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Merlenhoven wil actie
gemeente betoncentrale
Heemstede - De aanduiding
‘Te Koop’ zal misschien binnenkort verdwijnen van de grote
kraan aan de rand van de Ringvaart. Cementbouw Cruquius
heeft een verzoek ingediend bij
de Provincie om, de al jarenlang
stilliggende fabriek, weer te mogen opstarten. Buurtbewoners in
Heemstede, net aan de andere
kant van de Ringvaart, vrezen dat
hun leefomgeving wordt aangetast door grootschalige industriële activiteiten. De bewoners van
Merlenhoven willen dat de gemeente Heemstede stappen onderneemt om te protesteren bij
de Provincie tegen het afgeven
van een nieuwe vergunning.
Fijn stof en extra vrachtverkeer

Bewoners, die niet met naam en
toenaam in de krant willen, zijn
bang dat het geluid van de betoncentrale hun, nu nog zo rustige,
buurt zal verstoren. Ook het lossen van zand en cement gaat volgens de bewoners gepaard met
het ontsnappen van veel fijnstof.
Niet alleen de woningen maar
ook op het tegenover de fabriek
gelegen sportcomplex zal hier
hinder van ondervinden. Het aantal bewegingen van zwaar vrachtverkeer zal toenemen van vijf bewegingen op dit moment tot vijftig bewegingen per dag. Hoe het
vrachtverkeer moet gaan rijden is
een bijkomend probleem. De bewoners aan de Cruquiusdijk zullen dit gaan merken, maar ook
de weg rond het nieuwe winkel-

Fax 0297-342900
gebied waar nu o.a. Gamma en
Mediamarkt zijn gevestigd krijgen met zwaar vrachtverkeer te
maken. De gemeente Haarlemmermeer, die verantwoordelijk is
voor de ontsluiting, is ook niet gelukkig met de gang van zaken. In
de voorlopige vergunning staat
o.a. dat de streefwaarden m.b.t.
het geluid worden overschreven maar nog binnen de grenswaarden blijft. Het bedrijf ziet
geen kans de geluidsproductie te beperken. Op twaalf avonden en nachten mag zelfs worden doorgewerkt met een verhoogd geluidsniveau tot gevolg.
In de avonduren wordt er uitgegaan van een geluidsniveau van
bijna 70 dB. Dit is veel meer dan
wenselijk wordt geacht. Doordat
de wijk grenst aan het water zal
het geluid zich ongestoord kunnen verplaatsen. De bewoners
hebben vernomen dat de werkzaamheden veelal om 05.00 uur
zullen beginnen. Ook dit gegeven zien zij met angst en beven
tegemoet.
Actie gemeente
Uit gesprekken tussen de bewoners en ambtenaren van de gemeente Heemstede bleek dat
Heemstede niet van plan was enige actie te ondernemen ter ondersteuning van haar inwoners.
Uiteindelijk zegde wethouder Van
de Stadt toe naar het probleem te
zullen kijken. Of en zo ja in welke
vorm de gemeente zich tegen het
voorgenomen besluit van de Provincie keert is daarom op dit moment niet duidelijk. De gemeente Haarlemmermeer breekt zich
intussen het hoofd over de af-

Gehandicapten dubbel getroffen
Heemstede – Op de foto’s het
huidige beeld van de invaliden
hengelplaats aan de oever van
het Heemsteeds kanaal. “Het
lijkt wel of gehandicapten op deze manier dubbel getroffen worden”, laat de heer Boeree uit
Heemstede weten. Hij stuurde de
foto’s naar de krant. Als je lichamelijk gehandicapt bent, kun je
niet overal zo maar makkelijk komen waar je wilt. Als er dan een
speciale voorziening wordt gemaakt, dient deze toch goed toegankelijk te zijn. De heer Boeree
vindt dat de afdeling groenvoorzieningen van de gemeente het
er behoorlijk bij laat zitten. “Die
laat hier een ondoordringbare
barrière groeien waardoor het
wel heel moeilijk wordt om een
hengeltje uit te gooien. Of zou
de hengelplaats een ander doel
gekregen hebben b.v. als gecamoufleerde vogelspotplaats?”

5
voerroute van het zware verkeer.
Een directe aftakking van het industrie en winkelgebied naar de
N205 wordt door de Provincie
geblokkeerd. De betonmortelfabriek blijkt op termijn de locatie
in Hillegom te willen sluiten en
het werk te concentreren aan de
Cruquiusdijk.
Eric van Westerloo

Bezorgers

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

gezocht
voor de heemsteder
Bel verspreidnet

0251-656750

www.krde.nl
Herenweg  a
Heemstede

 



VARKENSOESTERS
50
r 5.
MET GRATIS SAUS

4 STUKS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Tuinenwedstrijd met ‘de Oosteinde’

Mooiste tuin van de week
Heemstede – De tuin van Aukje Valens aan de J. Dixlaan is
haar lust en leven. Dat valt makkelijk te geloven als je ziet
hoe verzorgd alles er uit ziet. Hanging baskets, terraspotten rozen en hier en daar groen. De tuin grenst aan het water, waar een mooi zitje is gemaakt. Volgende week is de
tuinenwedstrijd afgelopen. Nog éénmaal kiest de redactie
een pracht van een tuin uit, waarna de uiteindelijke drie
winnaars worden bekendgemaakt. Laatste kans dus, om
mee te doen. Stuur uw tuinfoto op naar: redactie@heemsteder.nl of per post: de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431
GJ Aalsmeer ovv ‘tuinenwedstrijd’. Wie weet scoort uw tuin
of balkon als mooiste van de week!
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Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten

informatie
advertentie-tarieven:
tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

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-HeemstedeBennebroek 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.

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

Eerste Aanleg

Ad benoemd tot lid van
verdienste van HBC Voetbal
Heemstede - Het was afgelopen zaterdag groot feest in ‘de
Toekomst’ op HBC. Daar werd
Ad’s 50e verjaardag gevierd.
En dat natuurlijk niet alleen, De
hele familie De Zwart, vele bekenden, voetbalvrienden en buren waren gekomen om dit feest
mee te maken. Er was leuke
muziek van DJ Pommetje en Ad
werd al gelijk verrast door de familie, die hem een mooie crossfiets aanboden. Vervolgens ontdekte Ad de voorzitter van HBC
met een grote delegatie van selectiespelers. Ad is de oudste
zoon van voormalig groenteman van de Camplaan Willem

de Zwart en zijn vrouw Wil, en
net als de hele familie besmet
met het voetbal en HBC-virus.
De voorzitter en vertegenwoordiger Sven Roomeijer kwamen
Ad bedanken voor het vele werk
dat hij voor HBC gedaan had
en dan speciaal voor het eerste
team en zijn trouwe supportersschap.
Blij verrast was hij toen voorzitter John Aerts vertelde dat het
bestuur hem had benoemd tot
‘Lid van Verdienste’. Van Sven
kreeg hij o.a. een shirt met zijn
naam en 50 op de rug. Het was
een mooi feest Adje wordt namens heel HBC gefeliciteerd!

Tapperij, happerij de Eerste Aanleg aan de Raadhuisstraat 103, hoek
Kerklaan ligt vlakbij de IJzeren Brug over de Zandvaart. De naam
Eerste Aanleg verwijst naar de ligging nabij de Zandvaart en Blekersvaart en waarschijnlijk ook naar een verre voorganger met dezelfde naam.
Daar konden beurtschippers het eerst aanleggen met hun ladingen
duinzand en later wasgoed. Vanaf 1926 neemt het vrachtverkeer
deze taak over. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond met
twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak dat gedekt is met gesmoorde kruispannen. Het dakschild is op de hoek afgeschuind. Op
beide schilden zit een dakkapel met dubbel openslaande ramen, pilasters en een driehoekig fronton. Het metselwerk heeft knipvoegen
en opvallend dunne stootvoegen. Ter hoogte van de vensterdorpels
zitten groen geschilderde sierbanden. Boven de gevelopeningen zitten hanenkammen met gepleisterde en groen en rood geschilderde sierblokken en diamantkoppen. De gevel aan de Raadhuisstraat
heeft uiterst links een entree naar het woonhuis. Het ontwerp is gaaf
in hoofdvorm en detaillering en van belang binnen het werk van de
Haarlemse architect W.F. Doeglas die veel heeft gebouwd in en om
Haarlem.
Als slijterij J.Pijst van 1894 tot 1909 besloeg de tapperij en het cafégedeelte toen vermoedelijk eenderde van de huidige ruimte, waar
het als caféfunctie hooguit beperkte tot een neut voor de schipper.
De balken geven een dergelijk patroon aan. De ruimte erachter was
woon, keuken en slaapruimte. Na 1945 zal de hele benedenruimte
als café zijn ingericht en heeft zich ontwikkeld tot een eigentijds cafe met een rijk assortiment aan dranken en waar wijn geproefd en
gedronken mag worden. Waar waarheden verkondigd worden tijdens politieke café`s en er live optredens zijn van bekende musici.
De cultuur druipt er langs de muren, waar overigens schilderijen van
zeegezichten en een muurschildering van een strandtafereel sfeerbepalend zijn, net als de berookte muren die gekoesterd worden
sinds 1 juli 2008 een algemeen rookverbod van kracht is geworden.
Over 50 jaar ongetwijfeld een historisch moment als men dan nog
kan zien hoe in honderd jaar roken die nostalgische sfeer langzamerhand is ontstaan. Die nostalgie hoort bij de Eerste Aanleg .
Ton van den Brink

Kreeft gevangen!
Heemstede – Philip Gijswijt uit
Heemstede deed een mooie
vangst, vorige week woensdag!
Met een schepnet viste hij een
rivierkreeftje uit de Crayenestervaart. Het kreeftje is 10 cm.
“Op zich goed nieuws want die
overleven alleen in heel zuiver
water”, vertelt Marc Gijswijt, die
de foto naar de redactie mailde.

