ”Toverbodem” kunnen kin-
deren door middel van een to-
verstokje praten met dieren die 
onder de grond leven. Bij “Ap-
peltjes, appeltjes waar zijn jul-
lie nou” leren kinderen door hun 
zintuigen te gebruiken op speel-
se wijze van alles over het leven 
in en rond de boerderij. 
Op de galerij van de boerde-
rij is tot eind augustus de foto-
tentoonstelling over het weer te 
zien.

Iedere dag worden rond 16.30 
uur de koeien gemolken en zijn 
de boeren graag bereid om iets 
te vertellen over de boerderij of 
om vragen te beantwoorden.
Bij de boerderij is een speeltuin 
en het spinnenbos waar kinde-
ren eindeloos kunnen ravotten. 
Rond de boerderij zijn diverse 
speurtochten uitgezet, bij de in-
formatiebalie kunnen ze u hier 
meer informatie over geven.
Het bijgelegen pannenkoeken-
restaurant heeft deze zomer een 
zomerpannenkoeken feestmaal-
tijd bestaande uit een pannen-
koek met een beker limonade en 
een waterijsje toe voor 5,- euro 
per kind.
De boerderij is in de vakantie al-
le dagen open van 10.00 uur tot 
17.00 uur en ligt aan de Genie-
weg 50 in Spaarnwoude, 023-
5202828.

Voor meer informatie kijk op 
www.recreatienoordholland.nl

Piratenfeest bij de strandbibliotheek
Regio - Op woensdag 30 juli bezoekt een echte piraat het strand 
bij Zandvoort. Om 14.00 uur start nl. het grote Piratenfeest bij de 
strandbibliotheek. Kinderen van 4 tot 8 jaar worden van harte uitge-
nodigd om dit avontuurlijke feest mee te maken. Een feest vol met 
spannende spelletjes en verhalen. Het duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen, dus van te voren opge-
ven wordt aangeraden.
Op het strand komt opeens een piraat opdagen. Hij kijkt verdwaasd 
om zich heen en gaat naar de kinderen toe. Deze piraat is wegge-
stuurd door de andere piraten. Hij was niet dapper genoeg... Nu hij is 
op zoek naar nieuwe piraten die hem kunnen helpen om de schat te 
vinden. Misschien iets voor de kinderen van de strandbibliotheek?

Hakim betovert het 
Openluchttheater Caprera
Regio - Een spannende en 
avontuurlijke familievoorstelling 
voor iedereen vanaf zes jaar. 
Hakim is bij alle kinderen en bij 
ons bekend van Sesamstraat. 
Maar ook in het theater is Ha-
kim al jaren een echte allerkun-
ner. Hij kan zingen en spelen, 
grappen vertellen zoals geen 
ander en vooral heel veel fan-
taseren. Dat hebben we alle-
maal kunnen zien in zijn sprook-
jesvoorstellingen, waarin Hakim 
in de huid kroop van o.a Rood-
kapje, Klein Duimpje en Ali Ba-
ba. De sprookjespakken blijven 
echter nu op zolder liggen. Op 
die zelfde zolder vond hij na-
melijk een prachtig nieuw ver-

haal: Dat van de ‘Dromendief’. 
De ‘Dromendief’ steelt de dro-
men van kinderen. Omdat hij ja-
loers is op alle mooie dingen die 
kinderen dromen. Hij wil ze al-
lemaal hebben, met een dro-
moscoop kan de dromendief de 
dromen opsporen en opzuigen. 
Hakim gaat in het bos op zoek 
naar de dromen en de dromen-
dief, dat is niet makkelijk en of 
het gaat lukken....
Kom maar kijken! De meester-
verteller is één en al avontuur, 
muziek en humor op zondag 
27 juli om 14.30 uur in Caprera. 
Prijs: 10,- euro.

Kaartverkoop: via www.open-

luchttheaterbloemendaal.nl, via 
Tickets Haarlem (023-5121212) 
of aan de kassa van de Philhar-
monie in Haarlem, Lange Begij-
nestraat 11 in Haarlem.

Tibetaans Boeddhistische kunst
Regio - Van 16 augustus tot en 
met 26 september 2008 zal bij 
Galerie ArtSite te Haarlem een 
expositie te zien zijn met schil-
derijen en collages van de jonge 
Tibetaanse kunstenaar Phunt-
sok Tsering en kunstenaars van 
de Gendün Chöpel Artsists’ 
Guild  uit Lhasa.

De thanka is het bekendste 
voorbeeld van de lange spiritu-
ele geschiedenis van de Tibe-
taans Boeddhistische kunst.  De 
authentieke thanka, een geschil-
derde boodschap waarin elk fi-
guur en elke kleur van beteke-
nis is, werd door Boeddhistische 
monniken geschilderd met een 
traditie van meesterschap. Het 
leven en de lessen van Boeddha 
werden erop verbeeld, uitgelegd 
en ze dienden ter meditatie.
De spirituele waarden delven 
momenteel het onderspit in de 
nieuwe Chinese economie waar 
het draait om groei en winst.  
Krijgt in China de commercie 
ook in de kunst de overhand ? 
Tibetaanse kunstenaars in en 
buiten Tibet hebben een rijke 
culturele geschiedenis om uit 
te putten. Opgegroeid in de ja-
ren zestig en zeventig van de 
twintigste eeuw,  met de mo-
dernisering en veranderingen 
in Tibet zelf en met de heim-
wee naar hun land of naar wat 
was, zoeken de jonge kunste-
naars een weg om hun spiritu-
aliteit of nieuw gevonden waar-
den in hun werk te uiten.
In het Westen werd  gedweept 
met de mystieke, mysterieuze 
Tibetanen, maar de Tibetaan-

se kunstenaars kregen genoeg 
van dat label. Ze voelden zich 
ook beperkt door de (neo-)rea-
listische manier van werken van 
veel moderne Chinese schilders, 
beïnvloed door propaganda-
kunst uit de Sovjetunie.
In 2003 werd de Gendün Chöpel 
Artsists’ Guild opgericht, een or-
ganisatie met Tibetaanse kun-
stenaars en twee in Tibet le-
vende Chinese kunstenaars. Ze 
hielden maandelijks wisselende 
exposities, ze verdedigden het 
recht  hun eigen identiteit te ui-
ten in hun werk en ze verzetten 
zich tegen de wijze waarop de 
Chinezen tegen hun ‘etnische’ 
kunst aankeken.
Dit was een goede manier om 
het wiel van ontwikkeling en 
vernieuwing in werking te zet-
ten. Het afzetten tegen de tra-
ditie en de hokjesgeest kon de 
kunstenaars alleen maar voor-
uitgang brengen.
De grens tussen traditie en he-
dendaagse kunst wringt soms 
nog, wanneer kan de kunste-
naar alle traditie laten varen en 
wanneer integreert hij elemen-
ten uit de oude kunst in zijn 
nieuwe werk? Waar de ontwik-
keling van de vrije mens beperkt 
wordt is ook de ontwikkeling 
van een nieuwe, vrije identiteit 
in de kunst niet makkelijk.

