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Ongeluk dupeert Poolse kinderen

Busje total loss. Wat nu?
Heemstede – In april dit jaar
liepen kinderen van de Voorwegschool bijna 5500 euro bij
elkaar tijdens een sponsorloop.
Dat geld werd begin juni in de
aula van de Voorwegschool
overhandigd aan de Stichting
Kindertehuizen Polen. Olaf Roeloffs (penningmeester stichting)
nam de cheque toen dankbaar
in ontvangst, niet wetend dat
op bijna hetzelfde moment hun
transportbus in Polen aan aanrijding kreeg. De bus bleek later
niet meer te repareren, zo hard
was de klap aangekomen.
Dat was op de terugweg van het
laatste bezoek aan Polen, waarbij een ziekenhuis, twee kindertehuizen en de gaarkeuken werden bezocht en kleding afgele-

VA K A N T I E

verd. Er waren gelukkig geen
gewonden. De Poolse politie
kwam en bekeurde de vrachtwagenchauffeur.
Zij waren van mening dat het
een simpel ongeval was. De
truck reed op dezelfde voorrangsweg als het busje, maar
dan de andere kant op. De gedupeerde stichting: “Hij sloeg
zomaar linksaf. Wat helemaal
niet kon, want daar was veel verkeer, waaronder wij. De Stichting is nu de bus kwijt en kan
geen hulpgoederen meer naar
Polen brengen. Het Poolse bedrijf moet betalen, maar dat zal
lastig worden. Onze stichting
werkt zonder bijbehorende kosten. Onder andere omdat we de
verblijfkosten en dergelijke ge-

Gekruide

BIEFKILO’S STUKKEN
Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor
een GRATIS figuuranalyse.

r6.

Tuinenwedstrijd ‘De Oosteinde’

Mooiste tuin van de week
Heemstede - Ditmaal een tuin die weer heel anders dan anders
is. Het valt absoluut niet mee om wekelijks de mooiste tuin uit te
kiezen, aangezien de ingestuurde foto’s allemáál zo mooi zijn. Annemieke Westerlaken, woonachtig aan de Mesdaglaan 12 Heemstede, stuurde deze foto toe die haar ‘idyllisch’ terras laat zien. Een
tuinliefhebster met geduld, want ze schrijft: “Heel veel steentjes en
vijf jaar waren nodig om dit mozaïek tot stand te brengen.”
Het resultaat mag er zijn! Nog heel de maand augustus kan worden deelgenomen aan de tuinenwedstrijd die Tuincentrum De Oosteinde samen met de Heemsteder organiseert. Aan het einde van
deze maand zal De Oosteinde met een vakkundig oog naar alle inzendingen kijken en een drietal winnaars aanwijzen. De prijzen bedragen 25, 75 en 150 euro! Doe ook mee en stuur een foto van uw
tuin naar: redactie@heemsteder.nl of per post: Tuinenwedstrijd de
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

www.krde.nl
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3 STUKS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE
T 023 547 44 19 WWW.LARIVA.NL

woon privé betalen. De stichting
heeft de bus en betaalt de diesel. We hebben korte lijnen met
Polen en de hulp is helaas nog
hard nodig. De stichting is verder zo arm als een kerkrat, Wat
nu?”
De stichting Kindertehuizen Polen helpt vanaf 2002 kindertehuizen in Polen. De laatste jaren
proberen zij een kindertehuis in
Olesnica, even voorbij Wroclaw,
te helpen met kleding en andere
giften van Nederlanders, bedrijven en privé personen.
Ook ondersteunt de stichting
een soort gaarkeuken annex
naschoolse opvang waar arme
kinderen warme maaltijden krijgen en naast opvang ook bijles.
Sinds een paar jaar doen zij dit
met een eigen busje. Dit busje uit 1997, een Mercedes Vito,
was een geschenk van Agis verzekeringen. De vrijwilligers van
de Stichting willen weer graag
gaan rijden naar Polen. Er liggen weer goederen klaar die
door het enthousiaste thuisfront
zijn verzameld. Kleding, tweedehands rollators voor ouderen
en voor slechtlopende kinderen van een weeshuis, schoolspullen, die door de vrijwilligers
weer graag naar Polen gebracht
worden. Als u ze een eindje op
weg wil helpen, kunt u de Stichting Kindertehuizen Polen helpen met uw gift op bankrekening nummer 499805380 tnv.
Stichting Kindertehuizen Polen.
Penningmeester Olaf Roeloffs
uit Heemstede en zijn medevrijwilligers willen zo graag weer op
weg om de kinderen in Polen te
helpen.
Ton van den Brink

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Herenweg  a
Heemstede

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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Verschijnt woensdag
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Gemeentelijke
monumenten

HeemStede
BenneBroek
Haarlem-Zuid
informatie
advertentie-tarieven:
Ingrid Sierveld
tel. 0655-183838
(ma. t/m vr. 8.30 tot 17.00 uur)

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 monumenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand
gekomen 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 gebouw. 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 overige panden stelden geen prijs op de
informatiebordjes.
Blekersvaartweg 24
Halverwege de Blekersvaartweg staat het woonhuis en een
voormalige paardenstal met nummer 24, maar was ooit
nummer 21, bij de brug met het smeedijzeren hekwerk die
naar het Res Novaplein leidt. Het woonhuis is gebouwd in
1896, het stalgebouw mogelijk uit 1660! Het voormalige
stalgebouw springt sterk terug ten opzichte van het woonhuis. Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond en
bestaat uit één bouwlaag onder een zadeldak, dat gedekt is
met rode Hollandse pannen. Het dakoverstek heeft windveren, gootklossen en een mooi gesneden makelaar, de decoratieve ondersteuning van de nok. Het stalgebouw bestaat uit een bouwlaag onder een zadeldak met ongelijke
schilden dat gedekt is met Hollandse pannen. Het stalgebouw heeft muurankers. De voorgevel heeft links in de gevel een grote inrijpoort, bestaande uit dubbel openslaande
deuren. De verdieping van het stalgebouw is jaren gebruikt
door de vorige bewoonster, Leny Roozen als ‘schooltje’
voor haar kleinkinderen. Haar overleden echtgenoot, de be-

van 1930

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402

Blekersvaartweg 24
kende Heemsteedse fotograaf Ton Roozen, is in het huis geboren en heeft er zijn hele leven gewoond. Daarvoor woonden de ouders van Ton er al jaren. Als fotograaf heeft Ton
Roozen bijna elke Heemstedenaar wel eens voor zijn lens
gehad. Bij feesten als de Eerste Communie, op school, bij
huwelijken of bij reportagewerk, dat hij verrichtte voor een
Heemsteeds weekblad. Hij had een donkere kamer in huis.
Hij is veel opgetrokken met de bekende journalist Arie Kramer. Beiden altijd keurig in het kostuum zoals in die tijd nog
heel gewoon was.
Blekersvaartweg 24 is cultuurhistorisch waardevol als voorbeeld van een 19e eeuws woonhuis en een voormalige, 17e
eeuwse paardenstal op de Blekersvaartweg. De karakteristiek herinnert aan het oorspronkelijke karakter van de bebouwing langs de weg die tot voor kort gekenmerkt werd
door een kleinschalig karakter van de bebouwing, sterk verspringende rooilijnen, wisselende bebouwingsmassa`s en
eenvoudige bouwvolumes.
Ton van den Brink

“Excuses voor zoveel sirenes”

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Uitbundige laatste werkdag
brandweerman Henk Muller