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
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150
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.
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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Olympisch verjaardagspartijtje Linnaeushof

Met Bennie Broek en
Karel Konijn voor goud gaan
Bennebroek – Eigenlijk is het
iedere dag feest op de Linnaeushof, waar kinderen een hele zomer kunnen spelen. Op zondag
24 augustus is het echt groot
feest met Bennie Broek van de
Linnaeushof en zijn vriendje Karel Konijn van het Pannenkoekhuis De Konijnenberg. Ze zijn
al jaren vriendjes en vinden de
Olympische Spelen zo leuk dat
ze dat wel met alle kinderen van
de hele wereld willen spelen.
Kan gemakkelijk in de grootste
speeltuin van Europa! De muziekvereniging Kunst Na Arbeid
uit Bennebroek zorgt om twaalf
uur voor de feestelijke opening
en gaat Mike Doodeman van de
jeugdafdeling Plexat van Casca
met zijn mannen zorgen voor de
aftrap van het Olympisch Voetbal schieten. Om één uur kunnen de kinderen de hindernisbaan uitproberen, dat is een
nieuwe sport bij de Olympische
Spelen, een zogenaamde demonstratiesport en daarom mogen alle ouders de sporters van
de hindernisbaan extra aanmoedigen. Om twee uur Olympisch ballengooien, altijd spectaculair omdat Bennie wel eens
balorig kan worden als hij ballen ziet.
Kleurwedstrijd
De hele zomer hebben kinderen al kleurplaten beschilderd
en gekleurd. Die hangen allemaal in het restaurant van de
Linnaeushof, waar ze veel bekijks hebben. Om half vier worden de prijzen uitgereikt voor de
mooiste kleurplaten door Bennie Broek en zijn maatje Karel

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert
haar vacature Top 3. Staat er een
leuke functie voor u bij, neem
dan contact op met Yolanda van
den Brink, Monica Snoeks of
José van Duin – di t/m do van
9-12 uur: 023–5483824 of kijk
op www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
Kind en Dier
Voor zowel vast als flexibel vrijwilligerswerk is stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede
op zoek naar vrijwilligers voor
diverse activiteiten: Kinderboerderijdag, Oogstfeest, Midwinterfeest, Kinderpartijtjes. Ook
enthousiaste bestuursleden zijn
van harte welkom om het team
te komen versterken.

Redactie en Religie
Voor de vernieuwde opmaak
en uitvoering van ‘Kerk-enWerk’ wil de dekenale commissie
publiciteit en communicatie graag in gesprek met één
hoofdredacteur en drie redacteurs. ‘Kerk-en-Werk’ informeert kernvrijwilligers in de parochie, de pastores, parochiële bestuursleden en netwerkcontacten buiten het dekenaat)
over actuele ontwikkelingen
binnen en rond het dekenaat,
regio’s en parochies.
Bestuur en Ouderen
Als bestuurslid ouderenwerk
denkt en beslist u mee over het
te voeren beleid. Omdat het om
een kleine organisatie gaat is
het lijntje met de praktijk kort.
Ouderenwerk spant zich in om
ouderen te ondersteunen zodat
zij zo lang mogelijk zelfstandig
in eigen woon- en leefomgeving
kunnen functioneren.

Medewerkers Overbos exposeren

Konijn, met prijzen als het rugzakje Linnaeushof, knuffelkrokodil en als Eerste Prijs een gezinscadeaubon voor 4 personen
bij de Konijnenberg met een Kabouterpadboekje. Er zijn prijzen
voor kinderen van 7 en 8 jaar en
voor kinderen vanaf 9 jaar en
ouder.
Er zijn ook nog hoofdprijzen.
Voor Tien kinderen een Karel en
Bennie Menu bij de Konijnenberg met pannenkoek, drinken,

cadeautje en een ijsje. En een
kabouterpadboekje waarmee je
een spannende en leuke wandeling kan maken in Groenendaal, waar veel konijnen wonen.
De andere hoofdprijs is voor tien
kinderen Bennie Broek Box eten
en spelen in de Linnaeushof met
frietjes, snack, drinken, cadeautje en een ijsje toe!
Alle kinderen tot en met 80 jaar
zijn van harte welkom.
Ton van den Brink

Klussen op Kinderboerderij
Heemstede – De hele Kinderboerderij `t Molentje kan
een flinke poetsbeurt best gebruiken. De beheerders van de
boerderij, Ingrid en Cynthia willen dat graag samen doen met
de vaste vrijwilligers èn met ie-

Vrijwilligers
Vacature Top 3

dere Heemstedenaar die op 6
september wil klussen. Ze willen die dag met zoveel mogelijk
mensen de boerderij van voor
naar achter poetsen, schuren,
schilderen, schoonmaken . Er
moet een nieuwe hooiruif ge-

maakt worden voor de herten.
De kippenhokken moeten nodig
geschuurd en geschilderd worden. De bijenstal kan wat verf
gebruiken en de volières moeten
eens uitgebreid schoongemaakt
worden. De duiventil moet gepoetst worden. Straatwerk opnieuw aanleggen en hekwerken schoonspuiten, brandnetels maaien, allemaal leuke
klussen die niet elke dag voorbijkomen in het normale Heemsteedse leven. Wel op de Kinderboerderij waar het leven net
even anders loopt dan thuis.
Leuk meedoen op zaterdag 6
september? Bel dan vóór 1 september even met Cynthia of Ingrid op nummer 023 5289462 of
mail naar kinderboerdrijheemstede@x4all.nl Een dagje klussen op de kinderboerderij is eens
heel wat anders en geeft je zo`n
lekker gevoel!
Ton van den Brink

Heemstede - De nieuwe schilderijenexpositie in Het Overbos komt deze maand van heel
dichtbij. Vijf medewerkers die al
jarenlang in hun vrije tijd schilderen, stellen een aantal van
hun werken ten toon onder het
thema ‘Opvallend Dichtbij’.
De exposanten zijn Trees Ruigrok, Brigitte van Eis, Valerie Vredenduin, Margot Hoenderop en
Miriam van der Valk.

Komt u gerust een kijkje nemen
en laat u verrassen door de creativiteit en de kunstzinnigheid
die uit de schilderijen naar voren
komen. De werken zijn sinds deze week te bezichtigen. De expositie duurt tot en met zondag
29 september en is ingericht op
de tussenverdieping van Zorgcentrum Het Overbos – Sint Jacob. Het adres: Burgemeester
Van Lennepweg 35, Heemstede.

Wim Altena exposeert
in Bibliotheek Heemstede

Heemstede - Sinds maandag jl.
exposeert Wim Altena zijn schilderijen in de Bibliotheek Heemstede. De tentoonstelling ‘Landschappen en bloemen’ is te
zien, uitgebreid met een aantal schilderijen van dieren zoals een aquarel van een Hooglander en een acrylschilderstuk
met kippen. De expositie duurt
tot maandag 29 september.
Wim Altena, altijd al een liefhebber van tekenen, volgde vanaf
1994 jaarlijks een cursus in tekenen en schilderen.
Sinds november 2005 is Wim
Altena lid van Studio A’rtistiek,

waar zijn schilderstijl veel vrijer
is geworden. Deze vrije stijl komt
vooral tot uiting in zijn acryl
schilderstukken. Hierbij schildert hij met fantasie, waarbij hij
veel aandacht besteedt aan expressie, diepte en het gebruik
van kleuren.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekheemstede.nl
of bel met Bibliotheek Heemstede: 023-5286996. Het adres is
Julianaplein 1.
Informatie kunt u ook krijgen bij
Wim Altena, tel 023-5294239.
De tentoonstelling is gratis te
bezoeken tijdens openingsuren
van de bibliotheek.
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Henk Muller, nee die werkt hier niet meer

Afscheid van een
echte brandweerman
Heemstede – Voor zijn afscheidsreceptie waren alle voertuigen verwijderd en de kazerne
omgetoverd tot een feestzaal,
waar aan de wand een groot
portret van Henk Muller geprojecteerd werd. Na het officiële
gedeelte kwam er de ondertiteling bij: Henk Muller, die werkt
hier niet meer. Jammer voor de
brandweer, jammer voor Henk.
Want beiden zullen wat missen.
De brandweer zal Henk missen
die de laatste elf jaren als be-

roepsbrandweerman altijd aanwezig was en Henk kan eigenlijk
de brandweer niet missen waar
hij 37 jaar heel intensief deel van
uitmaakte. Zoals brandweercommandant Peter Reemer zijn
loopbaan schetste als vrijwilliger
vanaf oktober 1971, waar hij als
aspirant brandwacht begon en
achter elkaar al zijn diploma`s
haalde, tot aspirant onderofficier waarin hij nu afscheid nam.
Zijn beste jaren als chauffeur
pompbediende. Een functie die