Galerie ArtSite, Groot Heiligland 
8 te Haarlem, is geopend van 
donderdag t/m zaterdag en de 
eerste zondag v/d maand van  
12.00-17.00 uur. Meer informa-
tie: 023-5313216 www.galerie-
artsite.nl

Voordelige rijbewijskeuringen voor 
70-plussers uit Haarlem en omgeving
Regio - Heeft u een medische 
keuring nodig voor het verlen-
gen van uw rijbewijs omdat u 
70 jaar of ouder bent of omdat u 
jonger bent dan 70 en een me-
dische aantekening nodig heeft 
in uw rijbewijs?
Maak dan nu alvast een af-
spraak voor een van de voorde-
lige rijbewijskeuringen georga-
niseerd door bureau Regelzorg 
in samenwerking met voorma-
lig huisarts R. Kloek. Deze vin-
den eenmaal per maand plaats 
in  het Steunpunt voor Ouderen 
Haarlem Zuid-West, Van Oosten 
de Bruynstraat 60.  
Voor verdere informatie en aan-
melding kunt u bellen naar het 

afsprakenbureau van Regelzorg 
tel. 0251- 205913 (op werkda-
gen tussen 09.00 – 12.00 uur).
De keuring kost 30,- euro voor 
rijbewijs B/E en 35,- euro voor 
rijbewijs C/D/E. Dit tarief is gun-
stig, omdat voor zo’n medische 
keuring soms tot meer dan 80,- 
euro moet worden betaald.
Omdat de beoordeling van de 
Eigen Verklaring door het CBR 
soms 2 of 3 maanden kan duren 
wordt geadviseerd om 4 maan-
den voor het aflopen van de gel-
digheid van het rijbewijs een af-
spraak te maken voor een keu-
ring. Verdere informatie over de 
procedure vindt men ook op 
www.regelzorg.nl
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Zangers en zangeressen gezocht
Twintig Liefdesgedichten 
en een Wanhoopslied
Heemstede - Stichting Muziek-
projecten Pablo Neruda bestaat 
10 jaar en is op zoek naar en-
thousiaste zangers en zange-
ressen voor het project ‘Twintig 
Liefdesgerichten en een Wan-
hoopslied’. De overrompelende 
poëzie van dit werk is in 1924 
door Pablo Neruda geschre-
ven  en werd op muziek gezet 
door  Cees Thissen, artistiek lei-
der van de stichting. Roger Bos-
man schreef de prachtige ar-
rangementen. Het gehele werk 
zal door koor en solisten in het 
Spaans worden gezongen.
Het koor zal gaan bestaan uit 75 
leden. Er is nog plaats voor al-
le stemsoorten: sopranen, alten, 
tenoren en bassen. Iedereen 
die beschikt over een normaal 
en gezond stemgebruik en over 
een voldoende muzikaal gehoor 
is van harte welkom. Met name 
tenoren en bassen worden ge-
vraagd te reageren.
Naast het koor, dat geleid wordt 

door Cees Thissen, zullen de 
twee solistische rollen bezet 
worden door twee jonge talent-
rijke professionals en een in-
strumentaal ensemble dat be-
staat uit semi-professionele mu-
sici. De uitvoeringen van dit in-
drukwekkende werk zullen in 
juni  2009 plaatsvinden in Haar-
lem (de Philharmonie) en in Am-
sterdam.
De repetities van het koor vinden 
wekelijks plaats op de maan-
dagavond en wel van 19.30 uur 
tot 22.00 uur in de Petrakerk in 
Heemstede Ook vinden er een 
viertal zondagmiddagrepetities 
plaats. De start van de repeti-
ties is op maandag  15 septem-
ber 2008. 
 
Informatie over inschrijving voor 
dit unieke project kun je vinden 
op de website van de stichting 
www.neruda.nl
Er kan tot uiterlijk 15 augustus 
worden ingeschreven.

Avondexcursie in 
wandelbos Groenendaal
Heemstede - Donderdag 24 juli organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland i.s.m. 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 na-
tuurrijk!   

Afgevallen takken blijven liggen. 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 dieren gemaakt. Insecten ko-
men zo de winter door en muizen, wezels, roodborst en hegge-
mus 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 natuur van Groenendaal wordt uitge-
nodigd met deze IVN-excursie mee te gaan.   
Vertrek om 19.00 uur bij het informatiebord op de parkeerplaats 
van restaurant Groenendaal. Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf 
is niet nodig. 
Informatie: Wil Stumpe, 023-5374168  of op www.ivnzk.nl. 

Vervolgcursus bridge 
voor beginners

Heemstede - Bent u vorig sei-
zoen begonnen met bridgen en 
wilt u ervaring opdoen om la-
ter in clubverband mee te kun-
nen draaien? Woensdag 3 sep-
tember start H.B.C. Bridge om 
20.00 uur met een cursus ‘Bridge 
onder begeleiding’. Er worden 
onder begeleiding bridgedrives 
gespeeld in een rustig tempo, 
waarbij gelegenheid is tot het 
stellen van vragen. Voor aan-
vang van de drive worden kort 
onderwerpen herhaald die in de 
bridgeles aan de orde zijn ge-
weest.

Je wordt lid van onze bridge-
club, de contributie is 52,- euro 
per seizoen en je kunt zelf bepa-
len of je vanaf januari mee gaat 
spelen op de club of doorgaat 
met de cursus.
Interesse? Bel of mail naar: 
anrut@quicknet.nl, 06-48703326 
(inspreken en u wordt z.s.m. te-
ruggebeld).

Activiteiten bij de SWOB
Bennebroek - Ook de ko-
mende periode heeft de SWOB 
weer diverse activiteiten op het 
programma staan.

Wandelen op
woensdag 30 juli
Ook dit keer is er een leu-
ke wandelroute bedacht, die 
via alllerlei kleine bospaadjes 
naar het Groenendaalse Bos 
gaat. Er is halverwege de wan-
deling gelegenheid om te pau-
zeren. Vertrek vanaf de SWOB 
om 10.00 uur.

Zomerse uitstapjes op 
maandag 4 augustus
Dankzij de sponsoring van de 
Rotaryclub Heemstede-Ben-
nebroek kunnen senioren mee 
die niet meer zo gemakkelijk 
zelfstandig op pad kunnen.
Op deze dag gaat de route 
naar Spaarndam en Egmond 
Binnen. Onderweg ziet u het 

mooie polderlandschap, schil-
derachtige dorpjes, duinwegen 
en de sluizen van IJmuiden.
Bijdrage 11,00 euro.

Nordic Walking 
op dinsdag 5 augustus
Een vrijwilligster van de SWOB 
neemt het voortouw om met 
een groepje in de duinen te 
gaan lopen. Het duinlandschap 
blijft boeien en met een groep-
je lopen is gezelliger dan al-
leen. Als u de techniek van 
Nordic Walking beheerst bent 
u van harte welkom om mee te 
lopen.
Start vanaf het Panneland om 
10.00 uur. Duur ca. 1,5 uur. Belt 
u van tevoren even de SWOB 
dat u meegaat.

U vindt de SWOB aan de Ben-
nebroekerlaan 3a, bereikbaar 
op werkdagen van 9.00 – 11.30 
uur, tel. 584 53 00.