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

Heemstede - Het zal menigeen
niet zijn ontgaan: een enorm kabaal aan brandweersirenes op
donderdagmorgen 31 juli. Wat

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.

editie 5
oPlaag 17.150

was er precies aan de hand?
Deze dag was de laatste werkdag van brandweerman Henk
Muller, na vele jaren trouwe

dienst voor de gemeente Heemstede. Henk heeft 37 jaar als vrijwillig brandweerman bij nacht
en ontij klaargestaan voor de inwoners van Heemstede. De laatste jaren was Henk ook als beroepsbrandweerman in Heemstede werkzaam.
Om Henk een onvergetelijke
laatste werkdag te bezorgen
heeft bijna het voltallige brandweerkorps hem en zijn vrouw
Ada wakker gemaakt met een
overvloed aan sirenes en zwaailichten. Gezamenlijk is de groep
mét sirenes vervolgens naar de
kazerne aan de Nijverheidsweg

gereden en onder het genot
van een gezamenlijk ontbijt kon
Henk zijn laatste werkdag op
een bijzondere wijze beginnen.
Het Brandweerkorps Heemstede betreurt het wel dat zij enkele inwoners van Heemstede heeft laten schrikken met al
die sirenes. “Wij bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan maar wij hopen ook op
uw begrip, gezien het feit wij
deze unieke actie hebben georganiseerd voor deze bijzondere
inwoner van Heemstede”, aldus
het voltallig brandweerkorps.
Foto’s: Jan Kol jr.

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 toestemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl
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Bezorgd

Badmutsenwedstrijd bij
‘naschoolse’ van Casca
Heemstede - De kinderen van
Naschoolse Opvang de Speelpost van Casca hebben donderdag 7 augustus hun jaarlijk-

se Zomerfeest. Dit jaar heeft het
zomerfeest als thema ‘Olympische Waterspelen’.

Alle jongens en meisjes doen
mee aan sportieve activiteiten
die natuurlijk met water te maken hebben. Er zal ook een bad-

mutsenwedstrijd zijn en de kinderen krijgen na afloop een
certificaat. De festiviteit duurt

SWOB gaat wandelen in
de duinen, gaat u mee?
Bennebroek - Stichting Welzijn
Ouderen Bennebroek gaat wandelen in de duinen op maandag
11 augustus. Een goed begin van
de nieuwe week om een uurtje
te gaan wandelen in de duinen.
Vooral in de ochtend is het in de
duinen heel rustig. Het is dan
heerlijk om met een groepje te
lopen en van het duingebied te

genieten. Vertrek om 10.00 uur
vanaf ’t Panneland. Als vervoer
een probleem is dan kunt u met
de SWOB-vrijwilligster meerijden. Zij vertrekt om 9.50 uur
vanaf de SWOB aan de Bennebroekerlaan 3a. Wel van tevoren
bellen. Senioren uit Bennebroek
en omgeving kunnen op vrijdag
15 augustus met de boswachter

van 13.00 tot 16.30 uur en vindt
plaats op het speelplein van basisscholen De Ark en de Evenaar
aan de van der Waalslaan 33 in
Heemstede.
Buitenboel
De laatste week van de basisschoolvakantie is er bij Casca
weer ‘Buitenboel’, een actieweek
voor kinderen van 6-12 jaar. Dit
jaar onder de titel: Avontuur.
150 Kinderen zijn dan 4 dagen
lang (van dinsdag 5 augustus t/
m vrijdag 8 augustus) bezig op
het terrein bij Zwembad Groenendaal in Heemstede. De jongens en meisjes gaan knutselen,
sporten, zwemmen, maar ook
samen met een teambegeleider
klimmen en klauteren, spoorzoeken en een waterspektakel houden. Voor de kijkavond op donderdag 7 augustus (19.00-20.00
uur op het terrein bij Zwembad
Groenendaal in Heemstede) geven de kinderen een spetterende
show voor de ouders. U bent dan
ook van harte welkom een kijkje
te komen nemen.
een wandeling maken. De boswachter vertelt over de cultuurhistorische aspecten van de duinen, geeft wetenwaardigheden
over flora en fauna en over de
geschiedenis van de waterzuivering. Hij neemt u ook mee naar
het nieuwe bezoekerscentrum.
Vertrek vanaf de Oase om 10.30
uur. Duur excursie 1 ½ - 2 uur.
Kosten voor de boswachter 0,50
euro en toegang duinen 1,00 euro. In verband met de groepsgrootte aanmelden vóór donderdag 14 augustus bij de SWOB,
tel. 584 53 00.

Baklucht

Al een aantal weken wordt mijn koperkleurige brievenbus niet
meer gepenetreerd door het onvolprezen weekblad ‘De Heemsteder’. De altijd vriendelijke jongen die belast is met het rondbrengen van het weekblad probeert volgens mij nu ergens op
het strand een kleur te krijgen die gelijkenis vertoont met mijn
brievenbus. Het is hem van harte gegund, maar ik mis nu de
gemeentelijke aankondigingen. Zo weet ik niet of er vergunningen zijn verleend om aan de andere kant van het dorp een dakkapel te plaatsen en blijft ik ook totaal in het ongewisse of er
ergens in de gemeente een aantal Kastanjes of Iepen op punt
staan omgezaagd te worden. Ik vind dat altijd heel interessante lectuur en overweeg iedere keer bij een dergelijke aankondiging bezwaar aan te tekenen. Ik ben nu volslagen onbekend
met de soms duistere wegen van de gemeente, misschien voel
ik mij daarom wel zo goed de laatste tijd. Maar ik zie die afwezigheid van ‘De Heemsteder’ toch als een groot gemis. Overigens van die twee andere weekbladen heb ik al in jaren niets
meer gehoord, ze bestaan toch nog wel?. Ik overweeg nu om
tijdelijk het werk van die vriendelijke jongen over te nemen en
in mijn wijk de krant te gaan bezorgen. Ik heb daar wel de medewerking van de betrokken lezers bij nodig. Ik vrees dat door
mijn beperkte loopvermogen het bezorgen van de krant zo ongeveer een fulltime baan gaat worden. Het nadeel van die constatering is dat ‘De Heemsteder’ die normaliter altijd op woensdag uitkomt wel eens op dinsdag daarop in de bus valt. Waarna ik de volgende dag direct weer kan beginnen met de volgende editie. Ik heb mijn liefhebbende echtgenote daarop aangesproken en zelfs een formulier voor haar ingevuld zodat zij
een gedeelte van de bezorging van mij kan overnemen. Met
een verbaasd gezicht blikte zij vanachter haar koffie omhoog.
“Het gaat nu wel erg hard met je. Je ziet mij toch niet door de
buurt lopen met die krant. Ik heb het al druk genoeg met jou”,
was haar van weinig piëteit getuigende antwoord. Ik moet er
dus nog maar eens rustig over nadenken. Bij een krant werken
is één ding maar om hem ook nog rond te brengen is iets heel
anders. Krantenjongen kom gauw weer terug van je vakantie
en bezorg mij ‘De Heemsteder’.
Wim Bak

Yvonne Weijers swingt
met Jazz & Latin
Heemstede - Net terug van vakantie zal zangeres Yvonne Weijers komende weken op verschillende plaatsen optreden.
De Heemsteedse zingt de swingende jazz die u van haar kent
gecombineerd met de warme klanken van de bossa nova,
samba en bolero.
Dinsdag 19 augustus zingt
Yvonne Weijers als gastsolist bij
Trio Frans Ronday in Elsa’s aan
de Middenweg in Amsterdam,
van 21.30 tot 00.30 uur.
En als u een bijzondere plek wilt
ontdekken, ga dan op vrijdag 29
augustus naar ‘Wakker’ Home
of Jazz in Eemnes. Een sfeervol restaurant waar het draait
om goed eten en mooie jazz, elke dag van week. Later op de
avond alleen een borreltje drinken aan de bar kan ook. Yvonne
speelt die avond akoestisch repertoire samen met haar pianist
Cajan Witmer.
Twee mooie kansen dus in augustus om te luisteren naar de
Jazz & Latin van Yvonne Weijers. De band speelt trouwens
ook tijdens diners, recepties of
feesten. En net zo makkelijk bij
mensen die thuis een gezellige
borrel geven. Dat kan ook omdat ze te boeken zijn in diverse samenstellingen. Als kwintet

(zang, piano, contrabas, saxofoon, drums), als kwartet (zonder drums) of in akoestische bezetting, bijv. met gitaar.
Meer weten? Surf naar www.
yvonneweijers.nl
Foto: Geek Zwetsloot.