Drie dagen swingen op
Bosch en Hovenschool
Heemstede - De leerlingen van de Bosch en Hovenschool
in Heemstede beginnen het schooljaar goed. Al na twee
weken ‘gewoon’ les gaan de voetjes van de vloer.
Op 27, 28 en 29 augustus staat de school volledig in het teken
van dans en muziek, verzorgd door het internationale muziekgezelschap Samba Salad. Met een spectaculair slot op vrijdagmiddag om 17.30 uur. Het dansevenement is de aftrap van
het nieuwe cultuur educatieseizoen op de Bosch en Hovenschool.
Tijdens de Dans Driedaagse zullen alle kinderen van de Bosch
en School via een workshop op
intensieve wijze kennismaken
met diverse aspecten van dans,
ritme en expressie. Het event
wordt geleid door Samba Salad,
een internationaal gezelschap
van musici, theatermakers en
kunstenaars. Onder de artistieke
leiding van Herman Link en Rita Iny, maakt Samba Salad werelds muziektheater, concerten,
cd’s en boeken voor kinderen en

familie. Deze zomer bestaat
Samba Salad 30 jaar en speelt
zeer binnenkort haar 4000e
voorstelling.
Samba Salad zal de kinderen van
de Bosch en Hovenschool laten
kennismaken met een multiculturele mix van flamenco, samba, jazz, salsa, pop, merengue,
kaseko, calypso - en Afrikaanse muziekstijlen. Bijzondere muziekstijlen en instrumenten worden voor kinderen toegankelijk

hem op het lijf geschreven was.
Jarenlang was hij piket chauffeur. De mentor voor de brandweerchauffeurs en instructeur
voor de nieuwe hoogwerker.
Eén van de oprichters van de
jeugdbrandweer, waar hij Fons
Hoogenstein, nu de ondercommandant, als één van de eerste
jeugdbrandweerleden opving.
Later als beroepsbrandweerman heeft hij zijn bijdrage geleverd bij de opzet van de nieuwe
kazerne en samen met Arie van

Roon het eisenpakket samengesteld voor de nieuwe voertuigen
als de nummer 48 en de nieuwe hoogwerker. Hij haalde alle
diploma`s en het voorzitterschap
van de personeelsvereniging de
Straalpijp. Allemaal mogelijk omdat hij getrouwd is met Ada, een
vrouw met een brandweerhart,
die altijd aanwezig was bij gelegenheden van de Straalpijp.
Koninklijke onderscheiding
Gemeentesecretaris Willem van
den Berg wilde geen oude koeien uit de sloot halen, maar haalde wel aan dat het redden van
een koe uit de sloot, Henk Muller
zwaar afstrafte met flinke rugklachten en eigenlijk arbeidsongeschikt maakte. In dat eigenlijk zit verborgen dat Henk moeilijk stil kan zitten. Teckels eigen.
Teckel was zijn koosnaam onder
collega`s. Ver voor er ook maar
sprake was van enig dienstverband met de gemeente, zo had
de secretaris ontdekt, had Henk
Muller al begin jaren 60 enige weken als leerling straatmaker voor de gemeente gewerkt.
Fons Hoogenstein gaf als ondercommandant met een beeldverhaal van de brandweerfotograaf
Jan Kol jr. het vurige leven van

Henk Muller weer op het grote
scherm waar inderdaad de vonken afvlogen. Over hulp langs de
weg, binnen- en buitenbranden,
kerstbomen of uitslaand. Hoog
in de bomen of diep in de sloot.
Burgemeester Marianne Heeremans schetste een beeld van het
jaar 1971 en gaf hierin aan hoe
lang geleden het leek dat de jonge Henk al als vrijwilliger bij de
brandweer was. Het jaar waarin Richard Krajicek werd geboren en zijn hele tenniscarrière
nog moest beginnen en eindigen. Een periode waarin mensen
werden geboren, carrières gemaakt en afgesloten werden.
Het jaar waarin de eerste e-mail
verzonden werd. Nu 2008, het
jaar waarin burgemeesters Marianne Heeremans de koninklijke onderscheiding bij Henk Muller mocht opspelden. Een hele
kazerne vol mocht Henk en zijn
Ada de hand schudden en hem
uitzwaaien naar zijn verdiende
pension, alhoewel, hij schijnt een
afluisterapparaatje aangeschaft
te hebben waarmee hij altijd
op de hoogte blijft van het uitrukken van de brandweer. Eens
een brandweerman, altijd… hij
schijnt er niet meer te werken!
Ton van den Brink

gemaakt door humoristisch en
energiek spel.
Kinderliedjes met aansprekende
teksten van bekende kinderboekenschrijvers zoals Sjoerd Kuyper, Theo Olthuis, Koos Meinderts en Herman Link.
De dansdriedaagse wordt afgesloten met een spectaculaire
voorstelling en swingende borrel voor alle leerlingen, ouders
en verzorgers.
Cultuur leerlijn
Het cultuuronderwijs op de
Bosch en Hovenschool wordt
sinds kort gestructureerd aangeboden. Een cultuurcommissie
zorgt voor een schoolbrede cultuur leerlijn en een cultuurdatabase, bestemd voor leerkrachten
en leerlingen.
Ook wordt door middel van thema’s en activiteiten een bepaald
onderwerp in de schijnwerpers
gezet. Zo zal het thema ‘erfgoed’ in 2008/2009 op de agenda staan.

Kabalen inleverpunt De Pijp succes
Heemstede – Sinds het kantoor
van de Heemsteder is verhuisd
uit de Camplaan kunnen kabalen
voor de Heemsteder worden ingeleverd bij Primera de Pijp. Juist
vanwege het laagdrempelige karakter van deze winkel – je loopt
er zo binnen voor een kaart, tijdschrift of tabakswaren – koos de
Heemsteder voor dit ‘punt’. Een
schot in de roos blijkt, elke week
is het kabalenbakje weer goed
gevuld! Steeds meer Heemstedenaren weten het inleverpunt te
vinden dus. Uiteraard kunt u de
kabalenbon ook per post verzenden. Het adres is: Visserstraat 10,

1431 GJ in Aalsmeer. Naar deze
plaats is de administratie en redactie verhuisd. Aalsmeer is de
plaats waar het hoofdkantoor
van een aantal kranten, waaronder de Heemsteder, is gevestigd. Andere kranten van dezelfde uitgever zijn de Nieuwe Meerbode (Aalsmeer e.o.), de Jutter/
Hofgeest (IJmuiden e.o.) en de
Castricummer. In totaal worden
12 kranten uitgegeven. Heeft u
vragen over kabalen of de Heemsteder dan kunt u bellen naar
de redactie van de krant: 0297368671. Kabalen kunnen niet digitaal worden aangeleverd.
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Voetballen voor de
Heemstede cup!
Heemstede - Op 4 avonden
worden voetbaltoernooien gespeeld op verschillende plekken in Heemstede. Teams mogen alle avonden meedoen,
maar dat hoeft niet. Ieder team
bestaat uit 6 spelers en speelt
wedstrijdjes van 6 minuten.
Het gaat vooral om de lol en
de spanning. En er is weer een
prachtige prijs te winnen.
De wedstrijden zijn om 18.15
uur op woensdag 27 augustus
op de Fazantenlaan, donderdag 28 augustus op de Linge,
woensdag 10 september op
de Ir. Lelylaan en donderdag
11 september op de Roosje

Buren, burgers en
buitenlui aan de Linge
Heemstede – Eens in de vijf jaar
komt iedereen die aan de Linge
woont, buurten op het plein. Al
dertig jaar, sinds de Linge gebouwd werd en Herman Rosendal, bewoner van het eerste
uur, rekende snel voor dat het
nu voor de zesde keer was. Dit
meesterwerk leverde hem spontaan een glas prosecco op. Zijn
vrouw Jannie is overigens de
rekenmeester van het bestuur
en wist te vertellen dat er 150
menu`s besteld waren, waarvan
30 voor kinderen.
Michael Leuven, meesterbar-

becuebakker, wist waar hij aan
kon beginnen. Het meeste voorwerk was gedaan door meesterslager Sjaak van der Werff
van de Glipperdreef door de
lekkerste kip, de meest malse worst en het zachtste vlees
uit te zoeken voor zijn feestvierende gasten. Zaterdagmiddag kwamen de kinderen er al
snel achter dat Janse Heijn geweldige trucs kon uithalen, waar
je als kind niks van snapt. Maar
ook de grote mensen snapten
niet hoe hij die trucs nou deed.
Je gewoon blijven verbazen en

het hele feest over je heen laten
komen. Jos Leuven, Jannie Rosendal en Toos van den End zijn
de aanstichters van het buurtfeest, maar ook Tinus Noorlander en Sjaak van Groen verzetten veel werk. Net als dj. Rick de
Medyer die de muziek als een
muzikale rivier door de slingerende Linge liet stromen en alle ruimte gaf aan de live optredens van Dirk Schouten en
Nico Landers, die zijn hit Liefde
in de Nacht in de schemering
liet galmen.
Ton van den Brink

Volkstuin is paradijsje

Heemstede – Hoewel geen tuin
rond het huis geeft een volkstuin ook het gevoel een paradijsje te bezitten. Tenminste,
dat is wat Monique Rusman uit
Te Winkelhof ervaart. Zij heeft

zich vorig voorjaar laten overhalen door een goede vriendin om
een volkstuin te huren. Toen ze
is gaan kijken op het complex
van Volsktuinvereniging Groenendaal, aan de Herenweg in

Heemstede, was ze gelijk ‘verkocht’. Haar stukje land (100
m2) ligt aan het water en is van
een lap grond zonder een plant
er in veranderd in een weelderige tuin!