Vrijwilligers van de SWOB, wie zijn zij?
Mark van Stein, vervoersvrijwilliger 
vanwege het persoonlijk contact

Mark van Stein woont sinds 
1985 in Bennebroek. Hij werkte 
33 jaar bij IBM, waarvan de laat-
ste 10 jaar als systems engineer, 
gestationeerd bij drie van Euro-
pa’s grootste klanten. Frequen-
te en indringende contacten om 
tot oplossingen te komen waren 
daarbij de sleutel. 
Sinds 2003 toen hij stopte met 
werken, hebben de professio-
nals van de SWOB – het zijn bij-
na z’n buren - hem weten te vin-
den en ingezet voor vrijwel alle 
soorten vrijwilligerswerk die de 
SWOB doorgaans in de aanbie-
ding heeft. Mark van Stein (Hil-
legom, 1940) heeft dan ook in-
middels zijn sporen verdiend in 
een aantal facetten waarin men 
zich als SWOB-vrijwilliger ver-
dienstelijk kan maken. Van het 
verrichten van kleine huishou-
delijke reparaties tot het oplos-
sen van ingewikkelder compu-
terproblemen of het inciden-
teel helpen bij administratie, hij 
schrok en schrikt er niet voor te-
rug. En nog steeds bedient hij 
een aantal eigen netwerkjes met 
diverse vormen van hulp. 
Ook bracht hij voor Tafeltje Dek 
Je zes jaar lang de warme maal-
tijd bij mensen thuis. Daarbij 
moet het eten snel worden aan-
gereikt, zodat er geen tijd is voor 
een gesprek. Dit aspect, maar 

ook eigen persoonlijke omstan-
digheden waren de voornaam-
ste redenen waarom hij onlangs 
met dit belangrijke werk is ge-
stopt cq moest stoppen. 
Vanwege mogelijkheden tot per-
soonlijk contact beleeft hij voor-
al plezier aan zijn optreden als 
vervoersvrijwilliger. Ongeveer 
twee dagen per vijf weken wordt 
hij doorvoor “ingeroosterd”. 
Het voor langere tijd samenzijn 
met iemand in de auto, op weg 
naar ziekenhuis, club of een an-
dere bestemming, geeft in de 
beslotenheid van de cabine alle 
aanleiding tot gesprekken over 
belevenissen, ervaringen, opvat-
tingen en een enkele maal ook 
zorgen van de passagier. “En 
daar kun je niet alleen een van 
leren, maar je probeert te hel-
pen en je kunt ook gedachten 
en ideëen uitwisselen.” 
Intussen is hij er ook al een keer 
of tien met het door de Rotary-
club Heemstede-Bennebroek 
gesponsorde busje met seni-
oren op uit getrokken op zoek 
naar idyllische en bezienswaar-
dige plekjes in de regio. Die 
dagtochtjes, samen met een 
begeleidster door de provincie, 
zijn volgens Van Stein het aller-
leukst. “Zelfs als je ´s ochtends 
voor je vertrekt niet zo’n zin 
hebt, kom je altijd weer met een 

Bennebroek - Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek heeft 
vrijwilligers, die vervoer mogelijk maken voor Benne-
broekse senioren, die niet meer in staat zijn met het open-
baar vervoer te reizen. Dit vervoersproject bestaat bij de 
SWOB vanaf 1997 en een 20-tal vrijwilligers rijden met 
eigen auto. Zij brengen senioren naar tijdsgebonden af-
spraken, zoals ziekenhuis, huisarts, kapper, open eettafel of 
fysiotherapie.

heel voldaan gevoel thuis, om-
dat de deelnemers er echt van 
genieten.“ Hij op zijn beurt ge-
niet tijdens die tochten van ver-
halen over belevenissen en van 
de soms kernachtige of saillante 
uitspraken van zijn passagiers.
Een welkome afwisseling met 
het vrijwilligerswerk vindt Van 
Stein in de korte trips in eigen 
land, die hij geregeld samen met 
zijn vrouw onderneemt. Zo heb-
ben beiden al heel wat fraaie 
fietsroutes achter zich liggen 
in Drente, Overijssel en Gelder-
land. Maar ook de ruimte en rust 
van het ruige en ongerepte plat-
teland van West-Cork in Ierland 
maakt die streek tot een van hun 
favoriete bestemmingen. “Het is 
er schitterend, de mentaliteit van 
de mensen daar staat ons aan en 
je kunt er heerlijk vis eten!”
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Regio – Tot 2 september 2008 is 
in het Duincafé en in de Zand-
waaier het werk te zien van de 
afgelopen zeven jaar van kun-
stenaar Lies Verdenius:  series  
litho’s, waarvan de meeste aan-
leiding gaven tot het maken van 
een zogenaamd kunstenaars-
boek: Kleinschalige ambachte-
lijke uitgaven met originele af-
drukken van steen en tekst, die 
met de hand gezet en gedrukt is in een kleine oplage van 25 exem-
plaren. Het bindwerk en de omslag zijn ook een wezenlijk onderdeel 
van het geheel en sluiten iedere keer aan bij het thema van de in-
houd, zoals b.v. bij de serie “13 Surimono” gekozen is voor een map-
je met een schelp als sluiting. De litho’s en gedichten van deze se-
rie zijn op de lange wand in het Duincafé geëxposeerd. Aangezien 
Japanse houtsneden de inspiratiebron voor deze serie zijn, is de 
tekst verticaal gedrukt alsof het Japanse karakters zijn.
Duincentrum de Zandwaaier vindt u aan de Zeeweg in Overveen 
(betaald parkeren bij Koevlak) geopend dinsdag t/m zondag van 10-
17 uur. Het Duincafé (naast de Zandwaaier) is geopend van woens-
dag t/m zondag van 10-17 uur. Zie ook www.npzk.nl

Eventjes van huis weg?
Ideaal voor inbrekers, die 
hebben maar weinig tijd nodig
Regio - Tijdens de zomer is men 
snel geneigd eventjes van huis 
te gaan; een klein boodschap-
je doen, even de kinderen op-
halen bij een vriendje of vrien-
dinnetje of gewoon even met 
de hond uit. Door het mooiere 
weer en het ontspannende ge-
voel van de zomer verlaat men 
het huis dan voor ‘even’ zonder 
er goed bij stil te staan dat dit 
uitgelezen momenten zijn voor 
inbrekers. Vaak is de woning 
buitengewoon eenvoudig bin-
nen te dringen. In een aantal ge-
vallen is deze zelfs niet eens af-
gesloten. Zelfs als men er even 
een paar dagen tussenuit gaat, 
wordt het huis niet optimaal af-
gesloten achtergelaten.
Evert Jansen, (ex-inbreker, on-
der andere bekend van het 
AVRO tv-programma ‘De Inbre-
ker’ en nu actief als voorlichter 
bij Stichting Veiligheid & Preven-
tie): “Inbreken was voor mij dé 
manier om aan drugsgeld te ko-
men. Een reguliere baan had ik 
niet, dus er was alle tijd om rus-
tig rond te lopen in een buurt 
om dan snel mijn slag te slaan. 
Dat je de woning moet bevei-
ligen om dieven af te schrik-
ken, weet iedereen. Maar ben je 
‘even weg’, dan denken mensen 
daar blijkbaar niet meer aan.
De ramen blijven open om te 
luchten en het alarmsysteem 
staat uit. In Nederland hebben 
mensen blijkbaar veel vertrou-
wen. Ze kennen hun buren door 
en door en vertrouwen eigenlijk 
iedereen in de omgeving. Men-
sen doen de voordeur niet op 
slot als ze even bij de buurvrouw 
op de koffie gaan of brood halen 
bij de bakker. En de tuinpoort en 
achterdeur zijn niet eens op slot, 
ook als er niemand is.
Ik belde dan aan, keek rond in 
de tuin en als er niemand was, 
stapte ik in een paar minuten 
binnen en was zo weer buiten. 
Mét telefoons, laptops, bank-
pasjes, sieraden en soms gro-
te sommen cash uit de hand-
tas of de portemonnee op tafel. 