Kerkdienst in
het ziekenhuis

Regio - In het Spaarne Ziekenhuis vindt aanstaande zondag
een kerkdienst plaats met een
oecumenisch karakter. De dienst
begint om 10.00 uur en wordt
gehouden in de kerkzaal van het
Hoofddorpse ziekenhuis (volg
route 55). Voorganger is pastor
F. Bossink.
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Jeugdweekend HBC
gaat van start
Heemstede - In de zomer van
1984 heeft een aantal enthousiastelingen de koppen bij elkaar gestoken en ontstond het
idee een weekend te organiseren voor de jeugd van HBC. Dat
is nu 25 jaar geleden. Dit jaar
is het HBC Jeugdweekend dus
aan de jubileumeditie toe! Het
evenement is een happening
voor jong en oud. Jong, want ±
150 kinderen (in de leeftijd van
5 tot 14 jaar) komen op vrijdagavond naar hun eigen HBC voetbalterrein. Oud(er), want de be-

geleiding is in goede handen
van zo´n 60 ervaren begeleiders.
Het programma is inmiddels een
beproefd concept. Natuurlijk is
er veel voetbal maar de kinderen worden ook bezig gehouden
met verschillende andere activiteiten.
En dat tot diep in de nacht, want
je komt natuurlijk niet om zo veel
mogelijk te slapen... Er staan
maar liefst 25 tenten voor de
overnachtingen, maar die kan je
ook gebruiken om zoveel mogelijk lol te maken. Alle jeugdvoet-

Word, grafisch, Powerpoint...

Casca heeft groot aanbod
aan computercursussen
Heemstede - Bij Casca kun je
voor allerlei computercursussen terecht. Er is een kennismakingscursus waarbij u de basis legt voor computergebruik
in het algemeen: hoe werken
de p.c., de muis en het toetsenbord? U leert de basis van Windows Vista, tekstverwerking en
eventueel internet en e-mail. Er
zijn basis- en vervolgcursussen
Windows, Word, Excel, maar ook

Vleermuis
excursie
Regio - Zaterdagavond 30 augustus om 20.45 uur kun je op
Landgoed Elswout mee met excursieleiders van het Nationaal
Park voor een vleermuisexcursie,
tijdens de nacht van de vleermuis. Alleen voor kinderen (en
ouders) die niet bang zijn voor

grafische toepassingen, website in HTML, animaties maken
in Flash MX, digitale fotobewerking en Powerpoint.

ballertjes, inclusief de meisjes en
G-voetballers, doen met alle activiteiten mee. Ook met het absolute spektakel wat De Zeskamp op zondagmiddag altijd
weer is. In verschillende onderdelen wordt fanatiek, maar sportief, gestreden om de 1e plaats in
het 25e HBC Jeugdwekeend. Benieuwd hoe dat er aan toe gaat?
Kom gerust op zondagmiddag
10 augustus naar het HBC terrein aan de Cruquiusweg. Vanaf
12.00 uur bent u van harte welkom.

verspreid is. Mocht u deze niet
hebben ontvangen, dan kunt u
de brochure altijd even ophalen
bij de Casca locaties: de Luifel,
Herenweg 96, het Honk, Molenwerfslaan 11, de Princehof, Glipperweg 57, of de bibliotheek of
het Raadhuis.

Deze cursussen starten vanaf 1
september en u kunt zich nu al
inschrijven. Meer informatie over
de inhoud van de verschillende
cursussen, de lesdagen en –tijden kunt u vinden in de jaarbrochure die in juni huis-aan-huis

Mist u in het computercursusprogramma van Casca een cursus die u graag zou willen doen,
laat het Casca weten. Bij voldoende belangstelling kan wellicht zo’n cursus worden gorganiseerd. Bel voor meer informatie
of voor aanmelden naar Casca.
Dat kan van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: telefoon 023 548 38 28.

het donker! De gids vertelt over
de verschillende vleermuizen die
op het landgoed wonen. Daarna
als het goed donker is ga je met
behulp van ’batdetectors’ vleermuizen opsporen. Spannend en
leuk voor iedereen vanaf 8 jaar.
Tip: doe stevige schoenen aan.
Populaire excursies, tijdig aanmelden dus! Via tel. 023-541
11 29 of www.npzk.nl. De tocht
duurt ongeveer twee uur. Deel-

name aan deze excursie kost
2,50 euro per volwassene en 1,50
euro per kind/65+. U verzamelt
op het landgoed Elswout aan de
Elswoutslaan in Overveen, bij het
informatiepaneel op de parkeerplaats naast de hoofdingang.
Aanmelden via het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland www.
npzk.nl of telefonisch bij Duincentrum De Zandwaaier (023)
5411129 (niet op ma.).

Casca heeft van alles te doen voor kinderen van 1 tot 18 jaar.

Knutselen, schilderen, computer
Clubs en cursussen voor kids
Heemstede - Thuis en op
school zijn kinderen de hele dag
lekker bezig. Maar ook daarbuiten is er van alles te doen.
Sport, creatief, muziek, Casca
heeft een uitgebreid aanbod van
clubs en cursussen voor kinderen van verschillende leeftijden.
Vanaf 1 september starten veel
clubjes en u kunt uw kind daar
nu al voor opgeven.
Lekker bewegen kan bijvoorbeeld bij Breakdance (8-11 jaar
en 12+), Streetdance (8-11 jaar),
Muziek en bewegen met dreumes en peuter (1 ½-4 jaar),
Kleuterdans (4-6 jaar) of Zelfverdediging (8-11 en 11-14 jaar).
Knutselen kan elke woensdagmiddag bij de knutselclub, hiervoor hoeft u uw kind niet van tevoren op te geven.
De knutselclub is in het Honk,
Molenwerfslaan 11 op woensdag van 13.30-15.30 uur voor
kinderen van 5 tot 10 jaar en
start weer op 3 september. Ook
lekker met je handen bezig zijn
kan op de Timmerclub (7-10 jaar
en 11+). Ook in een kinderleven
is de computer niet meer weg te
denken! Ze leren er spelenderwijs mee omgaan, weten de weg
in deze onuitputtelijke informatiebron en maken er werkstukken voor school op. Om uw kind
op weg te helpen is er bij Casca een cursus Werken met Windows Vista (6-10 jaar) en ook