Voslaan. De finale is zondag
14 september om 12.00 uur op
de Vrijheidsdreef. Deelname is
gratis. Ben je 14+, geef je dan
van tevoren op bij Casca (de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, telefoon 023- 548 38
28) of op de avond zelf, maar
met 10 teams is het vol.
Dus wees er snel bij!

‘Uitspraak Productschap
Vis’ misleidend
Heemstede - In de uitzending van Netwerk van 14 augustus
2008 gaf de woordvoerder van het Productschap Vis aan dat
vissoorten als paling, meerval en tilapia uit viskwekerijen binnen twee maanden eerst zullen worden bedwelmd voordat zij
worden gedood en verwerkt. Tot op heden worden deze dieren alleen gekoeld voordat de ingewanden worden verwijderd
en dan zijn zij nog bij bewustzijn.
Het onderzoek naar de bedwelmingsmethode voor kweekvissen behelst een tweejarig project dat op 1 januari 2008 is gestart en op
31 december 2009 eindigt. De Stichting Vissenbescherming (Heemstede), Dierenbescherming, het Productschap Vis en het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nemen deel in een begeleidingsgroep van dit project en worden op de hoogte gehouden
van de voortgang. Het is dan ook uitgesloten dat de dodingmethode al binnen enkele maanden zal worden ingevoerd, zoals het productschap beweert.
De Vissenbescherming betreurt de misleidende voorlichting over dit
onderwerp door het Productschap Vis tegenover Netwerk.
“Mijn voorkeur gaat uit naar
bloemen , vaste of eenjarigen.
Ieder stekje wat ik krijg gaat de
grond in en zie wat er van geworden is! Dit voorjaar heeft
een vriend mij geholpen een
kasje te plaatsen, eenmaal geplaatst overleefde deze een zware storm niet, dus dat was even
slikken. Dus een nieuwe kas gekocht en zaaien maar! De lavatera, zinnia’s, cosmea’s en pompoenplantjes bloeien nu weelderig. Tomaten, komkommertjes
en paprika eveneens.
Natuurlijk staat er ook het standaard eetbare: sla, bonen, wortelen, bietjes, andijvie, courgettes en niet te vergeten de aardbeien, kruisbessen, aalbessen,
blauwe en frambozen. Ook heb
ik een stukje afgescheiden met
buxus als kruidentuin.
Tuinieren is mijn lust en mijn leven geworden, het voelt goed
om met de aarde bezig te zijn.
Als ik een uurtje overheb ga ik
even naar mijn paradijsje, soms
doe ik niets en zit te genieten
van al het mooie om me heen…”,
aldus Monique.

Optreden in
Het Overbos

Heemstede – In Zorgcentrum
Het Overbos treedt zondag 24
augustus Viola Diverso op. De
muziek wordt vertolkt in de tuinzaal van het zorgcentrum aan de
Burg. van Lennepweg 35. Er zal
gespeeld worden een Wereldmuziekprogramma op altviool en accordeon. Entree voor gasten is 4
euro. Zaal open 14.30 uur, aanvang concert is 15.00 uur.

Plexat op vrijdag
Heemstede - Tieners van 11 tot
14 jaar hebben hun eigen avond
bij Casca: ’t Is weer Vrijdag. Iedere
vrijdagavond van 20.00 tot 22.00
uur geeft Plexat jou de kans om
je weekend supervet te beginnen.
Soms is er een bosspel, een disco, een game-avond, soms wordt
er een film gemaakt of is er een
‘girls-only’avond, er is gewoon
van alles te doen! Is weer Vrijdag
kost 2 euro per avond en start op
vrijdag 22 augustus.
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Olympische Spelen en
Synchroonzwemshows
Heemstede - Heeft u ze gezien,
Sonja en Bianca van der Velden zwommen tijdens de Olympische Spelen de sterren van de
hemel. Sonja en Bianca doen
aan synchroonzwemmen: Een
soort ballet in het water. Voor
de onwetende toeschouwer is
het een wonderbaarlijke vertoning. Menigeen heeft ooit wel
eens in het zwembad, stiekem
als ze denken dat niemand het
ziet, een been uit het water getild. Iedereen weet dan ook dat
synchroonzwemmen een techniek is, die je moet leren.
Bij HPC in Heemstede kun je
synchroonzwemmen
leren.
Meisjes die nu beginnen maken
nog kans om mee te doen met
de Nieuwjaarsshow die in januari 2009 wordt gehouden. De
nieuwjaarsshow is een prachtig,
driejaarlijks evenement, waar-

aan alle synchroonzwemsters
van Noord-Holland mee doen.
Alle verenigingen samen geven een prachtige show, waarbij de zwemsters mooi zijn aangekleed, en alles uit de kast
wordt gehaald om er voor zowel de zwemsters als het publiek een onvergetelijke dag van
te maken.
Momenteel wordt in Nederland al nagedacht over de meisjes die over 4 jaar op de olympische spelen gaan presteren.
HPC uit Heemstede ziet de keuze graag vallen op haar zwemsters. Interesse? Dan kun je je
aanmelden bij HPC. Van te voren aanmelden bij Ellen Vollenga (023-5357512 / e_vollenga@
hotmail.com) of Nynke Muller
(023-5355949 / rebergenmuller@chello.nl)

Jeugdvoorzitter Johan Diependaal met Bjorn Mussche en de poster uit 1953 in de bestuurskamer

Open dag bij RCH met veel jeugd

Clubgebouw in de
hoofdrol bij de AVRO
Heemstede – Drie turven hoog
en direct achter die rood-witte
bal aan op het oefenveld. Kinderen al vanaf vier jaar die op de
velden van RCH kennis maakten met voetbal. Jongens en ook
meiden in kleurige kleding als
nieuwelingen, in de clubkleuren blauw/zwart gestreept voor
RCH leden. Dat was het beeld
woensdagmiddag op de historische grond van de bijna honderdjarige Racing Club. De
jeugd komt weer naar RCH. Johan Diependaal, voorzitter van
de jeugdafdeling bij RCH vertelt
enthousiast over het groeiend
aantal jeugdleden en het meidenvoetbal. De jeugd, dat is het
fundament van je club. Onder
de stralende zon wordt er op de
velden met ballen gestoeid, gezigzagd, gelopen, gekickt en geschopt. Door menig jeugdtrainer
al voorzichtig in het achterhoofd
geselecteerd om straks elftallen
van te maken. Ook het publiek
langs de velden weet al enthousiast mee te doen en beoor-

deelt mee. Vervult van nieuwe
verwachtingen voor het seizoen
2008-2009 waarin voor RCH veel
op het spel staat. Want het blijft
ook spel bij RCH. Het spel om
de één miljoen voor het historische clubgebouw. Een bloedserieus spel voor RCH!
AVRO Restauratie
Twee dagen heeft een cameraploeg van Endemol ingezoomd
op het clubgebouw van RCH. De
gebreken zijn duidelijk in beeld
gebracht en er is pijnlijk ingezoomd op scheuren en bobbels.
Het clubgebouw uit 1932 is cultuur-en architectuurhistorisch
van belang vanwege de functionele en typologische zeldzaamheid als oorspronkelijke sportkantine en sinds maart 2005 een
gemeentemonument. Een team
van vrijwilligers heeft met steun
van Paswerk het oude verlaagde plafond weggehaald waardoor nu de houten constructie
weer zichtbaar is. Er is een nieuwe bar geplaatst en van binnen
is de kantine weer als nieuw,
met die behaaglijke sfeer met
een zweem van gezonde nostalgie. Zeker nu een deel van het
“museum” tijdelijk een hoek inneemt met een fotogalerij, die
de rijke geschiedenis in beeld
brengt. Van Biesbroeck, Neeskens,
landskampioenschappen in 1918 en 1953 en tweemaal de nationale bekers. Ver-

geelde krantenknipsels en originele foto`s in zwart/wit, sepia of
verbleekt. Ook dit maakt deel uit
van RCH en is door het camerateam gefilmd. Net als de fotoboeken in de bestuurskamer
waar deze dagen prularia en een
oude grammofoonplaat met het
RCH lied de plaats innemen van
notulen en agenda`s. Om een
duidelijk beeld te geven van de
bijna honderdjarige, maar oh zo
jonge vereniging die historie eert
en in stand wil houden. Daarom
zijn bestuur en vrijwilligers van
RCH druk bezig om iedereen te
activeren om straks voor RCH te
kiezen als in een van de AVRO
restauratie uitzendingen de renovatie van de sportkantine in
beeld komt. Vanaf donderdag 18
september op Nederland 2 strijden zestien deelnemende gebouwen om de hoofdprijs van
één miljoen euro`s waarmee de
totale renovatie, binnen en buiten, bekostigd kan worden.
Woensdag 12 november is dan
de live finale waar uw stem via
telefoon of sms van het grootste
belang is en waar ieder rechtgeaard RCH lid en vriend met gezonde spanning naar uitkijkt. Er
zijn in Nederland meer vervallen
gebouwen die het aanblik van
een dorp of stad bepalen, maar
er is gelukkig maar één RCH
kantine en hoe mooi zou het zijn
als... wordt vervolgd!
Ton van den Brink