Nog leuker was het als mensen 
waardevolle spullen in de gang 
of in het zicht lieten staan. Dan 
wist ik meteen of inbreken de 
moeite loonde.
Of het opvalt als je in de buurt 
rondstruint? Sociale controle 
bestond dikwijls slechts uit de 
vraag of ik soms een verhuizer 
of een nieuwe bewoner was!
Een inbraak kun je nooit hele-
maal voorkomen. Maar je kunt 
het inbrekers wel knap lastig 
maken. Ga je eventjes of een 
paar dagen van huis? 
-  Kleef geen ‘Ik ben even weg’-

briefje op de deur.
-  Sluit ramen en deuren, laat 

eventueel licht branden en zet 
uw alarmsysteem aan.

-  Vergeet de garagepoort niet af 
te sluiten.

-  Laat geen spullen slingeren die 
inbrekers helpen uw huis bin-
nen te dringen.

-  Laat uw portemonnee, hand-
tas, sleutels en gsm niet op ta-
fel liggen.

-  Zet uw alarm aan.
-  Bewaar uw kostbaarheden 

verspreid over de woning op 
ongewone plaatsen.

-  Hang autosleutels niet zicht-
baar aan een haakje.

-  Bewaar niet te veel geld in 
huis.

Expositie Miranda van der Vossen
Regio - Van 21 juli tot en met 
29 augustus 2008 exposeert de 
Haarlemse kunstenares Miran-
da van der Vossen in de Biblio-
theek Noord te Haarlem.
Als autodidacticus ontwikkelde 
Van der Vossen  in de loop der 
jaren een karakteristieke, eigen-
wijze vormentaal. De voor haar 
kenmerkende strakke kleurige 
gestaltes zweven als autonome 
wezens door hun eigen ruimte. 
Soms zijn ze uit vilt geknipt, dan 
weer uit gekleurd papier, soms 
neigen ze naar het abstracte, 
dan weer meer naar het figu-
ratieve. De veelvuldige herha-
lingen van vormen zorgen voor 
ritme en beweging in de fel ge-
kleurde voorstellingen, die vaak 
een humoristische ondertoon 
hebben.
Inspiratie voor haar kunstwer-
ken haalt Van der Vossen uit tal 
van onderwerpen, van dieren tot 

engelen. Ook keert ze graag te-
rug naar voor haar wezenlijke 
allegorieën op het Mannelijke 
en het Vrouwelijke. Afgelopen 
voorjaar nam zij met enige wer-
ken, gewijd aan dit laatste the-
ma, deel aan een groepsexposi-
tie met verwante kunstenaars in 
het Jan van der Togtmuseum in 
Amstelveen.
De werken van Miranda van der 
Vossen zijn in de bibliotheek te 
koop. Kijk voor meer informatie 
ook op www.sbhaarlem.nl.
De tentoonstelling is gratis te 
bezoeken tijdens openings-
uren van de bibliotheek: op 
maandag van 13.00- 20.00 uur, 
dinsdag van 11.00-18.00 uur, 
woensdag van 13.00-18.00 uur, 
donderdag van 13.00-20.00 uur 
(t/m 9 augustus op donderdag 
gesloten), vrijdag van 11.00-
18.00 uur en zaterdag van 10.00-
14.00 uur.

Expositie litho’s en 
kunstenaarsboeken van Lies Verdenius

Nog enkele plaatsen beschikbaar op 
de Kunstmarkt tijdens Haarlem Leeft
Regio - De kunstmarkt tijdens Haarlem Leeft vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 2 augustus en zondag 3 augustus, beide dagen van 
13.00 tot 21.00 uur op de Oude Groenmarkt. Dit sfeervolle plein lijkt 
op de Place du Tetre als alle kunstenaar in de kramen staan opge-
steld.
Het belooft weer een druk weekeinde te worden in het centrum met 
de bier-, boeken-, kunstmarkt en Haarlem Culinair. Voor de kunst-
markt zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Aanmelden en/of informatie: Hans de Bruin, tel. 06-2123438 of 
e-mail: hans@doterbob.net

O soete brandt 
van Minne!
Regio - Eveline Juten treedt in 
diverse programma’s op met 
muziek tot en met de 20e eeuw. 
Op zondag 3 augustus om 14.00 
uur zingt Eveline Juten in het 
programma ‘O soete brandt van 
Minne’ Nederlandse liederen uit 
de 17e eeuw  van Huygens, Bre-
dero en Hooft. Daarbij speelt zij 
op de instrumenten die in de 
17e eeuw zeer geliefd waren: de 
luit en de cister. Locatie: Stom-
pe Toren te Spaarnwoude, Kerk-
pad, Haarlemmerliede. Toegang 
is gratis.

Zilveren Kruis Achmea Loop 2008
Regio - Op zondag 28 september 2008 wordt voor de 24e keer de 
Zilveren Kruis Achmea Loop georganiseerd. Dit hardloopspek-
takel is het grootste 1-daagse sportevenement van Haarlem. De 
Zilveren Kruis Achmea Loop is hét hoogtepunt van het regiona-
le loopseizoen en een ideale voorbereidingsloop op de najaars-
marathons van Amsterdam en New York. De loop kent drie ver-
schillende afstanden:
- de Family Run (1,5 km)
- de 8,5 km (prestatie- en bedrijvenloop)
- halve marathon (wedstrijd-, recreatie- en bedrijvenloop).
Met start / finish in hartje Haarlem op de Grote Markt en routes 
door stad, bos en duin in drie verschillende gemeentes (Haar-
lem, Bloemendaal en Zandvoort) kent de Zilveren Kruis Achmea 
Loop unieke parcoursen. Kijk voor meer informatie en om in te 
schrijven op www.zilverenkruisachmealoop.nl.
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De tuin van Jos en Toos Teeu-

wen uit de Hendrik Peeper-

kornstraat 6 ligt op het Zuid-

Oosten en wordt goed on-

derhouden.
We hebben veel variatie van 

bomen, heesters, coniferen, 

vaste planten, zomerbloeiers, 

kuipplanten en waterplanten 

dankzij de vijver.
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Geen tuin maar een balkon valt deze week het meest in de smaak! Vooral de ‘explo-

sie’ van kleur is een lust voor het oog. Het is wel zaak goed te gieten zodat de plan-

ten niet verdrogen, maar soms helpt de natuur een beetje mee als het flink regent. 