Typevaardigheid (10-12 jaar)
hebben ze hun hele leven nog
plezier van!
Voor kinderen die houden van
kleuren en schilderen, is er
Kinderatelier (7-9 jaar), waarin wordt gewerkt met allerlei teken- en schildertechnieken en
materialen, op papier en misschien ook wel op doek.
Ten slotte de cursussen voor kleine keukenprinsessen en koksmaatjes: de Kook en Bakclub
(6-8 jaar en 8-12 jaar). Verrukkelijke hapjes, soepen, broodjes
of taart? Onder de deskundige
leiding van Casca-kok Erna Fremeijer gaan de kinderen aan de
slag in de Casca-keuken.
Deze cursussen starten vanaf 1
september en u kunt de kinderen nu al inschrijven. Meer informatie over de inhoud van de
verschillende cursussen, de lesdagen en –tijden kunt u vinden
in onze jaarbrochure die in juni huis-aan-huis verspreid is.
Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kunt u de brochure
altijd even ophalen bij één van
de Casca locaties: de Luifel, Herenweg 96, het Honk, Molenwerfslaan 11, de Princehof, Glipperweg 57, of de bibliotheek of
het Raadhuis.
Bel voor meer informatie of voor
aanmelden naar Casca. Dat kan
van maandag t/m vrijdag van 912 uur: telefoon 023-548 38 28.

Wandelen met Lenn Sanders
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 oog voor cultuur en ook nog werken aan de
conditie!
Op dinsdag 12 augustus gaat de club wandelen op het terrein
van de Floriade. Lekker tussen water en veel groen genieten van
het buiten zijn. Om 10.30 uur verzamelen we bij de Golfbaan aan
de Spieringweg. Vergeet u niet een lunchpakketje mee te nemen?
Aanmelden graag uiterlijk maandag 11 augustus bij Casca: tel.
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 consumpties.
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Dichtstorten

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 dichtstoren@yahoo.com
Liefst niet te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van foto’s kunnen niet worden geplaatst.
Deze keer een bijdrage van mevrouw A.E. Stofsel-Roos
van Duin en Vaart in Heemstede. Ze schrijft ons naar aanleiding van haar inzending: “Zoals zoveel gedichten, dient
het misschien tweemaal gelezen te worden, om te begrijpen wat het inhoudt. In elk geval is het wel een wáár verhaaltje!”

Bijklussen
Jonge vent,
Arme student
Nu assistentBegeleiding.
Korte opleiding
Ritueel-inwijding.
Onverwachts vragen
Snel opdraven
Om te dragen.
Hoog op de schouder
Kisten-houder
De anderen; ouder
Soms zwaargewicht
Soms vederlicht
Van een jong wicht.
Plots weggerukt,
Verkeersongeluk,
Ouders gebukt.
Òf hoog bejaarde
Die wijsheid vergaarde
‘t Lot vredig aanvaardde.
Bij dit gebeuren
Altijd veel treuren
In donkere kleuren.
Heel anders, dan ‘t was,
Toen hij met vrolijke pas,
De Omo-les las.
Aan brave huisvrouwen
Met een smoeltje vertrouwen
Inbrak in ‘t huishouwen:
Witter dan wit, heeft hij gezegd
Maar was ‘t wel terecht?
Geloofde hij ‘t echt?
Bij déés dodendans,
In ongelijke cadans,
Is geen enkel woord Frans.
Harde realiteit
Die opsmuk vermijdt
Met reclame in strijd.
Zo wit-zwart verweven
Zo is vaak ons leven
En soms zien wij - even

Ambassade: “Zaken worden door gekleurde bril bekeken”

Heemsteedse delegatie
bij protest-actie Amnesty
Heemstede - De Chinese ambassadeur in Den Haag heeft
dinsdag 29 juli geweigerd een
petitie in ontvangst te nemen van
Amnesty International, waarin
onder meer werd gevraagd om
de onmiddellijke vrijlating van
vier mensenrechtenactivisten.
Ook andere medewerkers van de
ambassade namen de petitie en
166.383 verzamelde handtekeningen niet aan. Onder de Amnesty-activisten ook een groep
van de Heemsteedse afdeling.
Directeur Eduard Nazarsky van
Amnesty Nederland deponeerde
de petitie en drie fotoboeken met
burgerprotesten daarom maar in
de brievenbus. Hij betreurde de
weigering van de nieuwe ambassadeur Zhang Jun.
De ambassade had vooraf laten
weten dat de mensenrechtenorganisatie niet welkom was. Volgens Nazarsky hebben de Chinezen “geen zin in een kritisch
geluid of gedoe”. Wereldwijd
voerde Amnesty dinsdag actie,
tien dagen voor het begin van de
Spelen, ter gelegenheid van de
publicatie van het rapport China:
The Olympics Countdown - broken promises.
Daarin verwijt Amnesty China
dat de situatie van de mensenrechten in de aanloop naar de
Olympische Spelen is verslechterd terwijl verbeteringen waren
toegezegd.
China is het niet eens met de kritiek. Een woordvoerder van het
ministerie van Buitenlandse Za-

ken in Peking stelde dat Amnesty de zaken “door een gekleurde
bril”, bekijkt.
Niet tegen Spelen
“Iedereen die iets weet van China zal het niet eens zijn met de
inhoud van dit rapport”, aldus de
woordvoerder. “We hopen dat
Amnesty deze bril kan afzetten
en China op een objectieve wijze
kan zien.” Maar volgens Amnesty
worden mensen nog steeds om
het geringste vastgezet of naar
een werkkamp gestuurd. De veiligheidsdienst houdt alles in de

gaten. Naar schatting een half
miljoen mensen zit in zulke kampen, aldus Amnesty. Een eerlijk
proces is er vaak niet.
Tientallen Chinezen zitten vast,
veelal omdat zij opkomen voor
rechten van henzelf of van anderen. Onder hen activisten als Shi
Tao, Chen Guangcheng, Huang
Jinqiu en Hu Jia.
Amnesty benadrukt niet tegen
de spelen te zijn. “We hopen
dat het een succes wordt. Maar
we willen dat dit ook geldt voor
de mensenrechten”, aldus de
woordvoerster.

Wandeling op
landgoederen
Heemstede - Leyduin, Woestduin en Vinkenduin worden
vaak in één adem genoemd.
Vóór 1596 al, werd Leyduin bewoond. In dat jaar verkoopt Nicolaas van der Werve zijn huis, tuin en schuur, gelegen op ± 6
morgen. Nú, ruim 400 jaar later kunnen we wandelend genieten van de diversiteit op de drie aaneengesloten landgoederen. Zowel de planten en dieren als de overblijfselen uit vroegere tijden zo vlak bij huis, zijn zeker de moeite van het bezoeken waard. U wordt rondgeleid door Yneke Bettink, een
enthousiaste IVN-gids.
Na de wandeling gaan de deelnemers samen lunchen in
Lunchsalon de Wachtkamer in Vogelenzang. Verzamelen
op woensdag 20 augustus om 10.00 uur bij Leyduin, ingang
Manpadslaan (De Kakelije).
U kunt zich aanmelden uiterlijk maandag 18 augustus. Kosten: 6,- euro (exclusief lunch).

pagina 10

de Heemsteder - 6 augustus 2008

Expositie Hedendaagse
Tibetaanse kunst bij
Galerie ArtSite
Regio - Met uitzicht op een lommerrijke tuin laat Puntsok Tsering zijn werk zien in zijn atelier
in Dusseldorf. Hij woont al jaren
in Duitsland, maar de heimwee
naar Tibet spreekt uit elk gedicht, elke collage die hij maakt.