Open Dag VEW op
23 augustus
Heemstede - Voordat de
competitie begint houdt VEW
elk jaar een Open Dag. Senioren, junioren en mini’s zijn van
harte welkom op 23 augustus in en rond het clubhuis
van VEW aan de Sportparklaan
(Naast het honkbal stadion).
Vanaf 10.00 uur tot ongeveer
15.00 uur worden allemaal activiteiten gehouden die met
voetballen te maken hebben.
Natuurlijk is de technische staf
ook aanwezig: Trainer Wim van
Marsbergen, ass. trainer Rob
Neeskens en verscheidene
jeugdtrainers zullen u (jullie)
lekker bezig houden.
VEW bestaat ruim 80 jaar en
is in Heemstede de enige ech-

te zaterdag voetbalvereniging.
VEW-1 en –2 spelen in de
KNVB, VEW-3 t/m de veteranen spelen in de HVB. Ook de
jeugd afdeling doet het goed.
Sinds jaren spelen de VEWa junioren weer een normale
competitie. Het jeugdbestuur
is nog opzoek naar jongens en
meisjes vanaf 4 jaar. De mini’s
spelen (4-6 jaar) spelen een onderlinge competitie, de overige
7- en 11-tallen spelen een normale competitie. Van 4 t/m 12
jaar zijn meisjes ook van harte welkom. Inlichtingen zijn te
verkrijgen bij: Gerben Jukema
071-5425104, Henry van Rooyen 023- 5336239 en Onno Stoltenborg 023- 4537856.

Bridgen met Adriaan Pauw
Bennebroek - De bridgeclub Adriaan Pauw heeft nog plaats voor
enkele bridgers(sters) Er wordt vanaf maandag 8 september 2008
gespeeld in het Jagershuis, Binnenweg 69 te Bennebroek. Aanvang 19.30 uur. Bent u geïnteresseerd bel dan met Dia van Soest,
023-5848081 of mail haar eam.van.soest@hccnet.nl.
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Nordic walking bij GSV

Lopen met je
hele lijf en leden

Ingrid van Brummelen van Welzijn Ouderen Heemstede.

Administratieve thuishulp,
een dienst van Welzijn Ouderen
Heemstede - Er zijn in Heemstede ouderen die hulp nodig
hebben bij hun persoonlijke financiële administratie. Ouderen die zelfstandig wonen maar
waarvan de kinderen misschien
wat ver weg wonen, ouderen die
onzeker zijn over betalingen, ouderen die ineens alleen komen
te staan. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om
hun administratie weer op de rit
te krijgen.

Daarvoor heeft de Stichting
Welzijn Ouderen Heemstede,
WOH, de administratieve thuishulp. Ingrid van Brummelen kan
voor ouderen net de hulp geven die nodig is bij het betalen van rekeningen, het regelen van periodieke betalingen
van bijvoorbeeld huur, gas, water en licht, premies en abonnementen. Zij kan voor u formulieren invullen en declaraties maken en helpen bij het overzich-

telijk opbergen van de administratie. Bedoeld voor ouderen
waar hulp van vrienden en familie ontbreekt. Vrijwilligers van
WOH zijn speciaal opgeleid om
uw bank- en girozaken op orde
te krijgen. Maar wel samen met
u! Zij hebben geheimhoudingsplicht en komen bij u thuis.

Zij hebben een legitimatiebewijs bij zich dat afgegeven is
door Welzijn Ouderen Heemstede. Een beroepskracht komt
bij u thuis de vrijwilliger voorstellen. De vrijwilligers gaat met
u aan de slag om de financiële administratie te ordenen en
zorgt voor een overzichtelijk opbergsysteem. Als de administratie is uitgezocht zal de vrijwilliger éénmaal per maand helpen
met de administratie. U mag een
vrijwilliger geen volmacht geven
en ook geen machtiging. U blijft
wel zelf verantwoordelijk voor
uw bank/girozaken. U mag de

vrijwilliger ook niet vragen om
geld te halen bij de bank of het
postkantoor of geldautomaat.
De kosten voor het opbergsysteem is 12,50 euro en het eenmalig ordenen van een administratie is 10 euro, de maandelijkse bijdrage is 6 euro en die
maandelijkse bijdrage wordt per
kwartaal via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Het kan voorkomen dat het
ordenen van een administratie
teveel rompslomp geeft, dan kan
de administratieve hulp een beroep doen op de Cosbo adviesgroep die is ingesteld door de
gezamenlijke ouderenbonden
in Heemstede en samenwerkt
met WOH. De Stichting Welzijn
Ouderen is gevestigd op de Lieven de Keylaan 24 en bereikbaar
op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Telefoon 023 5288510.
Ton van den Brink

Nederlands leren, nu ook
materialen in Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Nu de Stadsbibliotheek Haarlem gefuseerd
is met de Bibliotheek Heemstede is ook daar vanaf nu een
kleine collectie leermethoden NT2 te vinden.
In elke grotere vestiging van de
Stadsbibliotheek Haarlem en
Omstreken is al een zogenaamd
NT2-Plein aanwezig (NT2 betekent Nederlands als Tweede
Taal). Dit is een speciale afdeling, met materialen die zijn bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal leren als tweede
taal, die een inburgeringscursus
volgen of gewoon, wat moeite
hebben met lezen en schrijven.

Het zijn leermethoden Nederlands: grammatica, spelling,
brieven schrijven, enzovoorts. Er
zijn boeken, CD’s en Cd-roms.
Verder staan er ook boeken om
het lezen te oefenen en boeken over Nederland, die mensen
kunnen gebruiken om Nederland goed te leren kennen.
In de Centrale Bibliotheek Haarlem staan op het NT2-Plein de
meeste leermethoden, voor be-

ginners en ook voor gevorderden. In de vestigingen zijn alleen leermethoden voor beginners aanwezig. Cursisten Nederlands in Haarlem, van onder andere het Nova College, en Vluchtelingenwerk komen met de
klas naar één van de bibliotheken voor een uitleg van het gebruik van die materialen en ook,
natuurlijk het gebruik van de bibliotheek. Alle cursisten Nederlands krijgen een gratis bibliotheekpas. Kijk voor meer informatie op www.sbhaarlem.nl en
www.bibliotheekheemstede.nl

Heemstede – Ongelooflijk dat
een 75-jarige vrouw met een
flink gewicht, net voorzien van
een nieuwe knie èn nieuwe heup,
aarzelend binnenkomend met
twee wandelstokken, na enkele
lessen Nordic Walking bij Sportvereniging GSV in Heemstede,
met grote stappen door Groenendaal kan lopen. Waar zij nauwelijks stapjes van 30 centimeter kon maken, loopt zij met de
stokken, ofwel de poles, nu met
stappen van 60 tot 70 centimeter,
overigens wel in haar eigen tempo, maar toch! Meestal lees je die
verhalen in wachtkamers van de
tandarts en nu komt de Heemsteder met zo`n verhaal. Maar deze
mevrouw is voor Nordic Walking
instructeur René Reeuwijk geen
uitzondering. Die meneer van 81
jaar die langzamerhand gewoon
was om al lopend alleen nog
naar de klinkers te kijken, kreeg
na enkele lessen de merkwaardige ervaring dat hij weer gewoon
rechtop liep. Veel oudere mensen
nemen zonder het te merken,
kleinere stappen en gaan naar
de grond kijken. Dat geeft zekerheid. Met Nordic Walking geeft je
de oude mobiliteit terug en laat je
weer zelfverzekerd rechtop lopen
met flinke passen. René Reeuwijk van GSV geeft graag de easy
cursus bij GSV omdat hij er mensen met een lichamelijke beperking in 9 lessen van een uurtje de
basis van het Nordic Walken kan
leren. Want Nordic Walken moet
je echt leren. Het is wel wat anders dan lopen met twee stokken die je achteloos meesleept.
Je leert omgaan met die twee
poles, je afzetten en de heupen
en knieën te ontzien. Je hele lichaam moet meedoen en niet alleen de benen. De Easy cursus
wordt gegeven op zaterdag om
11.30 uur vanaf het GSV centrum aan de Franz Schubertlaan 37 in Heemstede en gelopen wordt er in wandelbos Groe-

nendaal. U kunt zo elke zaterdag
vanaf begin september in de cursus stappen. De groep blijft klein
en u krijgt alle aandacht. Er is altijd genoeg vervoer en GSV heeft
stokken, poles, genoeg. U kunt ze
later eventueel zelf kopen.
Leren lopen
Nordic Walking is iets anders dan
lopen met twee stokken. Je moet
er echt les in nemen. Liever niet
van die aardige buren die het zo
goed menen, maar van een instructeur die je in kleine klasjes
van hooguit 8 man je steeds corrigeert en je houding in de gaten
houdt. In 6 tot 8 lessen is het te
leren. Daarvoor is er bij GSV een
reguliere basiscursus. Voor iedereen die graag wat meer wil
dan gewoon wandelen, gezond
wil sporten zonder te overdrijven
en graag in de natuur is. Plus de
sociale contacten die je bij GSV
opdoet. Eenmaal klaar met de
cursus, easy of regulier, wacht de
loopgroep. U kunt in loopgroepen meelopen onder de begeleiding van de instructeur.
De reguliere basiscursus begint
eerste week september op dinsdagochtend 10.30 uur en op
donderdagmiddag vanaf 13.30
uur te beginnen bij het GSV centrum aan de Franz Schubertlaan.
De loopgroepen voor mensen die
de basiscursus gevolgd hebben,
starten elke dinsdag vanaf 8.30
uur en zaterdags om 8.00 uur
vanaf GSV-centrum, steeds op
andere locaties. Inlichtingen en
inschrijven bij René Reeuwijk, tel:
023 8447496 of 06-53582295, email : nordic.w@upcmail.nl of bij
het verenigingssecretariaat. De
website van de Soprtvereniging
GSV wordt vernieuwd en is vanaf
28 augustus weer te zien. www.
gsv.heemstede.nl
Ton van den Brink