Ruurdien Hettelingh uit de Wasserij Annalaan – die hier woont – houdt de bloemen-

weelde goed bij, zo te zien. Zouden haar favoriete kleuren roze en lila zijn? 

De familie Diependaal uit de Prinsenlaan 20 schrijft: 

‘Wij vinden onze inrit misschien ook wel een plaats-

je te verdienen in de Heemsteder. Oordeelt u zelf.’ Nu, 

het moet gezegd, het ziet er schitterend verzorgd en 

gezellig uit.

Heemstede – Heeft u ook een balkon of tuin 

waar u uw geluk vindt? Stuur uw foto naar: 

redactie@heemsteder.nl of per post: de Heem-

steder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. 

Wie weet wint u een van de door tuincentrum 

‘de Oosteinde’ beschikbaar gestelde geld-

prijzen! De eerste prijs bedraagt maar liefst 

150 euro, voor de tweede en derde prijzen 

kun je ook prima slagen voor mooie tuinartike-

len: 75 en 25 euro. De tuinenactie duurt tot eind 

augustus!

De tuin van Anne-Catrien Gielens, Meer en Boslaan 15.

Lia Paulusma, wonen-
de aan de Romeinlaan 
19, stuurde ons deze 
foto van haar achter-
tuin. De tuin is voor mijn 
man zijn lust en zijn le-
ven. Hij loopt iedere dag 
met zijn emmertje door 
de tuin en verandert 
de tuin ook regelma-
tig. Onze vrienden noe-
men het de “kijktuin”. 
Sinds kort hangt er een 
groot boedhaschilde-
rij in de tuin. De tuin is 
niet groot maar erg ge-
zellig. Ik hoop dat u dat 
ook vindt.

De trotse bezitters van deze tuin wonen in Vijfhuizen maar lezen als oud-Heemstedenaren ook “de Heemste-der” en willen graag  meedoen met de “tuinwedstrijd met tuincentrum de Oosteinde”. Het tuincentrum heeft ten-slotte ook een vestiging in Vijfhuizen, zo schrijven Ria en Piet Beelen, wonende aan Bastion 36 te Vijfhuizen.Sinds twee jaar wonen zij nu in een nieuwbouwwijk. Bij-gaande foto laat zien hoe de tuin, die zij zelf ontworpen hebben, er nu na twee jaar uitziet. Zoals te zien houden zij erg van kleur en compositie in de tuin.
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Bijzondere zomerexpositie 
in Haarlemse Waag

Regio - In de maanden juli en 
augustus 2008 exposeren 17 le-
den van KZOD (een van de oud-
ste  Kunstenaarsverenigingen in 
ons land) op hun “eigen” plek, 
te weten in het historische ge-
bouw de Waag aan het Spaar-
ne in Haarlem. Het bijzondere 
van deze expositie is dat het een 
verkooptentoonstelling betreft 
waarbij circa 50 kleinere kunst-
werken (waar altijd wel een 
plaats voor te vinden is) voor 
aantrekkelijke prijzen (maximaal 
250 euro per kunstwerk) te koop 
worden aangeboden. 
De 17 kunstenaars expose-
ren hun schilderijen en ruimte-
lijk werk vanaf donderdag 24 ju-
li tot en met zondag 31 augustus 
in de expositiezaal op de 1e ver-
dieping van de Waag. De diver-
se werken van deze 17 kunste-
naars vertonen ondanks onder-
linge verschillen qua stijl, kleur-
gebruik en uitwerking ook een 
duidelijke “Waag signatuur”. Een 
signatuur die zich het best laat 
omschrijven door begrippen als 
sfeer en intensiteit. 

Zowel abstractie als figuratie zijn 
in het werk van de exposerende 
“Waag kunstenaars” aanwezig. 
In sommige schilderijen en beel-
den staan natuur en mens cen-
traal, andere werken zijn dui-
delijk geïnspireerd door oudhe-
den of imaginaire gebeurtenis-
sen terwijl een aantal kunste-
naars zich beperkt tot het zicht-
bare om ons heen waarbij kleur 
en licht een prominente rol spe-
len. De exposerende kunste-
naars zijn: Mary Admiraal, Anna 
Fokkema, Margriet Gehrels, Ma-
ria de Jong, Anne Jung, Map-
je Keereweer, Ria van Kooten, 
Joke Kokkelkoren, Eva van Lis, 
Bert Maurits, Otto van Os, Ma-
ria van Raalten, Jacintha Reijn-
ders, Loes Stalpers, Afke Spaar-
garen, Leo van Velzen en Jose 
van Waarde. Zie ook de websi-
te: www.kzod.nl

Openingstijden van deze ten-
toonstelling in de Waag (Spaar-
ne 30 ) te Haarlem zijn donder-
dag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Excursie langs de 
stadsnatuur in Haarlem
Regio - Zondag 10 augustus organiseert het IVN Zuid-Kennemer-
land een excursie langs boeiende stadsnatuur in het centrum van 
Haarlem. Tijdens deze rondwandeling van ongeveer anderhalf uur 
wordt de natuur in het centrum van Haarlem onder de loep geno-
men. Er is in de loop van de tijd veel stadsnatuur verloren gegaan 
maar er is ook natuur bijgekomen; denk maar aan de boeiende na-
tuurbakken in het water van de Nieuwe Gracht! 
Op zoek naar de bijzonderheden in de Bolwerken en het 
Kenaupark! Zijn dat Leilindes op de Grote Markt? Zit er nog leven in 
het Spaarne en wat zwemt er zoal in het Spaarne? En aan de drijven-
de natuurbakken wordt ook een bezoek gebracht! Kortom veel ver-
rassend ´groen` in de oude binnenstad! 

Wie meer wil weten over ´Natuur in de stad‘ moet zeker komen. Er 
is meer mooie natuur in het centrum dan je denkt! Vertrek om 11.00 
uur vanaf de AH-supermarkt in het station Haarlem. Aanmelden 
mag maar hoeft niet. Deelname is gratis.   
Informatie: Ronald van Zon, 023-5492719 of  op www.ivnzk.nl

Brandwonden Stichting 
zoekt collectanten
Regio - De Brandwonden Stich-
ting is op zoek naar nieuwe col-
lectanten, die in oktober een 
avondje willen besteden aan 
het goede doel. ‘Collecteren 
doe je ook voor jezelf’, zegt Ca-
rolien Meijburg, van de Brand-
wonden Stichting, ‘Het geeft 
een heel goed gevoel om iets te 
doen voor een ander. Om je in te 
zetten voor het goede doel. En 
je helpt heel concreet mee om 
mensen met brandwonden een 
beter leven te geven.’
 De Brandwonden Stichting zet 
zich in voor mensen met brand-
wonden. Dit kan alleen met 
de hulp van veel collectanten. 
‘Daarom zoeken wij ook in de-
ze regio mensen die 1 avondje 
per jaar voor ons willen collec-
teren’, vertelt Carolien Meijburg, 
‘Dit jaar is de collecteweek van 5 
tot en met 11 oktober. 
Collecteren kost niets, is boven-
dien leuk en op een heel prak-
tische manier help je mensen 
die het hard nodig hebben. Het 
enige wat het kost is een beet-
je tijd: één of twee avonden per 
jaar. ’Met een kleine inspan-

ning, help je de brandwonden-
slachtoffers in Nederland al heel 
goed. De collecte is namelijk de 
grootste inkomstenbron van de 
Brandwonden Stichting. Je kunt 
dus stellen dat hoe meer collec-
tanten zich inzetten, hoe meer 
projecten we kunnen uitvoeren. 
Daarom is het zo belangrijk dat 
mensen zich aanmelden als col-
lectant!’
 