Een gedicht voor de Dalai Lama, die heeft gezegd dat leven in ballingschap een uitdaging is. Puntsok heeft literatuur en kunst gestudeerd in Tibet. Met de kennis van de traditionele poëzie en kalligrafie is
hij een nieuwe weg ingeslagen.
Zelf ziet hij een tweedeling in de
hedendaagse Tibetaanse kunst.
Aan de ene kant zijn er de kunstenaars die de traditionele manier van schilderen achter zich
willen laten en nieuwe stijlen en
technieken uitproberen, aan de
andere kant heb je ook kunstenaars die blijven teruggrijpen op
de traditionele (religieuze) symbolen en esthetiek.
De moderne Tibetaanse kunst
is pas in de jaren tachtig van de
twintigste eeuw op gang gekomen en staat feitelijk nog in kinderschoenen. Kunstenaars werden niet alleen door de traditie beïnvloed maar ook door de
Chinese moderne kunst waarin realisme de hoofdtoon voert.
Hedendaagse kunstenaars zoeken zelf hun weg. Er is dan ook
niet één duidelijke stijl aan te
wijzen in de kunst van vandaag.
Puntsok Tsering maakt colla-

ges op handgeschept papier uit
de Himalaya dat hij speciaal bestelt. Hij schrijft gedichten en
combineert de kalligrafische letters met verschillende beelden.
Hij maakt er ook vertalingen bij,
hij vindt het belangrijk dat mensen kunnen lezen waar het werk
over gaat.
Zijn vrienden van de Gendun
Chopel kunstenaarsgroep uit
Lhasa, werken meestal met olieverf op doek. De één schildert
naar de werkelijkheid, de ander
gebruikt elementen uit het Tibetaans boeddhisme. Zo leveren ze
commentaar op de overgang van
het oude traditionele leven dat in
de dorpen in de bergen nog actueel is naar het moderne, door
het westen beïnvloedde leven
dat in de steden van Tibet steeds
meer vorm krijgt. De werken van
de kunstenaarsgroep uit Lhasa zijn in een grote rol vervoerd
naar Europa, één voor één rolt
Puntsok de doeken uit om ze te
laten zien. Eén kunstenaar schildert alleen yaks, de grote ruige
koeien van de Himalaya, daarom heeft hij zijn naam veranderd
en Yak aan zijn voornaam toegevoegd. Eén kunstenaar heeft de

Vrijwilliger SWOB voor het voetlicht

Een gezellige middag in de veertien
dagen kan heel waardevol zijn !
Bennebroek - Emmy de Groot
(1960) is ongetwijfeld een van
de jongste van de 85 vrijwilligers,
die de SWOB helpen bij het bevorderen van het welzijn van de
Bennebroekse ouderen. En deze nog volledig aan het maatschappelijk leven deelnemende ambtenaar van de gemeente Bennebroek vindt het jammer onder dat vrijwilligerscorps
niet meer leeftijdgenoten aan te
treffen. Zelf ziet zij namelijk het
een-op-een contact, dat ze als
‘hulp aan huis vrijwilliger’ heeft
met de 85-jarige mevrouw Klein
als een verrijkende en buitengewoon waardevolle ervaring, die
ze niet graag zou missen.
De aanleiding om anderhalf jaar
geleden met het vrijwilligerswerk te beginnen, ontstond toen
haar beide ouders, aan wie ze
voor die tijd de nodige zorg had
besteed, overleden. Zij ontdekte na enige tijd, dat ze het wegvallen van het contact met oudere mensen als een gemis begon te ervaren. In diezelfde periode werd zij door een flyer van de SWOB geattendeerd

Emmy de Groot

invloed van het westen op humoristische wijze becommentarieerd in zijn schilderijen met Tibetaanse barbies. Puntsok kan er
niet echt om lachen. Het schilderij met een boeddhistische monnik, gemaakt door een goede
vriend, spreekt hem meer aan.
De kunstenaars van het Gendun

Chople Artists’ Guild zijn ermee
ingenomen dat hun werk in Nederland te zien zal zijn. Van het
dak van de wereld naar de lage
landen.
Galerie ArtSite is gevestigd aan
Groot Heiligland 8 in Haarlem.
Meer informatie: 023-5313216.
Website: www.galerieartsite.nl

op de verschillende mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk.
In een gesprek met de beroepskrachten werd al gauw duidelijk
dat het ook mogelijk was om als
vrijwilliger niet een willekeurige
groep, maar juist een persoon bij
te staan. Vanwege de intensiteit
van een dergelijk contact, sprak
die mogelijkheid haar het sterkst
aan. Het was een prettig idee,
dat iemand zonder veel familie of
vrienden mede door jouw bijdrage een positieve toevoeging kan
geven aan iemand leven.
Ouderenadviseur Ria van BakelNieters bracht Emmy de Groot
vervolgens in contact met mevrouw Klein, een weduwe zonder kinderen en verder ook weinig sociale contacten, die door
lichamelijke beperkingen bovendien sterk aan huis gebonden was. Hun eerste treffen, het
kennismakingsgesprek waar ze
allebei nog al huiverig voor geweest waren, verliep voortreffelijk en beiden hadden het gevoel, dat het klikte. Afgesproken
werd, dat ze elkaar om de 14 dagen op zondagmiddag zouden
treffen om samen iets leuks te
gaan doen.
De eerste tijd lukte het nog met
mevrouw Klein een uitstapje te
maken en ergens buiten thee te
drinken of een ijsje te eten. Maar
sinds het erop uit trekken voor
mevrouw Klein vrijwel niet meer
mogelijk is, neemt Emmy op de

middagen, dat ze een afspraak
hebben wat lekkers mee. Verder haalt ze boeken en cd’s voor
haar op bij de bibliotheek, want
mevrouw Klein leest graag en
is erg geïnteresseerd in klassieke muziek. Naast al het andere
waar tijdens hun contactmiddag
over wordt gepraat over van alles
en nog wat, maar zeker ook goede gesprekken met een behoorlijke diepgang, die de kern raken
van een leven waarin een mens
met betrekkelijk weinig tevreden
kan zijn. Dat zij daarnaast ook
signaleert of het goed of minder
goed gaat met haar gesprekspartner en dit zo nodig doorgeeft
aan de ouderenadviseur, kan beschouwd worden als een doeltreffende vorm van terugkoppeling naar de SWOB.
Naast haar normale werk bij de
gemeente geeft Emmy de Groot
ook nog gymnastieklessen aan
de Heemsteedse jeugd, bewerkt
haar volkstuin, sport en is een
gretig theaterbezoekster. Genoeg om handen dus, maar toch
zou ze haar vrijwilligerswerk voor
geen goud willen missen, het is
absoluut ook een positieve toevoeging aan haar leven.
Als u geïnteresseerd bent geworden door bovenstaand artikel naar het werk van de ‘Vrijwillige Hulp aan Huis’, neemt u dan
contact op met Stichting Welzijn
Ouderen in Bennebroek, tel. 584
53 00.
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1.000.000 euro voor
voetbalvereniging RCH?
Heemstede - Het hing al een
tijdje in de lucht en nu mag het
officieel bekend worden: Voetbalvereniging R.C.H. is in de
race voor één miljoen euro!
De bankgiroloterij heeft 16
kandidaten geselecteerd die
allen zullen strijden om deze
fantastische hoofdprijs.
Historisch clubgebouw
Alle kanshebbers beschikken
over een monumentaal gebouw dat dringend gerestaureerd dient te worden. Het historische clubgebouw van deze gezellige vereniging is genomineerd om haar architectonische vormgeving en derhalve van onschatbare waarde