Nordic Walking onder de vlag van
GSV met Rene Reeuwijk.

pagina 12

de Heemsteder - 20 augustus 2008

Stichting Bos Racing Team
succesvol op Zandvoort
Heemstede - Het Bos Racing
Team bestaat uit eigenaar Jan
Bos, voorzitter Bianca Quintenbos en Peter Fontijn, teammanager en rijder/begeleider. Het Bos
Racing Team is in het leven geroepen om jong talent een kans
en een flinke duw in de rug te
geven naar de top.
Recent voorbeeld hiervan is
Melroy Heemskerk die uitstekend werk heeft verricht in de
periode bij het team, waarbij hij
meerdere malen op het ere-podium stond na intensieve samenwerking met Peter Fontijn.
De talentvolle Heemskerk is een
uitstekend coureur en is thans
op zoek naar een uitdagende
renstal. Op dit moment is het
Bos Racing Team in onderhandeling met Thomas Knopper, alweer een aanstormend talent
waar de vonken vanaf springen!
Deze debutant eindigt nu al
vaak binnen de top tien. Absoluut een prestatie van formaat!
Knoppert reed vorig jaar met
het team in de Formule Gloria
van de DNRT en heeft toen veel
ervaring opgedaan. Gedreven
jong talent Pieter Bos, die nu in
de Porche Cup rijdt, zal mogelijk
binnenkort in de Formule Ford
debuteren.
Op dit moment heeft het Bos
Racing Team een zéér krachtige
BMW M3 ingezet bij de DNRT
Zomerkampioenschappen en de
DNRT Winterkampioenschappen. Déze krachtpatser met zijn
420pk en lichtgewicht delen,
moet in staat zijn zéér hoog te
einidigen.
Uiteraard is dàt, met het gehele
team de 1e prioriteit!
Voor de liefhebbers staat er zoals gezegd tevens een Formule Ford in topconditie klaar. Jan
Bos, al jaren race-enthousiast
pur sang en Peter Fontijn met 30
jaar race/rally ervaring; diverse Kampioenschappen op naam
en voormalig trainer race-licenties, kwamen via BMW Van

Johan Brouwer deel 3
Hieronder wederom een selectie gedichten van de vorig jaar
overleden Heemsteedse dichter Johan Brouwer.

Bianca Quinten en Peter Fontijn. Jan Bos ontbreekt op de foto.
Poelgeest Heemstede in contact
met elkaar. De zeer gerenommeerde Huub Vermeulen, eigenaar van Rensportschool Zandvoort én hoofd van de DNRT organisatie zag in dit koppel de
ideale mogelijkheid om jong talent aan te trekken en te coachen. De combinatie oud/jong
talent sprak hem zéér aan.
Het dynamisch team kan natuurlijk niet functioneren zonder
de tomeloze inzet van een aantal
fantastische techneuten, zoals
Maikel Vastenhoven; Rene van
Nobelen, Jim Meijer en Frans de
Boer. Het zijn deze mannen die
èlke rijder de nodige spirit geven om dat gaspedaal diep in
trappen! Koopman Racing is het
team zéér dankbaar voor zijn inzet en ‘know how’ bij het opbouwen en op en top houden van
het paradepaardje!
Oude rotten in het vak, Fontijn/
Furth wisten vorig jaar al met
deze flitsende BMW M3 uitstekende resultaten te behalen in
een zéér sterk veld, waarbij de
teams Bleekemolen/Lammers
en Coronel/Huisman
tevens
vertegenwoordigd waren.

Stichting Bos Racing Team is
ook voornemens The Good Old
E30 325i, die zéér snel en betrouwbaar is, weer in te zetten! Een op en top heerlijk racemonster voor de ‘Rookies’ onder
ons ! Enorm blij zijn de teamleden met het voornemen van Jan,
om juist déze oude liefde weer
in ere te herstellen om zelf weer
menig rondje in te gaan rijden!
Natuurlijk last but not least en
onontbeerlijk bij deze fantastische hobby willen de teamleden graag hun trouwe en loyale sponsors bedanken.
Handig te weten is dat de DNRT
evenementen altijd gratis te bezoeken zijn. Voorts worden er
enkele malen per jaar de z.g.
‘Schoonmoederdagen’ georganiseerd, waarbij elke geïntresseerde enthousiasteling een
rondje in zijn of haar favoriete
bolide mag meerijden.
Voor de kleine racefreaks worden speciale tijden ingeroosterd met (véél) lagere snelheden. Kom dus met de héle familie en geniet van een inspirerend
DNRT- dagje op het Circuitpark
Zandvoort.
Voor meer info: www.S.B.R.T.nl

Na een scheiding: zoeken naar nieuw evenwicht
Heemstede - Pijn, verdriet, twijfel, boosheid, teleurstelling, strijd
of machteloosheid – bij een
scheiding kunnen allerlei emoties spelen. Een scheiding betekent verandering. En ook verlies:
van zekerheid, vertrouwde contacten, toekomstperspectief, zekerheid, balans en gevoel van
veiligheid. Emoties rondom en na
een scheiding kun je vergelijken
met een rouwproces.
Boemerang
Vaak gaat de aandacht eerst uit
naar praktische zaken en naar
eventuele kinderen. Daardoor
gaan gescheiden mensen soms
aan hun eigen gevoelens en ver-

Dichtstorten special

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 emailen naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet
te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen
van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

driet voorbij. Zulke onverwerkte gevoelens kunnen bij volgende relaties als een boemerang
terugkomen. Daarom is het heel
belangrijk om ook naar je eigen
aandeel in een scheiding te kunnen kijken ‘wat had ik anders
kunnen doen? Herhaal ik misschien patronen in deze of een
volgende relatie?
Wat helpt?
Rouw hoort bij het leven. Aandacht voor het erkennen van verlies en het uitvoeren van de daarbij horende ‘rouwtaken’ (*volgens
het takenmodel van psycholoog
J.W. Worden, 1992) blijkt essentieel is in het verwerkingsproces.

Er zijn vier rouwtaken (die door
elkaar kunnen lopen) verlies onder ogen zien, gevoelens toelaten,
aanpassen aan een ander leven
zonder je ex-partner, en de draad
weer oppakken. Jezelf bewust
worden van gedachten, gevoel en
gedrag, de emoties kunnen benoemen en begrijpen is een belangrijke stap. Daardoor kun je
uiteindelijk je vermogen aanspreken om dingen op te lossen en in
contact komen met je kracht. De
rouwtaken kunnen een stevige
ondersteuning zijn in de overgang
naar de nieuwe situatie.
Joan Bieger - www.praktijkbieger.nl - Ervaar de kracht van zelfinzicht – 06-11155916.

Stilte

Schemering

Nu spreken
muren,
meubels en
garnituren
in hun
eigen taal
over lijn
en kleur.

Tactvol afscheid
van het licht.

Rust
Nu is ‘t
de rimpeling
van ‘t water,
‘t ruisen
van ‘t riet
en de vleugelslag
van een vogel.

Wat langer
blijft
Kortelings
was deze plek
middelpunt
van mensen,
die luisterden
naar woorden
van afscheid
en troost
en daarna
henen gingen.
Nu zijn er alleen
de stralen
van de zon
en het beweeg
van vogels,
die in de struiken
zingen.

De top
Als de eenzaamheid
van de top
mij benauwt,
is mijn succes
dan geen
klatergoud?

Zomernacht
Dan doet
fietsen door
de stad
denken aan
een zachte winteravond
na sluitingstijd.