Brandwonden Stichting
Ruim 35 jaar voert de Stichting, 
zoals zij dat noemt: ‘Haar strijd 
tegen de littekens’. Dit doet zij 
op drie fronten:
-  Preventie van brandwonden 

(veelal via voorlichtingscam-
pagnes)

-  Verbetering van de behande-
ling (via onderzoek en oplei-
ding) en

-  Nazorg: mensen met brand-
wonden helpen de draad van 
het leven weer op te pakken.

 
Ernstige brandwonden kunnen 
je hele leven op zijn kop zetten. 
Het medische traject, met tien-
tallen operaties, duurt soms ja-

Zomerfeestje met bloemen
Regio - Dat bloemen een po-
sitief effect op mensen hebben, 
weten we wel. Kleur en zoe-
te geuren maken nu eenmaal 
vrolijk. Vanaf augustus wordt 
het een waar zomerfestijn in 
de vaas dankzij bolbloemen als 
gladiolen, dahlia’s, lelie’s en 
Zantedeschia’s. 

Seizoensbloemen
Zoals tulpen horen bij het voor-
jaar, horen gladiolen, dahlia’s, le-
lies en Zantedeschia’s bij de zo-
mer. Deze typische zomerbloe-
men groeien uit een bloembol, 
dus niet uit zaad of stek. Daar-
om worden ze ook wel bolbloe-
men genoemd. Hét seizoen van 
deze zomerse bolbloemen begint 
in augustus en duurt tot eind 
oktober. In deze periode zijn de 
meeste soorten verkrijgbaar en 
heb je dus de ruimste keuze bij je 
bloemist of bij je favoriete bloe-
menkraam op de markt. 

Trends
In 2008 zijn er twee belangrij-
ke bloementrends: ‘Hot White’ 
en ‘Farm’. De trend ‘Hot White’ 
straalt rust en versimpeling uit. 
Witte lelies in een eenvoudi-
ge witte vaas of een boeket van 
verschillende witte bolbloemen. 
‘Hot White’ laat wit de boven-
toon voeren.
De trend ‘Farm’ daarentegen 
heeft een folkloristische uitstra-
ling: opvallend kleurrijke combi-
naties met een landelijke, vrien-
delijke maar vooral ‘boeren’-uit-
straling. Combineer dahlia’s van 
verschillende kleur met elkaar 
of maak een bonte mix van gla-
diolen, lelies, dahlia’s en Zante-
deschia’s. Met wat takjes uit de 
tuin krijg je een echt ‘boeren’-
boeket.

Binnen en buiten
Met lange en warme zomer-
avonden is het lekker om buiten 

te zitten met een glaasje rosé of 
een boek. ‘Binnen’ loopt moeite-
loos over in ‘buiten’. En juist om-
dat we veel buitenshuis zijn, is 
het prettig om het ook hier ge-
zellig te maken. Bolbloemen zijn 
ook op de tuintafel ideale sfeer-
makers! 

Verzorgingstips voor 
bolbloemen
- Vul een schone vaas met 
schoon water, waarin een juis-
te dosering snijbloemvoedsel is 
opgelost.
- Snijd met een scherp mes de 
stelen schuin af en verwijder 
bladeren die in het water ko-
men.
-Zet bloemen in een ruime vaas. 
Bloemen en stelen houden er-
van om wat ruimte te hebben.

Kijk voor meer bloementrends, 
tips en informatie op www.
bloembollencentrum.nl

ren. Daarna zijn het vooral de 
ontsierende littekens die het le-
ven van brandwondenslachtof-
fers moeilijk maken. Mensen met 
brandwonden worden vaak na-
gestaard, gemeden en soms niet 
voor vol aangezien. De Brand-
wonden Stichting helpt brand-
wondenslachtoffers om hier mee 
om te gaan.
Informatie: Nederlandse Brand-
wonden Stichting - Beverwijk,
(0251) 27 55 55, of via Internet: 
www.brandwonden.nl.

Veel te hard
Regio - Een surveillerende agent 
zag een 23-jarige automobilist uit 
Cruquius met een veel te hoge 
snelheid over de Zandvoortselaan 
rijden. De man reed ongeveer 150 
km/uur, waar 80 km/uur is toege-
staan. Ook binnen de bebouw-
de kom, bij Bentveld en Aerden-
hout, hield de man deze snelheid 
aan. De agent wist de man op de 
Leidsevaartweg in Heemstede te 
laten stoppen. Tegen de man is 
procesverbaal opgemaakt en zijn 
rijbewijs is ingevorderd.

Rijbewijs ingevorderd
Regio - Afgelopen week is op 
woensdagochtend het rijbe-
wijs ingevorderd van een 50-ja-
rige Heemsteedse automobilist. 
Bij een lasercontrole op de Weg 

om de Noord in Hoofddorp bleek 
hij met een snelheid van 140 km 
te rijden. Dat was 60 km te hard, 
reden waarom zijn rijbewijs is in-
gevorderd. Er wordt ook proces-
verbaal tegen hem opgemaakt.
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Dichtstorten  Italiëspecial
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam dichtstorten betekent eigenlijk 
´storten op dichten´. Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. 
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Bart Jonker schreef enkele gedichten over Italië, een geliefd vakantieland bij de Nederlanders, 
waar hij zelf ook graag verblijft. Hierbij enkele Italiëgedichten, om vast in de vakantiestemming 
te komen.

Ramen opengesperd
zag ik neer

op ´t chique plein
waar Savoye en weleer

begonnen zijn
Tot ik mij gewaar werd

van de galerij
vol verzadigde arcaden

vervlogen vleierij
met luxe overladen

 
De ramen dicht
deuren gesloten

bedacht ik zomaar
en me onderweegs begaf

dat ik zowaar
voor de rekening

mijn fiat gaf

Torino (Turijn)
Wat spoelt er aan

op dit eeuwenoud plateau
massief matras

voor zon en maan
 

Zowel zon als maan
vallen de rots ten deel

haar rimpels
richten rusteloos op

als een bruisende bruidsjapon
in een feestelijk geheel

 
Wat spoelt er aan

op dit eeuwenoud plateau
ik ga hier vandaan

naar huis
zon en maan

verlaten het feestgedruis

De rots bij Cervo

Voetstappen verdwaalden
door de straten

zoals Leonardo draalde

Mijn verbazing als reisgezel
loop ik onder de hemel
van Vittorio Emanuelle

Niet zo’n historisch juweel 
als Rome

toch ben jij voor mij
op de eerste plaats gekomen

Al je charme, je grandeur
stijl, klasse en vele winkels

te kust en te keur

Je uitgaansleven
dat me even 

vriendelijk toelacht
in de grachtenwijk

‘il naviglio’

 Ik zou zeggen:
Vedi Vinci Milano...