voor de regio. Volgens insiders
maakt R.C.H. een zeer grote
kans om te winnen.
Mediacircus
Op dinsdag 12 augustus strijkt
er een enorm mediacircus neer
op de Sportparklaan. Een colonne vrachtauto’s met diverse apparatuur tovert het terrein
om tot een ware opnamestudio. Endemol portretteert enkele prominente R.C.H.-ers die
de hoogte- en dieptepunten
van hun club zullen vertellen
voor de camera’s. Eind oktober
van dit jaar worden de anekdotes van onder andere Bram Peper, Radjin de Haan en Johan
Neeskens uitgezonden op de

televisie.
Uiteindelijk beslist de kijker
wie er met het miljoen vandoor
gaat. In een Idols-achtige setting wordt er gekozen welke
organisatie de winnaar wordt.
Volgens vice-voorzitter Johan
Diependaal wordt de meest attractieve deelnemer miljonair.
“In 2011 bestaat onze club 100
jaar. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dit in een volledig gerestaureerd clubhuis
kunnen vieren.” Op de vraag
hoe hij de kans inschat om te
winnen volgt een aloude voetbalterm als antwoord: “Met de
steun van het Heemsteedse legioen wordt het een inkoppertje.”

Bijzondere vriendschap
Heemstede - Al een aantal
maanden kwam er bij Danielle van de Aar elke avond een
egeltje de tuin in op zoek naar
wat lekkers. Elke avond zette
zij een bakje water en kattenbrokjes buiten voor deze kleine
‘huisvriend’. Totdat er een poosje terug in de avond een enorme
hoosbui losbarstte vergezeld van
de nodige storm. De egel was
nergens te bekennen. Teleurgesteld liep Daniëlle de schuur
in om iets te pakken en wie zat
daar te wachten op zijn eten en
drinken? Precies, de egel.

Vanaf die tijd woont de egel in
haar schuur onder een stapel
oude kleren. Bij mooi weer trekt
hij er overdag op uit (Joost mag
weten waarheen) om vervolgens
‘s avonds zijn vertrouwde plekje
in de schuur weer op te zoeken.
En Stip de poes gaat trouw iedere avond in de schuur kijken of
zijn huisvriendje de egel er al is.
“Deze foto van deze zeer bijzondere vriendschap wilde ik jullie
niet onthouden”, zegt Daniëlle in
haar mail naar de redactie.
Het is ook een bijzonder leuk
gezicht...!

Open Dag zaterdag 23 augustus

VEW begonnen met
voorbereiding competitie
Heemstede - Afgelopen zaterdag bij VEW 2 augustus had
trainer Wim van Marsbergen de
eerste training op het programma staan. Ondanks de vakantieperiode waren er al 24 selectie
spelers aanwezig. Het volledige
programma ziet er als volgt uit:
Op 2, 4, 6 9 en 11 augustus wordt
er getraind op het VEW complex
aan de Sportparklaan.

Kennemer Gasthuis, winnaar van de halve marathon tijdens de Zilveren Kruis Achmea Bedrijvenloop 2007.

Bedrijvenslag in Zilveren
Kruis Achmea Bedrijvenloop
Regio - Op zondag 28 september zullen er weer een groot aantal bedrijven aan de start verschijnen tijdens de speciale bedrijvencompetitie van het grootste ééndaagse sportevenement
van Haarlem, de Zilveren Kruis
Achmea Bedrijvenloop.
De Haarlemse bedrijven Triple
M Engineering en het Kennemer Gasthuis zullen dit jaar op
respectievelijk de Infopunt Zorg

8,5 km Loop en de halve marathon hun titel van snelste bedrijf
verdedigen.
Voor de editie van 2008 strijden
alle nieuwe deelnemende bedrijven voor de Jong Talent Bokaal. Deze prijs, in het leven geroepen door mediapartner Kennemer Business Media, zal worden uitgereikt aan het best presterende en debuterende bedrijf.

Op dit moment zijn zo’n 20 bedrijven zich al serieus aan het
voorbereiden en naar verwachting zal dit aantal nog flink
groeien nu iedereen weer terug
is van vakantie en men nog een
kleine twee maanden heeft voor
de voorbereiding op de Zilveren
Kruis Achmea Bedrijven Loop.
Kijk voor meer informatie op
www.zilverenkruisachmealoop.
nl

Woensdag 13 augustus:
DSK- VEW (HD-cup) aanvang
19.30 uur
Zaterdag 16 augustus:
VEW- THB (HD-cup) 14.00 uur
Maandag 18 augustus:
Training
Woensdag 20 augustus:
Zandvoort- VEW (HD-cup) 19.00
uur.
Zaterdag 23 augustus
VEW-1- DSOV –1 (KNVB-beker)
14.00 uur
Zw’burg-2- VEW-2 (KNVB-beker) ?
Maandag 25 augustus:
Training Woensdag 27 augustus:
Terrasv.-1- VEW-1 (KNVB-beker)
19.00 uur
VEW-2-RCH-2 (Zo) 19.00 uur
Zaterdag 30 augustus:
VEW-1- Schoten-1 (KNVB-beker)
14.30 uur
Olympia-2
(Zo)VEW-2
12.00 uur
Maandag 1 september:
Training
Woensdag 3 september:
Training Zaterdag 6 september:
START competitie VEW-1 en VEW-

2. De overige elftallen beginnen op
13 september.

VEW houdt Open Dag op zaterdag 23 augustus. Aanvang
is 10.00 uur en het einde is ongeveer 15.00 uur. Alle activiteiten rondom de bekerwedstrijd VEW-DSOV hebben uiteraard met voetbal te maken. Het
jeugdbestuur hoopt op deze dag
nieuwe leden welkom te heten.
Jongens en meisjes , vooral in
de leeftijd van 6-8 jaar en van
8-10 jaar zijn van harte welkom.
Natuurlijk geldt dat ook voor andere leeftijdgroepen. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij:
Gerben Jukema: 071-5425104
Henny van Rooyen: 0235336239 en Onno Stoltenborg:
023- 5637856.

Inbraak bij luxe
kledingwinkel
Heemstede - Aan de Binnenweg is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 02.30
uur ingebroken bij een luxe kledingzaak. Eén van de glazen
toegangsdeuren is ingegooid,
waarna een flinke hoeveelheid
aan dure merkkleding is weggenomen. De politie stelt een onderzoek in naar de inbraak.
Mensen die getuige zijn geweest worden verzocht zich te
melden bij de politie in Heemstede via 0900-8844.
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Feest bij Dierenbescherming!
Regio - De Dierenbescherming afdeling Haarlem en
omstreken bestaat 135 jaar.
Het nieuwe pand van het
Dierentehuis Kennemerland
Zandvoort is ook klaar. Dat
is dubbel reden voor feest.
Op vrijdag 22 augustus vindt
de officiële opening van het

nieuwe onderkomen plaats.
Dit onderkomen bevindt
zich op de Keesomstraat 5
in Zandvoort. Na de opening
is er gelegenheid tot bezichtiging van het pand en haar
bewoners. Meer informatie
op: www.haarlem.dierenbescherming.nl