INGEZONDEN

Meer voorlichting over epilepsie nodig
Op 6 augustus was ik met nog zes andere mensen uitgenodigd om
mijn mening te geven over mijn leven met epilepsie, en wat er eventueel verbeterd kan worden. Het was een boeiende paneldiscussie
die geleid werd door het Firm United Healtcare, samen met het Nationaal Epilepsie Fonds zoeken zij een betere manier om hun werk
voort te zetten. Als je de groep rond ging en er werd gevraagd wat
het verschil is tussen het NEF (Nationaal Epilepsie Fonds) en het
EVN (Epilepsie Vereniging Nederland ) dan moesten we het antwoord schuldig blijven. Zelf dacht ik dat het EVN het overkoepelende orgaan is want het EVN is veel bekender dan het NEF, dit komt
doordat het NEF wetenschappelijk onderzoek doet, dus minder
naar buiten treedt. Het EVN daarentegen zou je kunnen omschrijven als de achterban van hun cliënten. Daarom horen we van het
EVN meer dan van het NEF, de mensen die bij de paneldiscussie
betrokken waren, waren unaniem van mening dat het voor het NEF
en het EVN het beste zou zijn als het één organisatie wordt. Want
de een kan niet zonder de ander, een samenwerkingsverband zou
een stimulans kunnen zijn voor voorlichting aan neurologen in ziekenhuizen die vaak niet goed op de hoogte zijn, broeders in ziekenwagens zijn ook niet goed op de hoogte, ik heb zelf een keer een
ziekenbroeder moeten vertellen wat er aan de hand was. Ik heb op
een school gezeten, daar ben ik de klas uitgestuurd omdat ik een
epilepsie-aanval had gekregen. Dit kwam allemaal omdat de leraar
niet op de hoogte was. Verder moet er in Nederland en wereldwijd
veel meer voorlichting komen over epilepsie. Alle hulpdiensten in
Europa moeten betere voorlichting krijgen hierover. Ook is het wenselijk dat de bevolking in Nederland beter op de hoogte wordt gebracht door middel van de krant, radio en televisie.
Hans de Gier, Glipperdreef 252, 2103 WN in Heemstede.
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ROC Nova College

Extra informatieavond
vmbo-tl, havo en vwo
Regio - Het ROC Nova
College houdt een extra informatieavonden over deeltijd vmbo-tl, havo en vwo
speciaal voor volwassenen, die alsnog hun diploma
willen behalen of een deel
van een vak willen volgen.
Belangstellenden zijn welkom op woensdagavond 27
augustus op de Planetenlaan
5 in Haarlem.
Het voortgezet onderwijs bij het
Nova College is bedoeld voor
volwassenen die alsnog een
diploma of certificaat willen
behalen, die zich willen laten omscholen voor een betere kans op de arbeidsmarkt of
die beter in staat willen zijn hun
kinderen te helpen met hun
huiswerk. Het Nova College
verzorgt vrijwel alle reguliere vakken. Bovendien zijn er
bijscholingen Nederlands, Engels, Frans, wiskunde en bijzondere vakken zoals Turks en
Arabisch.
Verzilveren oude certificaten
Wie eerder examen heeft gedaan en dat niet heeft gehaald,
kan bij het Nova College voor

de wel behaalde vakken nog
tien jaar na de examendatum
vrijstellingen krijgen. Ook kan
men vrijstellingen krijgen voor
vakken die met een 4 of een 5
zijn afgesloten, mits ze voldoen
aan de regels om te slagen. Dat
betekent dat iemand nu alleen de nog ontbrekende
vakken hoeft te doen om alsnog het diploma te behalen. Zodra het laatste vak is afgerond,
ontvangt de kandidaat het diploma.
Beperkte kosten
Dankzij gemeentesubsidie blijven de cursusgelden beperkt tot
25,60 euro per lesuur per jaar.
Dat betekent dat wie één vak
van twee lesuur volgt, twee maal
25,60 euro (= 51,20 euro) cursusgeld betaalt voor een heel
cursusjaar. De overige kosten
bedragen 50 euro per jaar (exclusief eventuele examenkosten).
De informatierondes op 27 augustus op de Planetenlaan 5 in
Haarlem beginnen om 19.00 uur
(havo en vwo) en om 20.00 uur
(vmbo-tl). Voor meer informatie:
(023) 530 26 00 en www.novacollege.nl.
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Meer Bewegen voor Ouderen
De scholen zijn weer begonnen. Dit betekent
dat ook clubs en verenigingen weer aan het
nieuwe seizoen gaan beginnen. Meer Bewegen
voor Ouderen start de lessen op 1 september in
het medisch centrum van de Geestgronden. Onder leiding van gediplomeerd trainster Anneke
Klant worden op maandagmorgen 3 lessen gegeven. Om 9.00 uur en om 11.00 uur is er conditietraining. Om 10.00 uur ligt het tempo lager en worden oefeningen staand of zittend op
de stoel gedaan. Als u nog twijfelt, kunt u gratis een proeﬂes meemaken. Meldt u hiervoor
aan bij de SWOB.
Dag van de Ouderen op 2 oktober
In het kader van de fusie met Bloemendaal organiseren de gezamenlijke ouderenorganisaties
dit jaar de Dag van de Ouderen. U kunt kiezen
uit één van onderstaande bijeenkomsten.
Voor sportieve 55+ ers is er tussen 8.30 en 9.30
uur een ontbijt in ’t Trefpunt. Daarna is er een
ﬁets- of wandeltocht. Ter afsluiting om 11.00
uur kofﬁe in ’t Trefpunt + presentatie “Oud Bennebroek”. Het middagprogramma start om 12.30

Swingende
events bij
Swingsteesjun
Regio - Swingsteesjun organiseert vrijdag 22 augustus
een feestje met DJ Johan.
De avond duurt van 20.00 tot
1.00 uur en entree bedraagt
7 euro, na 21.00 uur is dit
9 euro. Kijk ook op: www.disco-train.nl
Dance Classics staan op het
programma van zaterdag 23
augustus. DJ Rosimix draait
deze avond, die ook van 20.00
uur tot 1.00 uur duurt. Toegangsprijzen zelfde als vrijdag Kijk ook op: www.rosimix.nl
Tot slot is er zondag 24 augustus Buddha Dance met
een workshop Idanza. DJ
Cem draait.
De avond duurt van 18.30 tot
23.00 uur. Kijk ook op: www.
hetdanspaleis.nl
Entree vanaf 18.30 uur inclusief workshop bedraagt 10
euro. Vanaf 19.45 uur 7 euro.
Alle evenementen vinden
plaats op Station Haarlem,
Wachtkamer 3e Klasse, Perron 3a.

Nieuw steakhouse aan
boord van DFDS Seaways
Regio - Liefhebbers van een goede steak hebben vanaf deze
zomer een extra argument om aan boord van DFDS Seaways
te gaan. Cruiseferrymaatschappij DFDS Seaways opent op alle
schepen het Explorers Steakhouse. In het steakhouse worden
’s werelds beste steaks geserveerd. Zelfs de meest verwende
steakliefhebber komt hier volop aan zijn trekken, met de T-Bone Steak van ruim 400gr of een superieure Beef Tenderloin van
500gr. Natuurlijk zijn er ook kleine steaks voor de minder grote eters. Met de introductie van het nieuwe restaurant versterkt
DFDS Seaways het brede ‘wining & dining’ aanbod aan boord.
De nadruk van het Explorers
Steakhouse ligt op de superieure kwaliteit van het vlees en het
dineren in een ontspannen omgeving. Voor de steaks gebruikt
DFDS Seaways uitsluitend topkwaliteit rundvlees van de befaamde Noord Amerikaanse
Longhorn uit Nebraska. De gasten hebben de keuze uit vijf verschillende rundersteaks en twee
alternatieve steaks (zalm en lam).
Het vlees wordt los geserveerd.
Passende aardappelgerechten,
bereid naar keuze, een smakelijke salade en sauzen kunnen
apart worden besteld. Alle gerechten starten met een ovenvers brood uit Italië. Op de kaart
staan voorts klassieke toppers
onder de voor- en nagerechten,
zoals een Ceasar Salad, Scampi
Fritti met Aioli en garnalencocktail. Is er nog ruimte voor een nagerecht, dan hebben de gasten
de keuze uit bijvoorbeeld een

verse fruitsalade, Tiramisu of een
kaasplateau. De wijnen komen
uit Californië en Australië. Voor
de kleine gasten is er een kindermenu.
Het culinaire aanbod
Passagiers aan boord van DFDS
Seaways (varend tussen IJmuiden – Newcastle) hebben aan
boord van de Princess of Norway
en de King of Scandinavia ruimschoots gelegenheid om te genieten van de culinaire mogelijkheden. Beide schepen hebben maar liefst 5 verschillende
restaurants: het Explorers Steakhouse, het Blue Riband restaurant voor een à-la-carte diner,
buffetrestaurant 7Seas, Bake ’n
Coffee en het Latitude Café. De
Princess of Norway heeft ook
een aparte wijnbar waar bijzondere wijnen per glas worden geschonken. Meer weten? Kijk op
www.dfds.nl

Seniorennieuws Bennebroek
uur met een lunch in ’t Trefpunt. Daarna is er een
muzikale middag onder leiding van Rob Hinze +
presentatie “ Oud Bennebroek”.
Meldt u voor één van deze bijeenkomsten aan
bij de SWOB.
Meerleven heeft een eigen programma met muziek en poffertjes eten. Hiervoor kunt u zich
aanmelden bij Meerleven.
Lange ﬁetstocht van ongeveer 50 km
Voor degenen die graag wat langer ﬁetsen en
die houden van een pittig tempo organiseert
de SWOB op dinsdag 26 augustus een aardige
tocht. De start is om 10.00 uur. Meldt u vooraf
aan bij de SWOB.
Fietsen met puzzeltocht
Om alvast met onze toekomstige fusiegemeente kennis te maken wordt op dinsdag 16
september een ﬁetspuzzeltocht richting Bloemendaal gehouden. Start is om 10.00 uur
vanaf de SWOB. U krijgt een routebeschrijving mee. Tussen 11.00 en 12.00 uur kunt u kofﬁe drinken bij Welzijn Bloemendaal aan de
Bloemendaalseweg 125. Verwachting is dat u halverwege de middag terug bent in Bennebroek.
Cursus Nordic Walking voor beginners.
Bij voldoende belangstelling start op donderdag
18 september een cursus Nordic Walking. Er
worden 6 lessen gegeven van 14.00-15.00 uur.
Kosten zijn 24,- euro. Meer informatie en opgave bij de SWOB.

De “Verhalentafel”
De wereld verandert snel. Dit geldt ook voor
Bennebroek. Degenen die in ons dorp zijn geboren of er al lang wonen, kunnen daarover
meepraten. En die mogelijkheid krijgt u bij de
SWOB aan de “Verhalentafel”. Vanaf donderdag
9 oktober zijn er 8 bijeenkomsten waar u uw
herinneringen met anderen kunt delen. Aan de
hand van foto’s en ﬁlmbeelden komen er steeds
meer verhalen naar boven. De bijeenkomsten
worden geleid door Sybil van Dam en Hans Visser. In Badhoevedorp was de Verhalentafel al
een groot succes. Kosten voor 8 bijeenkomsten
zijn 24,- euro.
Bridgen
De beginnerscursus bridge op woensdagmiddag
1 oktober. Locatie Jagershuis. Meer informatie
krijgt u bij de SWOB.
Hulp bij thuisadministratie
Inwoners van Bennebroek en Bloemendaal van
55 jaar en ouder die moeite hebben met het ordenen en bijhouden van hun administratie kunnen
een beroep doen op ondersteuning van vrijwilligers. Meer informatie krijgt u bij de SWOB.
Alzheimer Café Bollenstreek
Iedere derde dinsdag van de maand in het Ouderencentrum Pluspunt, Henri Dunantplein 28
te Hillegom. Op 16 september is het onderwerp:
Het ‘niet pluis’gevoel. Meer informatie bij Welzijn Ouderen Hillegom. Tel. 0252-51900.
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Werk aan de César Francklaan

Werkzaamheden omgeving
Spaarne Ziekenhuis
Afgelopen week is uitvoerder BAM gestart met de aanleg van het parkeerterrein van
het Spaarne Ziekenhuis. In aansluiting op deze werkzaamheden wordt de César
Francklaan heringericht. Zo krijgt de weg onder meer een groenere uitstraling met de
aanplant van zo’n 100 nieuwe platanen en wordt de toegang tot het parkeerterrein
naar het Spaarne Ziekenhuis verplaatst.

Parkeerterrein toegankelijk via
nieuw kruispunt
De toegang tot het nieuwe parkeerterrein
ligt nu nog aan de Händellaan. Deze toe-

gang tot het parkeerterrein van het Spaarne
Ziekenhuis wordt verplaatst. De bestaande
T-kruising van de César Francklaan en de
Johan Wagenaarlaan wordt een kruispunt
met een verbinding naar het nieuwe parkeerterrein. Het kruispunt wordt voorzien
van een nieuwe verkeerslichtinstallatie en
de César Francklaan wordt vanaf de
Schouwbroekerbrug tot aan de Händellaan opnieuw geasfalteerd. Het nieuwe
parkeerterrein is naar verwachting half
oktober 2008 gereed. Het werk voor de
nieuwe ontsluiting aan de César Francklaan start in de week van 8 september.
Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden voor de kerstdagen van dit jaar
worden afgerond.

Beter in balans
De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezondheidszorg, organiseert dit najaar
verschillende informatiebijeenkomsten rond het thema ‘Beter in Balans’. De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Heemstede; zo wil
de gemeente bevorderen dat inwoners zich zowel lichamelijk
als geestelijk
gezond (blijven) voelen. De bijeenkomsten gaan onder
andere over
mindfulness, omgaan met piekeren, en ouder
worden.
Tijdens de informatiebijeenkomsten komen
onderwerpen aan bod waar velen weleens
mee te maken hebben: piekeren, stress,
negatieve gedachten, of moeite hebben
met het ouder worden. Hoe hiermee om te
gaan? Daarop wordt tijdens de bijeenkomst
op ingegaan.
vervolg op pagina 2

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.

Beplanting

Händellaan wordt Jan van Gilselaan

In de middenberm en de 2 zijbermen van de
César Francklaan worden vanaf de Schouwbroekerbrug tot aan de huidige Händellaan
circa 100 nieuwe platanen geplant. De planning
is dat de bomen er uiterlijk 1 maart 2009 staan.

Het huidige adres van het Spaarne
Ziekenhuis ligt aan de Händellaan. Voor
het ziekenhuis is het van belang dat zij dit
adres behouden. In verband hiermee krijgt
de nieuwe ontsluiting naar het terrein van
het Spaarne Ziekenhuis de naam Händellaan. Na ingebruikname van het nieuwe
kruispunt krijgt de huidige Händellaan een
nieuwe naam: de Jan van Gilselaan (een
Nederlandse componist die leefde van
1881 tot 1944). Omdat zich aan deze laan
geen woonadressen bevinden, heeft dit
geen verdere gevolgen.

Bouw woningen
De bouwwerkzaamheden voor de circa 130
woningen op het terrein van het voormalig
Spaarne Ziekenhuis starten nog dit najaar
en lopen door tot 2011. Na afronding van die
werkzaamheden wordt de César Francklaan
voorzien van een geluidarme asfaltdeklaag.

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

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Bouwplannen
• Tijdelijke
wegafsluiting
• Verwijdering
fietswrakken

• Controle fietsen en
brommers markt
• 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

V A N

D E

G E M E E N T E

vervolg van pagina 1

De volgende bijeenkomsten staan op het
programma:
• Mindfulness: leven met aandacht,
van 19.30 tot 22.00 uur op:
16 september - bibliotheek Bloemendaal
21 oktober - bibliotheek Heemstede
25 november - stadsbibliotheek Haarlem
• Omgaan met piekeren,
van 19.30 tot 22.00 uur op:
23 september - stadsbibliotheek Haarlem
4 november - bibliotheek Zandvoort
9 december - bibliotheek Bloemendaal
• De kunst van het ouder worden, op:
29 september, 14.30 - 16.30 uur,

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.
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Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven de Crayenestersingel tussen de Adriaan Pauwlaan en de
Lanckhorstlaan (aan de zijde van de Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te sluiten op:
- woensdag 20 augustus 2008 van 08.00 tot 12.30 uur en op
- donderdag 21 augustus 2008 van 08.00 tot 15.00 uur

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld. U kunt zich
aanmelden via tel. 0900 - 449 46 36 of
e-mail: i-service@geestgronden.nl

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

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

het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een tijdelijk reclamebord -

Spaarnzichtlaan 19
Broeder Josephlaan 16
Cruquiusweg 27

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 14 augustus 2008)
het uitbreiden van een woonhuis en
plaatsen 3 dakkapellen op het rechterzijgeveldakvlak en 1 dakkapel op het
linker zijgeveldakvlak
het uitbreiden van een woonhuis

-

Lorentzlaan 45

-

Pieter Aertszlaan 5

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase
(verzonden 14 augustus 2008)
2008.018
het verbouwen en renoveren van
de voormalige herberg

-

Wilhelminaplein 4-6

Verleende monumentenvergunning (verzonden 14 augustus 2008)
2008.046

A U G U S T U S

• Psychisch gezond blijven, hoe doe je dat?!
(voor mensen van 55 jaar en ouder) op:
18 november, 10.00-12.00 uur - SWOB,
Bennebroek

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

2008.213

2 0

Op 12 augustus 2008 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.1.4.1. van de
Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Crayenesterbasisschool
voor het houden van het verkeersproject ‘Streetwise’ van de ANWB op 20 en 21 augustus 2008.

Aanvragen bouwvergunning

2008.192

-

Reinaldahuis Haarlem, € 5,-- per persoon
16 oktober, 14.00 - 16.00 uur - Casca
Heemstede
11 november, 20.00 - 22.00 uur Dorpshuis Spaarndam

Bouwplannen
2008.214
2008.215
2008.219

H E E M S T E D E

het verbouwen en renoveren van
de voormalige herberg

-

Wilhelminaplein 4-6

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.

Verwijdering fietswrakken
Op donderdag 28 augustus gaat de gemeente in samenwerking met de politie fietswrakken
verwijderen die zich in de directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout bevinden. Het is op grond van artikel 5.1.11, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening
verboden om fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud
en in verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.
Verwijderde fietswrakken zullen gedurende drie maanden worden opgeslagen bij
De Meerlanden aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen
tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer (023) 548 58 68.

Controle fietsen en brommers markt
Vanaf woensdag 27 augustus gaat de gemeente in samenwerking met de politie controleren
op fiets- en brommerverkeer op het marktterrein. De markt op de Valkenburgerlaan is afgesloten voor het verkeer maar regelmatig gebeurt het dat fietsers en brommers over de markt
of over de stoep hun weg vervolgen. Om dit tegen te gaan, zal er regelmatig op de woensdag
een actie worden gehouden. Tijdens deze actie zal verbaliserend opgetreden worden.
Ook worden bestuurders van foutief geparkeerde voertuigen nabij de markt bekeurd.

Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams

De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen.
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straatverlichting,
straatmeubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, 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).

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 burgemeester 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 burgemeester en wethouders, 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).