Vedi Vinci 
Daar lig je dan

eens
bolwerk

van Genova
la Superba

trots
op de heuvel
te pronken

tussen zonlicht
azure zee

zuiver
schijnsel

van San Maurizio
 

In de haven
steken masten

koppen bij elkaar
sommige waaien
met winden mee

daar waar
andere bakzeil halen

onder luid applaus
van zachte golven

die als
serene sopranen

de opera
Liguria verhalen

Porto Maurizio
 In 1923

bedolven onder
fascistische
manipulatie
en voogdij
verloor jij
te zaam

met Oneglia
je naam

in Utopia
zonder reputatie

werd Imperia
geboren

 
echter

 jij blijft
bekoren
en weet
kalmte

en schoonheid
te bewaren

door
nog altijd

iedere storm
voor
stilte

te bedaren...

Eerste O’Neill Surf & Beachcamp 
in Zandvoort groot succes!
Regio - Een week lang leven 
in de surf lifestyle zoals de 
bekende surfers Kelly Slater, 
Laird Hamilton en Mick Fan-
ning lijkt voor velen een ver 
weggelegde droom… Voor 
een groep jongens en mei-
den uit de omgeving Haar-
lem, Zandvoort en omstreken 
werd deze droom werkelijk-
heid tijdens het O’Neill Surf 
& Beachcamp dat gehouden 
werd van 14 t/m 18 juli bij The 
Spot in Zandvoort!

In Nederland is de surfcultuur 
nog niet zo groot, omdat men er 
pas in de jaren ’70 achter kwam 
dat je ook kunt surfen op de 
Nederlandse golven. De sport 
groeit nu snel in Nederland en 
wordt steeds professioneler. De 
golven in Nederland zijn niet zo-
als op Hawaï, maar zeker voor 
deze jongens en meiden is er al-
tijd wel een golf waarop gesurft 
kan worden, ook in de zomer!

Gedurende vijf dagen leerden de 
surfbabes en – dudes de skills 
en tricks van het golfsurfen. De 
eerste dag van het camp begon 
natuurlijk een beetje onwennig, 
want de meiden en jongens wa-
ren nog niet bekend met elkaar 
en met het surfen. Al snel kwam 
hier verandering in, in het wa-
ter. De overige dagen was het 
één groot surfers paradise met 
op woensdag de Beach bbq en 
marshmallows roosteren!
De week werd afgesloten met 
een Expression Session waarin 
iedereen kon laten zien wat zij 
konden en welke stunts zij zelf 
hebben bedacht en/of geleerd!    

Helaas vindt er dit jaar geen 
O’Neill Surf & Beachcamp meer 
plaats bij The Spot, maar wil je 
nu alvast meer informatie neem 
dan contact op met The Spot in 
Zandvoort. Bereikbaar per tele-
foon 023-5717600 en per e-mail 
info@gotothespot.com. 

Excursie (55+) 
Architectuurwandeling langs het IJ

Heemstede - De stad Am-
sterdam was van oorsprong 
op het water georiënteerd. 
De laatste jaren wordt rond 
dit water weer veel gebouwd, 
herbouwd en oude huizen op-
geknapt. De wandeling van 
vandaag gaat langs rijk en 
arm, langs wonen en werken. 
Er is meer dan Grachtengordel 
en Wallen: u ontdekt de leven-
de stad met vele multiculture-
le facetten en veelzijdige (mo-
derne) architectuur. De wan-
deling start bij CS Amsterdam 
en komt o.a. langs het Oos-
terdok naar de Oostelijke ei-
landen, het Entrepotdok, de 
Hoogte Kadijk, langs de Mo-
len de Gooyer. 
Via de Dappermarkt lopen we 
naar het Muiderpoortstation. 
Dan gaat u naar de havens Oost 
om uiteindelijk op het Java- 

eiland uit te komen. De wan-
deling is ongeveer 8 km. lang 
en zal afhankelijk van het aan-
tal “stops” ongeveer 2½ uur 
duren. Onze vrijwilliger Hans 
ten Ham zorgt voor een rou-
tebeschrijving met toelichting. 
Een echte ”IJ-opener”, deze 
wandeling!
De excursie wordt begeleid 
door vrijwilligers van Cas-
ca. Aanmelden kan door mid-
del van betalen bij de re-
ceptie van Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede 
uiterlijk donderdag 31 juli. 
We verzamelen op dinsdag 5 
augustus om 9.45 uur in de hal 
van station Heemstede. 
Kosten: 3,50  euro (inclusief 
begeleiding wandeling en or-
ganisatiekosten Casca, exclu-
sief reiskosten en consump-
ties).

Cultuursubsidies 2008 toegekend
Heemstede - Het college van B en W van Heemstede stelt 
de gemeenteraad voor dit jaar bijna zes mille uit te trekken 
voor subsidies aan lokale culturele initiatieven. Een bedrag van 
1600,- euro gaat naar de HKIV voor een kunstproject in Bad 
Pyrmont. De Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda kan reke-
nen op 1500,- euro voor twee voorstellingen in Heemstede. Voor de 
Stichting Kinderuitjes wordt 1000,- euro gereserveerd voor vier voor-
stellingen van basisschoolleerlingen in verzorgingstehuizen.

In totaal werden er veertien verzoeken ingediend. Samen overschre-
den die de limiet van 7000 euro voor 2008. Het college van B en W 
heeft daarom een selectie aangebracht. Verzoeken die niet volledig 
voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling vielen als af. 
Ook Bevrijdingspop, de Stichting Ateliers 195-197 en Vriendenkring 
Neuengamme zagen hun verzoeken om bescheiden subsidies ge-
honoreerd.

Toch kap taxussen
Heemstede - Ondanks het ne-
gatieve advies van de commis-
sie voor bezwaarschriften die 
oordeelde dat de kapvergun-
ning onterecht was verleend en 
herzien moest worden, wil B en 
W van Heemstede toch de drie 
taxussen op het Dr. Droogplein 
gaan kappen. Dit stuk grond 
is verkocht aan de nieuwe be-
woner van de Kastanjelaan die 
hierop wil bouwen. De bewo-
ners zijn in beraad of ze in be-
roep zullen gaan.
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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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• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

•  Overname 
standplaats

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

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

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.

Let op overhangend groen!
Heemstede koestert haar groene uitstraling, die onder meer te danken is aan het vele particuliere groen. 

Natuurlijk willen we dat behouden, maar veel regen in de zomer kan leiden tot een groei-explosie van 

bomen en heesters. Met name doorgeschoten beplan ting, vlakbij de erfgrens en het trottoir, kan als hinder-

lijk en gevaarlijk worden ervaren door voetgangers en mensen in invalidenwagens.