Woensdag open dag bij
voetbalvereniging R.C.H.
Duincentrum De Zandwaaier

‘Schatten onder je voeten’
verlengd tot eind oktober
Regio - De tentoonstelling
‘Schatten onder je voeten’ in het
Duincentrum te Overveen is wegens succes verlengd tot 26 oktober. Bezoekers maken in de
tentoonstelling kennis met Hilde, een Noord-Hollandse Friezin die in de 4e eeuw in de duinen van Noord-Holland leefde.
Naar aanleiding van Hilde’s leven ontdekken kinderen en volwassenen wat het inhield om
te leven in deze periode en hoe
het landschap er destijds uitzag.
Ook worden de gewoontes van
haar volk, de Friezen, behandeld.
Er zijn diverse spullen van hen
aanwezig: aarde¬werk, houten
gebruiksvoorwerpen,
bronzen
mantelspelden en scharen, sieraden, kammen van bot en nog
veel meer.
Hilde lag alleen
Daarnaast wordt het mysterie
rondom Hilde’s dood ontrafeld.
Haar skelet, dat in 1995 is opgegraven, lag namelijk in een on-

Kinderen op pad
Waterdiertjes te
kust en te keur

Regio - Het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland begint deze maand met een zomerse gezinsexcursie met als thema waterdiertjes. Op zaterdag 9 augustus kunnen belangstellende kinderen in Bleek en Berg op onderzoek uit. Je mag zelf waterdiertjes vangen met vangnetjes!
Bestudeer ze maar eens goed
met de loeppotjes en zoekkaarten; en wie weet krijg je ook de
kans ze van héél dichtbij te zien
onder microscopen.

gebruikelijke houding en één
arm was gebroken. Bovendien
lag Hilde alleen, terwijl de Friezen hun doden juist in grafvelden begroeven ... Het originele skelet van Hilde zal ook te
zien zijn. ‘Schatten onder je voeten’ laat iedereen op bijzondere wijze kennismaken met de
geschiedenis van Noord-Holland (600 v. Chr. - 750 na Chr.).
Kinderen gaan als ware archeologen aan de slag en kunnen
vondsten determineren en dateren. Een aanrader voor meer informatie: www.schattenonderjevoeten.nl.
Extra bijzonder is het dat er onlangs door archeologen unieke opgravingen zijn gedaan van
drie nederzettingen uit de 5e en
6e eeuw bij Groot Olmen, op een
paar kilometer van de Zandwaaier! Het materiaal is spectaculair te noemen. Nog nooit eerder zijn in de duinen zoveel overblijfselen gevonden van vroegere bewoners. De archeologische
Na afloop laat je je gevangen
waterdiertjes natuurlijk weer vrij.
De gidsen van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland staan je met
raad en daad bij. Zij zorgen ook
voor materialen. Ouders mogen
gratis mee en zijn zeer welkom
als begeleiders!
Zaterdag 9 augustus om 11.00
uur, verzamelen bij ingang Bleek
en Berg aan de Bergweg in Bloemendaal. Kosten: 1,50 euro voor
kinderen, volwassenen mogen
gratis mee. Tijdsduur: circa 1,5
uur. Verplicht aanmelden bij het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland: www.npzk.nl of telefonisch
via de excursielijn: 023-541 11 29
(niet op ma).

vondsten en een maquette van
een vroegmiddeleeuwse boerderij worden eveneens in De Zandwaaier gepresenteerd.
Kinderpartijtjes
Bij De Zandwaaier kun je ook
een rugzak, schatkist, foto- of
rebusboekje huren, waarmee je
de duinen intrekt en allerlei opdrachten vervult. Zo ontdek je de
natuur op een speelse manier!
Ook vooraf te reserveren als kinderpartijtje, mogelijk met een
kinderarrangement in het Duincafé. Duincentrum De Zandwaaier aan de Zeeweg in Overveen is van dinsdag t/m zondag
open. Openingstijden 1 april t/m
31 oktober: van 10.00-17.00 uur.
Toegang is gratis.
Betaald parkeren bij ingang Koevlak, aan de overkant van de weg.
Meer informatie bij Duincentrum
De Zandwaaier, tel. 023-541 11
23 (niet op ma.) of kijk op: www.
npzk.nl.

Koperdieven
in Cruquius

Regio - In Cruquius hebben koperdieven toegeslagen in de
vroege ochtend van maandag 4
augustus. (01.45 uur). Bij de politie kwam een melding binnen
dat beveiligingsmensen aan de
Spieringweg een bus hadden
zien staan bij een elektrahuisje.
Nadat de bus was weggereden
bleek er een gat te zitten in het
hekwerk en lag een aantal rollen
koper op de grond.
Verwacht werd dat de dieven
nog terug kwamen om de rollen
koper op te halen. Na een tijdje
posten zag de politie een bromfietser achter het huisje vandaan
komen. De bromfietser is door
de politie lange tijd achtervolgd,
helaas is deze ontsnapt. De rollen met koperdraad bleken te
zijn weggenomen en deze heeft
de politie even later teruggevonden. De politie is nog op zoek
naar de verdachte.

Heemstede - Op woensdag
13 augustus wordt de jaarlijkse
open dag voor de jeugd gehouden bij voetbalvereniging R.C.H.
De jeugd kan op deze dag gratis kennismaken met de roemrijke club die in 2011 haar 100-jarig bestaan viert.
Een boeiend verleden - een
bloeiend heden. Ooit was R.C.H.
een geduchte tegenstander van
Ajax, Feijenoord en diverse andere eredivisieclubs. Zelfs landskampioenschappen werden behaald. Tegenwoordig spelen de
senioren in een iets lagere klasse maar de jeugdafdeling acteert op het hoogste niveau.
Kortom: een boeiend verleden
en een bloeiend heden.
Proffessionele begeleiding
Voor alle jeugdspelers zijn er gediplomeerde trainers aanwezig
die wekelijks de Van Bastens’
in de dop de fijne kneepjes van

het voetbal bijbrengen. Niet voor
niets worden er bij R.C.H regelmatig scouts van profclubs gesignaleerd die de vaderlandse
velden afstropen op zoek naar
talentvolle spelers.
Meidenvoetbal
Dat R.C.H. onderdak biedt aan
jongens vanaf 4 jaar is uniek in
de regio. Tevens wordt er dit jaar
gestart met een afdeling meidenvoetbal zodat thans het hele gezin op de velden actief kan
zijn. Voor de meiden zijn succesvolle ex-voetbalsters gecontracteerd die de traingen en begeleiding verzorgen.
Televisieopnames
Op woensdagmiddag 13 augustus zal Endemol opnames maken van alle aanwezigen. Wellicht speelt er zich wederom een
R.C.H.-er in de kijker en keren
de gloriejaren van Johan Neeskens terug op de Sportparklaan.

Bellen met de Heemsteder:
telefoon 0297-368671
Heemstede - Alweer langer
dan een maand geleden verhuisde het redactiekantoor van
de Heemsteder naar Aalsmeer.
Het bekende kantoor aan de
Camplaan 35 sloot zijn deuren
en is nu ondergebracht op het
hoofdkantoor. Dat is gevestigd
in Aalsmeer en hier worden
naast de Heemsteder ook andere huis-aan-huisbladen gemaakt.
Hoe te bereiken?
Hoewel dus geen eigen kantoor meer in Heemstede, is
de redactie van de Heemsteder uitstekend bereikbaar. Uiteraard telefonisch via 0297-36
86 71. Fax: 0297-34 19 00.
Het emailadres is ongewijzigd
en is: redactie@heemsteder.nl
Het postadres is ook handig

te weten. Dat is het adres van
het hoofdkantoor in Aalsmeer,
te weten: Visserstraat 10, 1431
GJ Aalsmeer. U kunt uw bijdragen voor de krant richten aan
‘redactie de Heemsteder’.
Ook kabalen, de kleine gratis advertenties voor 2e hands
goederen e.d. kunnen hier
naartoe worden gestuurd. Of
lever ze in bij Primera De Pijp
aan de Raadhuisstraat 30. Hier
is ook een extra ‘de Heemsteder’ mee te nemen. Andere punten waar kranten liggen
zijn het raadhuis en de bibliotheek.
Voor adverteren in deze krant
kunt u tevens op het in dit artikel genoemde telefoonnummer, adres en e-mailadres terecht.
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Vier op 20 september Burendag
- Actieve buurten krijgen bijzonder bezoek Op zaterdag 20 september wordt voor de
3e keer in Nederland Burendag gevierd,
georganiseerd door het Oranjefonds en
Douwe Egberts. Het thema is dit jaar:
Kom in actie voor de buurt. Om al deze
initiatieven van buurtbewoners te ondersteunen, stelt het Oranje Fonds 1 miljoen
euro ter beschikking. Buurtbewoners die
samen op 20 september in actie komen door bijvoorbeeld samen kleine buurtklussen te doen - kunnen tot € 1.000,-gesteund worden door het Oranje Fonds.

ting, om maar een paar voorbeelden te noemen. Alle actieve buurten van Nederland
maken kans om op 20 september bijzonder
bezoek te krijgen.
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Bezwaarschriftenprocedure vervalt in bepaalde gevallen

Wijziging Woningwet

Wat wordt er bij mij
in de buurt aangepakt?
Vanaf half augustus is - op de speciale
website www.burendag.nl - voor iedereen
gemakkelijk zichtbaar wat er op 20 september in zijn of haar buurt al wordt aangepakt door buurtbewoners. Ook kunnen

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

Ontheffing van het bestemmingsplan (situatie ongewijzigd)

Prinses Maxima, beschermvrouwe van het Oranjefonds, maakte het thema van Burendag 2008 bekend.

De buurtinitiatieven die gefinancierd worden moeten bijdragen aan de samenhang
in de buurt. Bijvoorbeeld het organiseren
van een buurtmaaltijd om elkaar beter te
leren kennen. Of het plaatsen van beplan-

buren zelf een buurtinitiatief plaatsen of
zich aansluiten bij een initiatief uit de buurt.
Op deze website zijn ook tips te vinden die
bij het aanpakken van de buurt van pas
kunnen komen.

In 2005 is in de Algemene wet bestuursrecht de zogeheten ‘uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure’ voor bepaalde
besluiten geïntroduceerd. Zo ook voor een
beslissing tot ontheffing van het bestemmingsplan. De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen gedurende zes weken ter in-

HeemstedeMail

www.heemstede.nl

HeemstedeMail is de gratis berich-

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken

abonnee via www.heemstede.nl

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket

en ontvang periodiek een e-mail-

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

bericht met nieuws op maat van

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

de gemeente.

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.

2 0 0 8

tenservice van de gemeente. Word

zage. Binnen deze termijn is het mogelijk
om hierover zienswijzen in te dienen. De
wetgever heeft bepaald dat er tegen deze
besluiten, die zijn voorbereid met een ‘uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure’, vervolgens geen bezwaar kan worden gemaakt. Na het indienen van zienswijzen kunnen belanghebbenden direct in
beroep bij de rechtbank.

Bouwvergunning
(situatie ongewijzigd)
Deze ‘uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure’ is niet van toepassing op een
bouw-vergunning. Daarom kunnen belanghebbenden nadat het college een bouwvergunning heeft verleend, tegen dit besluit
in bezwaar gaan. Vervolgens is het mogelijk
om in beroep te gaan bij de rechtbank.
vervolg op volgende pagina

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Bouwplannen
• Verkeersbesluit
• Steunpunt vrijwilligerswerk

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.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E
vervolg van pagina 1

Ontheffing van bestemmingsplan in combinatie met bouwvergunning (gewijzigd)
Oude situatie:
Voor een bouwvergunning die is verleend
in combinatie met een vrijstelling van het
bestemmingsplan, gold eveneens een ter
inzagetermijn van zes weken. In deze
periode konden belanghebbenden hun
zienswijzen indienen, maar daarna ook bij
het college van B&W in bezwaar gaan.
Nieuwe situatie:
Per 1 juli 2008 is de Woningwet in die zin
gewijzigd dat de ‘uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure’ die van toepassing is op de ontheffing van het bestemmingsplan ook van toepassing is op de
bouwvergunning. Dat betekent dat belanghebbenden tijdens de ter inzagetermijn hun
zienswijzen kunnen indienen over zowel de
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ontheffing van het bestemmingsplan als de
bouwvergunning. Echter tegen beiden kan
niet meer in bezwaar worden gegaan bij
het college van B&W maar kan direct
beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Het vervallen van de bezwaarschriftenprocedure heeft tot gevolg dat belanghebbenden niet meer officieel door de bezwaarschriftencommissie worden gehoord. Toch
willen wij diegenen die zienswijzen indienen
de gelegenheid geven van een hoorzitting.
Wel moeten zij hier dan uitdrukkelijk om
vragen tijdens het indienen. Overigens
geldt de mogelijkheid van een hoorzitting
op verzoek alleen voor aanvragen die zijn
ingediend vanaf 1 juli 2008. De hoorzittingen
zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht
tijdens de openingstijden. De bezwaarschriftencommissie wordt hier dus niet bij
betrokken.

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een erfafscheiding
het wijzigen van de zijgevel van
het bankgebouw
het plaatsen van een zonwering
het plaatsen van reclame

-

Prinsenlaan 48
Duin en Vaart 25
Zandvoortselaan 74

-

Raadhuisstraat 36
Raadhuisstraat 14

-

Heemsteedse Dreef 261,
Bronsteeweg 36 a + b
Billitonstraat 21-41,
Madoerastraat 22-27

2008.922

het slopen van het woonhuis,
garageboxen, tankstation en garagebedrijf
het slopen van asbestpanelen boven
de bergingsdeur
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het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een erfafscheiding

2 0 0 8
-

Nobellaan 4
Sumatrastraat 10

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 1 augustus 2008)
2007.324

2008.081

het uitbreiden van een woonhuis en
vergroten dakkapellen op voor- en
achterdakvlak
het uitbreiden van een woonhuis

-

Heemsteedse Dreef 227

-

Azalealaan 4

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 4 augustus 2008)
2008.052

het vervangen van de berging naar
een garage/berging

-

Camphuysenlaan 3

Verleende sloopvergunning (verzonden 29 juli 2008)
2008.919

het verwijderen van asbest

-

Limburglaan 1-1a

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.

Verkeersbesluit

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 7 augustus 2008 zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang 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 griffierechten worden betaald.

Informatie over grote projecten?

Verleende lichte bouwvergunningen
2008.921

-

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de flat Provinciënlaan 182 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. (Verzonden 29 juli 2008).

Aanvragen bouwvergunning

2008.205
2008.206

2008.193
2008.197

Gevolgen

Bouwplannen
2008.202
2008.203
2008.204

H E E M S T E D E

-

www.heemstede.nl

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 1 augustus 2008)
2008.083
2008.120
2008.171

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakopbouw
het plaatsen van een dakopbouw

-

Jacob van Ruisdaellaan 9
Jan van den Bergstraat 28
Lindenlaan 47

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 29 juli 2008)
2008.175
2008.190

het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het uitbreiden van een woonhuis

-

Bernard Zweerslaan 38

-

Burgemeester
van Lennepweg 10

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop 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 openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