Als particulier bent u verantwoordelijk voor het voorkomen van problemen door overhangende begroeiing 

vanuit uw tuin. Kijk daarom eens hoe ver het groen uit uw tuin doorgroeit over het trottoir. En laat het niet 

zover komen dat er overlast ontstaat voor voorbijgangers. Wanneer daartoe aanleiding is, kunt u een ver-

zoek van bureau Hand having verwachten om de betreffende bo men of planten te snoeien. Nog beter is het 

natuurlijk dat u de beplanting in uw tuin zodanig verzorgt dat er geen hinderlijke of onveilige situaties ontstaan.

Als u overlast ondervindt van particulier of gemeentelijk overhangend groen, kunt u dit doorgeven bij het 

Meldpunt Serviceteams via telefoonnummer (023) 54 85 762.

Vooraankondiging enquête 
energieverbruik burger
De gemeente wil graag samen met haar 

inwoners het energieverbruik (elektra en gas) 

verminderen. Om inzicht te krijgen in het 

huidige verbruik is de gemeente van plan 

om een enquête te laten uitvoeren onder 

de Heemsteedse huishoudens. Dit houdt in 

dat u telefonisch of schriftelijk benaderd kunt 

worden om mee te doen aan de enquête. 

Iedereen die meedoet zal een doos met 

zes spaarlampen ter waarde van € 30,--  

van de gemeente cadeau krijgen. Als u be-

naderd wordt en mee wilt doen dan is het 

handig om de verbruiksgegevens van de 

afgelopen twee jaar bij de hand te hebben 

voor de beantwoording van de vragen. Het 

is vervolgens de bedoeling om over twee 

jaar wederom een enquête te houden onder 

de deelnemers. Op deze wijze wordt het 

inzichtelijk of het energieverbruik van de 

deelnemers is gedaald ten opzichte van de 

twee eerdere jaren. Hiermee wordt tevens 

een indicatie verkregen voor het verloop 

van het energieverbruik van alle huishou-

dens in Heemstede.

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

serviceteams om kleinere onderhouds-

werkzaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan 

één tot twee dagen vergen. De werk-

zaamheden kunnen betrekking heb-

ben op straten, wegen, straat verlichting, 

straat meubilair (banken en speeltoe-

stellen), verkeers- en straatnaambor-

den, openbare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer 

(023) 548 57 62 of vul het formulier in 

op de homepage van de gemeentelijke 

website (www.heemstede.nl). U kunt 

ook een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

24 uur per dag, 

7 dagen per 

week, 365 dagen 

per jaar

www.heemstede.nl
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Aanvragen bouwvergunning
2008.192  het uitbreiden van een woonhuis en - Lorentzlaan 45

plaatsen 3 dakkapellen op het rechter-

zijgeveldakvlak en 1 dakkapel op 

het linkerzijgeveldakvlak

2008.193 uitbreiden woonhuis - Nobellaan 4

2008.195 het wijzigen van de zijgevel - Kraanvogellaan 25 

2008.196 het uitbreiden van een woonhuis - Crayenestersingel 11

2008.197 het plaatsen van een erfafscheiding - Sumatrastraat 10

2008.198  het verbouwen en splitsen van een  - Jan van Goyenstraat 18

bedrijfspand met bovenwoning

2008.199  het plaatsen van een dakkapel op  - Caspar Fagellaan 7

het zijgeveldakvlak

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2008.194  het aanleggen van een recreatieve tunnel -  onder de N201 t.h.v. de 

Cruquiusbrug, kadastraal 

bekend C 5101

Aanvraag sloopvergunning
2008.920  het verwijderen van asbestpanelen  - Bankastraat 13 t/m 26,

boven de voordeur en bergingsdeur   Floresstraat 1 t/m 4

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 18 juli 2008)
2008.178 het uitbreiden van een woonhuis - Zomerlaan 11

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

voor- en achterdakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 18 juli 2008)
2008.159  het plaatsen van een dakkapel op het  - Prinsenlaan 33

voordakvlak + optrekken achtergevel

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
2008.033 het wijzigen van de achtergevel - Bronsteeweg  66

2008.114 het uitbreiden van een woonhuis - Adriaan Pauwlaan 25

2008.196 het uitbreiden van een woonhuis  - Crayenestersingel 11

De verzoeken en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 24-07-2008 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 na-

dere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afde-

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

Bestemmingsplan

In verband met de overname van een stand-

plaats per 1 januari 2009 heeft het college 

van burgemeester en wethouders op 15 juli 

2008 besloten, op grond van artikel 5.2.3., 

eerste lid van de Algemene plaatselijke ver-

ordening, een standplaatsvergunning te ver-

lenen aan de heer A. Granelli te Alkmaar 

voor de verkoop van snacks op de Glipper-

weg nabij de ingang van het Linnaeushof.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

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

Overname standplaats

Door bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede is op de Wasserij Annalaan ter 

hoogte van nummer 77 op de hoek met de 

Godfried Bomanslaan, een personenauto 

aangetroffen die onverzekerd en niet ge-

keurd op de openbare weg staat.

Het betreft een blauwe Fiat Uno Selecta 

met kenteken XF-43-XN.

Het is niet toegestaan om een auto onver-

zekerd en zonder geldige APK op de open-

bare weg te laten staan.

Aangezien ook reeds geruime tijd niet met 

de auto is gereden en de auto er verwaar-

loosd uitziet, is er reden om aan te nemen 

dat de auto eveneens defect is.

Op grond van artikel 5.1.4 van de Algemene 

plaatselijke verordening is het verboden een 

voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en tevens in kennelijk 

verwaarloosde toestand verkeert op de weg 

te plaatsen of te hebben.

De betreffende personenauto is met toe-

passing van bestuursdwang verwijderd en 

opgeslagen. De personenauto kan door de 

eigenaar binnen 13 weken na 27 juni 2008 

worden opgehaald tegen betaling van de 

verwijderings- en opslagkosten.

Voor vragen kan contact worden opgeno-

men met bureau Handhaving van de ge-

meente Heemstede op telefoonnummer 

(023) 548 56 30. Indien de personenauto 

niet wordt opgehaald, zullen burgemeester en 

wethouders overwegen de personenauto 

openbaar te verkopen dan wel te vernietigen.

Personenauto Wasserij Annalaan

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).

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 
Heeft uw organisatie vacatures voor 
vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-
voorwaarden, rechten en plichten? Of 
zoekt u een goede cursus/work shop voor 
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 
Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 
informatiezuil (dagelijks tijdens openings-
tijden van de Luifel)
E-mail: 
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het Service-

loket Begraafplaats. Nabestaanden kunnen 

aan dit loket informatie opvragen en de 

brochure over de begraafplaats verkrijgen. 

Deze brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het moge-

lijk om ook buiten openingstijden een digitaal 

informatiepaneel te raadplegen met daarop 

een overzicht (dat u kunt uitprinten) waar 

graven gelegen zijn en hoe men ernaartoe 

moet lopen.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen van 

09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), fax: 

(023) 547 98 58.

E-mail: begraafplaats@heemstede.nl.

De begraafplaats is toegankelijk van zons-

opkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats


