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Adoptie Vrijheidsmonument door basisscholen

‘Herdenk slachtoffers van
BIK IN I
PROOF
oorlogen en vi er de vri j hei d’
Heemstede – Vorige week donderdag stroomde de Burgerzaal
liefst tweemaal vol met kinderen van de Heemsteedse basisscholen, waar zij ontvangen werden door burgemeester Marianne Heeremans. Kinderen van
groep 8 van basisscholen kwamen symbolisch het monument
Vrijheidsdreef overdragen aan
groep 7. Voor de 25ste keer, want
in 1987 hadden enkele basisscholen het Vrijheidsbeeld aan
de Vrijheidsdreef geadopteerd.
De burgemeester sprak over het
belang van dit monument voor
mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Denk maar aan
Bosnië, Libanon, Irak, Afghanistan, de vluchtelingen, je ziet
het op TV. Je ontdekt door eigen
ervaring hoe belangrijk vrijheid
is. We blijven nu stilstaan bij
oorlog en vrijheid, toen en nu.
Jooske Hommes vertelde over
Warchild. Hommes is voorlichter
van Warchild Nederland. Oorlog is hard en kinderen moeten
spelen!
Wie brengt vrede?
Veteraan Marc Westendorp begon zijn verhaal met een vraag
aan de kinderen: “Willen jullie piloot, politieman, soldaat of dokter worden?” Zelf wilde hij graag
piloot worden maar met een bril
lukte dat niet. Zijn vader was beroepsmilitair, was in de oorlog in
Libanon geweest, had hem als
kind meegenomen naar het Airbornmuseum en naar concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Zelf ging hij als mi-

litair naar Bosnië, hij zag er de
voetbalvelden met graven, sprak
mensen die buren hadden die
vijand werden, elkaar vermoord
hebben, dat moeders doodgeschoten werden als ze op weg
waren om voedsel voor hun kinderen te bedelen. Kinderen die
geen school hadden. Na zijn
diensttijd nam hij de rechtenstudie weer op, is nu advocaat en
zet zich in voor de Heemsteedse Veteranen Commissie. Zijn
vraag nu aan de kinderen was:
“Wie denk je dat het beste vrede
kan brengen, de piloot, de soldaat, de politieman of de dokter?
Wees asjeblieft zuinig op jullie
vrijheid! Jullie monument is een
geweldig geheugensteun. Vrede
is dus een opdracht.’’
De leerlingen van groep 7 kregen de foto`s van het monu-

ment van de Vrijheidsdreef overhandigd van de vertegenwoordigers van groep 8. Wethouder Jur Botter vroeg de kinderen te gaan staan om het volkslied te zingen. Bij internationale
sportevenementen om de saamhorigheid, nu om stil te staan bij
onze vrijheid en te gedenken.
Gemeentesecretaris Willem van
den Berg neemt plaats achter
de piano. De kinderen zongen samen met de burgemeester, Jooske Hommes, Jur Botter
en Marc Westendorp het Wilhelmus. De kinderen soms even kijkend naar de tekst van het Wilhelmus op de achterkant van
het boekje met gedichten van de
Crayenesterschool. Jullie zijn er
toch op 4 mei bij de Dodenherdenking?
Ton van den Brink

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
GRATIS figuuranalyse.

RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL

Een levenslange
financiële partner zijn.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
omstreken.
Zie adv. pag. 9
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Tip van de Keurslager!

Runder
schnitzels
4 stuks

r5.

95

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

Spar aanbiedingen zie pagina 7

Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl
023 - 584 73 25

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.
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In deze Heemsteder de Koninginnedagkrant

Heemstede – Maandag 30 april
wordt Koninginnedag gevierd.
Wat is waar om hoe laat te doen?
Kijk in het hart van deze Heemsteder en lees alles over deze
feestelijke Oranjedag in de speciale Koninginnedagkrant! Samengesteld door stichting Nationale Feestdagen Heemstede en zoals altijd zeer compleet.
Al vroeg op de dag beginnen de
activiteiten met natuurlijk de vrijmarkt op diverse plaatsen in de
gemeente. Om 9.00 uur bent u
van harte welkom bij de aubade voor het Raadhuis. De officiële opening van Koninginnedag door de burgemeester van
Heemstede. Wat is een feestdag
zonder muziek? Ook daar is aan
gedacht met vanaf 14.00 uur op
het Wilhelminaplein zingen met
Leny van Schaik in de Oude Kerk
en een uur later nog meer feestgedruis met om 15.00 uur livemuziek op het plein. U kunt zin-

gen en swingen met de band
Soulmachine.
Als u van het Nederlandse lied
houdt, kunt u terecht op de Valkenburgerlaan. Ook sportieve activiteiten op Koninginnedag met het straatvoetbal. Tussen 10.00 en 14.00 uur vinden
de finales plaats van de Heemstede Cup, een sportief initiatief
van Plexat.
Traditiegetrouw worden in de
Jan van Goyenstraat ook de nodige activiteiten georganiseerd.
U kunt daar de gehele dag genieten van een aantrekkelijk programma voor jong en oud: de
kleedjesmarkt, kinderspelen en
optredens voor de jeugd en een
hapje en een drankje. Vanaf 15
uur wordt u vermaakt door livemuziek en een DJ.
Doe deze dag een gezellig rondje Heemstede en geniet! De
Heemsteder wenst u een plezierige Koninginnedag.

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

Leeghalen zwanennest
In de Heemsteder van 18 april schrijft John Weusthof over het zwanennest in wandelbos Groenendaal. Als gemeente waren ook wij
onaangenaam getroffen toen bleek dat er eieren uit dit nest waren
weggehaald. Soms worden nesten door een natuurlijke vijand zoals
de vos verstoord, maar in dit geval wezen voetsporen op bemoeienis door de mens.
Misschien goed het gemeentelijk beleid toe te lichten. Als er broedende zwanenparen zijn, proberen wij die zoveel mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat loslopende honden
het nest verstoren (Groenendaal). Of door waarschuwingsborden te
plaatsen voor weggebruikers (Leidsevaartweg).
Vanuit of namens de gemeente worden dus absoluut geen eieren
uit vogelnesten verwijderd.
Gemeente Heemstede
Afdeling communicatie

Het spoor van toen

schappij Maarse & Kroon (uit Aalsmeer)
heeft een aantal jaren lang ook met deze fraaie bussen rondgereden. Ook bussen
(nieuw en oud) horen bij het beeld van het
station. De plek voor de stilstaande bus is
nu al enige maanden busloos, uitgezonderd
wegwerkzaamheden Herenweg. Alleen tegels, paal, bank en prullenbak herinneren
nog aan tientallen jaren ‘bussstop’ aan de
oostzijde station Leidsevaartweg. Meer info:
info@stationheemstedeaerdenhout.nl

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Kermis
vanaf vrijdag

Heemstede – Bij sportcentrum Groenendaal aan de
Sportparklaan staat vanaf
aanstaande vrijdag 27 april
kermis. Tot en met maandag 30 april (Koninginnedag) kan jong en oud zich
hier vermaken. Let ook op
de bonnen in deze krant op
een van de pagina’s van de
speciale Koninginnedagkrant.

Alcohol-controle
Heemstede - Bijgaande foto is van Boudewijn Deurvorst via Flick’r. Op zaterdag 14
april jl. hield de Nederlandse Vereniging
Spoor- en Tramwezen (NVBS) haar jaarvergadering in Dreefzicht en men besloot
om de gasten op te halen met deze klassieke bus van het station Heemstede-Aerdenhout. Dit is de uitvoering van de NZHbus eind jaren ‘60 op de voor NS gereden lijn
Amsterdam-van Muschenbroekstraat naar
Den Haag-Savornin Lohmanplein. Busmaat-

COLOFON

Heemstede - De politie heeft
vorige week donderdagavond
en in de nacht van donderdag op vrijdag weggebruikers gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol.
Op de N201 en de Heemsteedse Dreef in Heemstede en op
de Zijlweg en de Spoorzichtstraat in Haarlem nam de politie blaastesten af bij 481 weggebruikers. Hiervan bleken drie
mannen en 1 vrouw onder invloed van alcohol te hebben gereden. Tegen deze drankrijders is
proces verbaal opgemaakt.

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
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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SLAGERIJ SJAAK VD WERFF
Tel: 023-5294363 Fax: 023-5474300

Rib Eye

Gewoon goed !

Het adres voor verantwoord lekker vlees !

9.98
Provencaalse
4.98
Biefstukreepjes
Boomstammetjes
4.00
Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
500 gram

Heel Kilo Gehakt
woens- Half
om Half of rund
dag

250 gram
5 stuks

Kiprollade
100 gram

Gebraden Kalfsgehakt
100 gram

Hausmacher
100 gram

1.09
1.29
1.19

donderdag

5.98

3 Malse Biefstukjes
Runder
Kogel

vrijdag
zaterdag

Asperge-Beenhamschotel
met krielaardappeltjes
per kilo

Gekookte worst
250 gram

tussen 8 en 10 uur warm uit de ketel

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Een keer per jaar speelt de koningin voor weervrouw en laat ze lintjes regenen.
In de oud Hollandse stijl van zuinigheid en vlijt en
Majesteit let daarbij goed op de kleintjes.
Het hele jaar door knipt zij overal lintjes en verzamelt die.
De onderscheiding is geen gift, maar een bruikleen.
Na overlijden van de gedecoreerde wordt het bruikleen ingevorderd
en volgens de kringloop gedachte weer uitgeleend.
Een koninklijk voorbeeld van goed hergebruik.

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

5.00
6.50

10.98
2.49

’s Nachts lekker slapen,
overdag helder!
Heemstede - Gewoon gaan
liggen, de ogen sluiten en de
volgende ochtend uitgerust
wakker worden. Zo simpel kan
slapen zijn. Echter de helft van
alle Nederlanders heeft wel
eens moeite met in- en doorslapen.
Lekker slapen hebben we voor
een deel in eigen hand. Dit zijn
de belangrijkste tips:
• Regelmaat: ga op een vaste tijd naar bed en sta ook op
een vaste tijd weer op. Uitslapen in het weekend maakt het
moeilijker om maandagochtend weer op tijd op te staan.
• Ontspan voor het slapen:
rustgevende activiteiten voor
het slapen zoals het lezen van
een boek, het luisteren naar
ontspannende muziek of het
nemen van een warm bad bevorderen een goede nachtrust.
• Slaapkamer: kies voor een
goed matras en een rustige
slaapruimte. Zorg voor een
goede ventilatie in de slaapkamer en een goede temperatuur: niet te warm en niet te
koud.
• Stop met roken: uit onderzoek is gebleken dat rokers

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

vaak meer moeite hebben om
in slaap te komen.
• Goede voeding: ‘s nachts
verloopt de spijsvertering op
een laag pitje. Neem daarom
niet laat op de avond nog een
zware, eiwitrijke maaltijd. Koffie, thee en cola bevatten cafeïne, een stof die opwekkend
werkt en u dus wakker kan
houden. Door alcohol zult u
minder diep slapen en daardoor niet zo goed uitrusten.
Toch helpen deze tips niet iedereen. Dormeasan Nachtrust
Extra Sterk helpt het lichaam
en geest te ontspannen, ondersteunt een gezonde nachtrust en zorgt voor een fris en
uitgerust gevoel overdag. Het
bevat een extra hoge dosis van
vijf natuurlijke rustgevers: citroenmelisse, hop, haver, valeriaan en passiebloem. Dormeasan Nachtrust Extra Sterk
houdt het natuurlijke slaapproces intact, hierdoor kun je
er mee stoppen wanneer je
maar wilt.
Dormeasan Nachtrust Extra
Sterk is verkrijgbaar bij Apotheek Groenendaal op de Valkenburglaan 50. Zie ook:
www.apotheekgroenendaal.nl.
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Adriaan Pauw wint Bloemendrive
Bennebroek - Voor de achtste keer werd op de dag
vóór het Bloemencorso de
Bloemen(bridge)drive
gehouden tussen de vier bridgeverenigingen die gebruik maken van
het Jagershuis in Bennebroek,
Bridgeclub Bennebroek, Bridgeclub Linnaeus, Damesbridgeclub
en Bridgeclub Adriaan Pauw. Iedere vereniging vaardigt 12 paren af en onder leiding van Piet
van den Raad wordt deze drive
gehouden.

De vier voorzitters: Joke Meijer, vice voorzitter Dames bridgeclub, Gijs
Gageldonk, voorzitter Linnnaeus, Joke Velthuyzen van Zanten, voorzitter Bennebroek en Karel Zwetsloot, voorzitter Adriaan Pauw.

Medaille
als
beloning

Finale
Heemstede
Cup
Heemstede - De afgelopen
weken was weer het jaarlijks
terugkerende voetbaltoernooi
voor 11- tot 16-jarigen, dat
is georganiseerd door Plexat
in samenwerking met Sport
support: de Heemstede Cup.
Een prachtig prijzenpakket is
hiervoor samengesteld door
Sport 2000.
De finale is op Koninginnedag van 11.00 tot 14.00 uur op
de Valkenburgerlaan, waarbij
de beker en het prijzenpakket in handen zijn te krijgen.
Kom kijken of doe mee! Opgeven kan via plexat@casca.nl en bij Casca de Luifel,
Herenweg 96, of telefonisch:
023-5483828.

Bennebroek – De avondvierdaagse van Bennebroek vond
20 april jl plaats. Alexandra de
Bats wandelde ook mee, voor
de Sparrenbosschool.
Trots nam ze, net als de andere kinderen, de medaille als
beloning voor deze sportieve
activiteit in ontvangst.
Foto: Hedy M. de Bats.

Meisjes C2 eerste kampioen van Alliance
Heemstede - Zaterdag zijn de
meisjes van C2 van hockeyclub
Alliance kampioen geworden in
de eerste klasse A. Vanaf dag
één hebben ze de ranglijst aangevoerd, niet meer afgestaan en
het verschil met de concurrenten
steeds verder vergroot.

Tegen de meisjes (of moeten
we ze al kleine dames noemen)
van Purmerend werd maar liefst
de twaalfde wedstrijd (van de
12) op rij gewonnen en mogen
de dametjes van C2 zich terecht
nu al kampioen noemen.
Amber, Carien, Claire, Claudia,

Justine, Karlijn, Lizzy, Lois, Louise, Marijke, Myrthe, Nina, Romée
en Romy, van harte!
En natuurlijk ook proficiat voor
coach Milou Schoone, manager
Alice Janssen en hoofdsponsor/
alleskunner Bob Dorhout Mees.

BC Bennebroek heeft al vijf maal
de wisselbeker gewonnen en
de dames al twee keer. Na een
spannende en plezierige wedstrijd bleek het onderlinge verschil minimaal te zijn.
Bridgeclub Adriaan Pauw werd
eerste met een gemiddelde van
50,90%. De tweede plaats was
weggelegd voor Bridgeclub Linnaeus met 49,94%. De bekerhouder Bridgeclub Bennebroek
werd derde met 49,74%.
De Damesbridgeclub werden

tenslotte vierde met 49,42%.
Het individuele klassement werd
gewonnen door Jacques Marinc
en Ruud Tegelaar (Bridgeclub
Bennebroek) met een score van
60,33%. Rie Heldoorn en Eugenie Spiers van de Damesbridgeclub werden gedeeld tweede
met Gonnie Bouwsma en Cor
Stevens (Bridgeclub Linnaeus )
met een gemiddelde van 59,87%.
Na afloop ging een ieder met
een fraaie bos tulpen naar huis.
Piet van den Raad

VEW in duel der spitsen
met 6-4 onderuit
Heemstede - VEW speelde zaterdag uit tegen Buitenveldert.
Hoewel VEW dit seizoen geen
prijzen meer kan pakken, was
er nog wel de strijd der spitsen.
Wie gaat er de meeste doelpunten maken van de vierde klasse?
Een zekere spits Mo genaamd
uit Buitenveldert of VEW-er Niels
Dekker? Doelpunten vielen er
genoeg in deze wedstrijd, maar
wie maakte ze? VEW kende voor
aanvang wat problemen. Enkele
vaste krachten hadden blessures. Zo konden Bas van het Sant
en Sven Enthoven niet spelen
en was Michel Pannekoek door
werkzaamheden niet aanwezig.
Direct na de aftrap was duidelijk
dat het een leuke wedstrijd kon
worden. Na 10 minuten was er
de eerste grote kans van Buitenveldert. Door sterk keeperswerk
van Michiel van Rooyen belandde de bal niet in de goal bij VEW
maar op de paal. VEW stelde
daar in de volgende minuut een
mooie gecombineerde aanval tegenover. Via een ingooi kwam de
bal via George Ursateanu bij Michiel Dekker die keurig afrondde. Buitenveldert trapte af maar
verloor de bal snel aan VEW.
Sander Smit kwam in balbezit en
zag Niels Dekker de vrije ruimte in lopen. En zo’n kans hoef je
de topscorer van VEW niet te geven; 0-2. VEW liet na deze goal
het balbezit aan Buitenveldert.
Dit resulteerde in een gevaarlijke aanval waarbij Sander Smit
op de doellijn redding moest
brengen. Deze nooit saaie eerste helft kreeg nog een opvallend einde. In de 42ste minuut
kwam een door VEW via de linkerkant opgezette aanval via Michiel Dekker en George Ursateanu bij Niels Dekker terecht waarna de 0-3 op het scorebord verscheen. De trainer van Buitenveldert greep nog voor de rust in
en wisselde een speler. Koud in

10:30
12:45
14:30
10:00
14:30
14:30
14:30

het veld gekomen, was het juist
deze wisselspeler die Buitenveldert nog wat hoop gaf. Nog voor
het laatste fluitsignaal prikte hij
de 1-3 binnen.
Na rust startte Buitenveldert
voortvarend en zette VEW onder
druk. Buitenveldert maakte nog
kans op de derde periode en had
dus in tegenstelling tot VEW nog
iets om voor te spelen. Na slecht
uitverdedigen van VEW werd het
2-3. Het duurde tot de 56ste minuut voordat er weer iets te melden viel. Een mooie aanval zorgde er voor dat Michiel Dekker vrij
voor de keeper terecht kwam.
Deze moest aan de noodrem
trekken. VEW mocht een penalty
nemen en de keeper kreeg rood.
Met 2-4 op de borden en 10 man
van Buitenveldert leek de wedstrijd gespeeld. Niets was minder waar. Gelijk na de aftrap
kreeg de eerder genoemde spits
Mo het , door slecht uitverdedigen van VEW, op de heupen; 3-4.
Er werden bij beide teams verse
krachten ingezet. Bij VEW kwam
Delano Meijer (a-jun.) in het
veld voor de waardevol spelende Bart Stoltenborg (a-jun). VEW
moest echter steeds verder terug. Na diverse goede reddingen
van Michiel van Rooyen was het
toch weer de spits van Buitenveldert die scoorde, 4-4. VEW
was even van slag en even later
was het weer die spits ie zijn reputatie meer dan waar maakte,
5-4. Door Sander Smit te wisselen voor Bou Hansink (a-junior)
probeerde VEW het tij nog te keren maar door een foutje in de
verdediging was het toch weer
Mo die VEW over de knie legde.
Hiermee was de wedstrijd gespeeld en was de strijd der spitsen ook voorlopig in het voordeel
uitgevallen voor de spits van Buitenveldert. VEW1 heeft komende
zaterdag geen wedstrijd. Maar er
wordt wel veel gevoetbald:

Programma zaterdag 28 april:
VEW B1
FC Amsterdam B2
VEW A1
Vitesse 22 A1
VEW 3 (zat)
RCH 3 (zat)
Hoofddorp s.v. D6
VEW D1
Blauw Wit (W) 3 (zat)
VEW 2 (zat)
VVC 4 (zat)
VEW 4 (zat)
SIZO VE1 (zat)
VEW VE1 (zat)
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Bloemengroet uit Noordwijk

Van rooksignalen, postduif naar twitter
Heemstede – De kleurrijke papegaaien in de praalwagen hadden mooi napraten over de nieuwe status van
het Bloemencorso als AOW-er. Doorgaan na je
65ste? Eerst vieren dat je 65 bent en dat lukte
prachtig met de twintig praalwagens en onverwachte hulp van de weergoden. Communicatie
was het thema en luisteren is daar misschien wel
het belangrijkste van, maar ook het moeilijkste onderdeel. De 65 jarige Corso had geluisterd en
liep voor het eerst sinds jaren op de seconde volgens de planning. Tot groot
genoegen van de honderdduizenden
bezoekers die de werkelijkheid veel
mooier vonden dan de tekeningen in
de bollenkrant. Bolbloemen uit de Bollenstreek laten zich niet vangen in
potlood en papier, die willen echt
gezien worden. Ruiken, dat is
ook communicatie. Een bloemenfeest waar ook Heemstede volop van genoot en waarvan wij u nog even laten
nagenieten.
Ton van den Brink
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Verkoop woningen Home Instead Thuisservice:
De Slottuin gestart thuiszorg maar dan anders!

Foto: Elan Wonen/Yvonne Mul.

Jubilerend korps steelt
show op Bloemencorso
korps met bijna 50 blazers vooral
de show met ‘Tulpen uit Amsterdam’, een stuk muziek dat zeer
door het publiek gewaardeerd
werd. Herkenbaar en vol overtuiging gespeeld. Na de twee
Haarlemse muziekverenigingen
- Damiate en natuurlijk het fietsende HHK - was ‘Kunst na Arbeid’ meteen het grootste korps
dat compleet met majorettes
Haarlem in marcheerde.

1

Regio - Het Bloemencorso van
de Bollenstreek had gelukkig dit
jaar weer levende muziek. KNA
uit Bennebroek deed iets bijzonders, ter gelegenheid van
het vijfenzestigste bloemencorso, maar vooral ook omdat deze
muziekvereniging dit jaar haar
110de verjaardag viert. De Bennebroekers kozen ervoor muziek
te spelen uit de lange historie
van de vereniging. Naast enkele ‘traditionals’ stal het muziek-

Heemstede - Zaterdag 21
april is de officiële verkoop
van de woningen in De Slottuin gestart. Zo’n 100 bezoekers kwamen naar Het Oude
Slot in Heemstede voor informatie over het project en om
een optie te nemen op hun favoriete nieuwbouwappartement of eengezinswoning.
De Slottuin bevindt zicht aan
de rand van Heemstede tussen de Cruquiusweg en Het
Oude Slot. Op deze uitzonderlijke locatie komt een sfeervolle buurt met dertig stijlvolle eengezinswoningen en
achttien ruime appartementen. Door het behoud van de
karakteristieke bomen en de
aanleg van een waterpartij past het nieuwbouwproject
goed in de groene omgeving.
Architect Subash Taneja:
“De buurt krijgt vooral een
open karakter. Zo hebben alle koop-woningen uitzicht op
de vrije natuur of op een plein.
Het feit dat parkeren grotendeels in een stallingsgarage
plaatsvindt, draagt hier nog
aan bij.” De verkoopprijzen van
de appartementen zijn vanaf
340.000, euro v.o.n. inclusief
een eigen parkeerplaats in de
stallingsgarage. De verkoopprijzen van de eengezinswoningen zijn vanaf 345.000 euro v.o.n. inclusief een parkeerplaats. Meer informatie over
de woningen vindt u op www.
deslottuinheemstede.nl of bij
de makelaars, Boonstra Heijmeijer, 023-5319192 of Puur
Makelaars, 023-5423542.

Goede resultaten HPC
Heemstede - Het was een druk
maar goed weekend voor HPC.
Op twee plekken waren er HPC
zwemmers actief. In Beverwijk
vond een limietwedstrijd plaats
waar Wesley Bos, Michael van
Dam en Carmen Meijer aan de
start verschenen om te proberen
limieten voor de Nationale Kampioenschappen te halen. En dat
lukte! Wesley behaalde er twee
limieten bij waardoor hij nu maar
liefst negen keer aan de start
mag gaan verschijnen op het
Nederlands Junioren Kampioenschap. Michael haalde een extra limiet voor het Open Nederlands Kampioenschap. Zijn aantal staat nu op 5 starts. Carmen
kwam nog net iets te kort op de
50 meter vrije slag om, evenals
vorig jaar, op het NJK te mogen
starten, maar coach Theo van
Dam heeft er alle vertrouwen
in dat het haar in de komende
maand nog wel gaat lukken. Terwijl de wedstrijd in Beverwijk op
zijn einde liep, begon de rest van
de HPC zwemmers aan de laatste Regiomeerkamp van het sei-

zoen in het thuisbad Groenendaal.
Het begon allemaal een beetje hectisch omdat het diplomazwemmen ervoor een beetje uitliep. Om de wedstrijd toch op
tijd te laten beginnen, moesten
in no-time de lijnen in het water
worden gelegd, de sponsordoeken van de Van Oosten Groep,
Sport 2000 Heemstede en de
Zorgspecialist worden opgehangen en de stoelen voor de tijdwaarnemers worden klaargezet. Ondanks het krappe schema, begon de wedstrijd om exact
half vijf. Evenals in bijna iedere wedstrijd van het afgelopen
seizoen eindigden weer bijna 60
procent van de races in een persoonlijk record. Het was goed
te zien dat er de laatste weken
veel getraind is op de 100 meter
vrije slag. Bram Kerkhof haalde
op die afstand 7 seconden van
zijn oude tijd af, Laura Hartman
9 en IJke Mourits zelf 22 seconden! Laura deed het ook goed op
de 100 meter wisselslag waarbij
ze 13 seconden sneller zwom

dan de vorige keer. Danai Lytrokapi wordt een echte schoolslagzwemster. Op de 200 meter behaalde zij een persoonlijk
record van 14 seconden. Bij de
afsluitende estafettes 4 x 50
meter vrije slag waren zowel de
dames als de heren oppermachtig. De beide damesteams werden eerste en tweede en als
de heren niet waren gediskwalificeerd wegens een foute overname, hadden ze met ruim een
halve baan voorsprong gewonnen. Voor veel jonge HPC zwemmers was dit de eerste of de
tweede echte wedstrijd en ze
deden het prima! Trainers Niels
Derksen en Ed Dekker waren
weer helemaal blij met de ploeg.
Niels: “Het optreden van onze jongste zwemmers is veelbelovend voor de toekomst. De
opgaande lijn die we het hele seizoen al zien, wordt gelukkig nog even doorgezet. We
gaan nu richting de eindfinales van de Kring Noord-Holland
en de diverse Nationale Kampioenschappen waarbij we goede hoop hebben dat die lijn ook
daar nog doorgezet gaat worden.”

Heemstede - Home Instead
Thuisservice is 3 maanden geleden gestart als nieuwe en
innovatieve thuiszorgonderneming in Zuid Kennemerland.
Deze organisatie biedt particuliere dienstverlening aan
senioren die graag thuis willen blijven wonen en niet willen verhuizen naar een verzorgingstehuis.

“Wij bieden een grote diversiteit aan diensten die zijn ingedeeld in 3 categorieën; Metgezelschap, In&Om Huis en Persoonlijke Assistentie”, aldus
Nicole Kindt, regiomanager
Zuid Kennemerland. “Home
Instead Thuisservice onderscheidt zich door flexibiliteit en
servicegerichtheid. Wij bieden
diensten aan in de vorm waarin de klant dat wil en op een
door hem of haar gekozen moment. Wij zoeken graag samen
met de klant naar een passende oplossing die aansluit bij
haar of zijn behoeften en gebaseerd op haar of zijn wensen, interesses en activiteiten.”
Home Instead Thuisservice
richt zich niet alleen tot de senior zelf, maar biedt ook haar
diensten aan, aan de kinderen van de senior in hun rol als
mantelzorger. Vaak zitten de
kinderen in een spagaat tussen enerzijds hun eigen gezin
en werk en anderzijds de zorg
voor hun ouders. Zeker nu in
de komende jaren de door de
overheid gefinancierde en geregelde zorgverlening aanzienlijk zal versoberen, zal de
druk op hen alleen nog maar
verder toenemen.
“Om die reden hebben wij
naast onze reguliere vaste
dienstverlening ook een specifiek aanbod voor incidentele gebeurtenissen en tijdelijke situaties”, zegt Nicole Kindt.
“Voor de komende vakantieperiode hebben we bijvoorbeeld
“Zonder Zorg op Vakantie” sa-

mengesteld. Hierin maken we
op maat vervangingsafspraken voor als de kinderen, die
normaal de zorg voor hun ouders doen, op vakantie gaan.
Zij kunnen dan ook echt zonder zorg op vakantie.”
Een ander aanbod is “Even Tijd
voor Jezelf”. Dit is respijtzorg
waarmee we ons richten op de
kinderen die als mantelzorger
soms dagelijks en gedurende lange tijd voor hun ouders
of andere aanverwanten zorgen. In zo’n situatie nemen wij
de zorgtaken van de kinderen
voor meerdere uren of dagdelen over zodat ook zij even tijd
voor zichzelf hebben.”
Als derde voorbeeld van een
specifiek aanbod voor een incidentele gebeurtenis noemt
Nicole “Veilig en Vertrouwd
weer Thuis”. “Dit is specifiek
bedoeld voor senioren die na
een ziekenhuisopname weer
terug naar huis mogen. Omdat een opname in het ziekenhuis duur is, worden mensen,
zodra dat maar enigszins mogelijk is, uit het ziekenhuis ontslagen. Dit gebeurt ook terwijl
die persoon nog lang niet de
oude is en eigenlijk nog niet
voor zichzelf kan zorgen. In
dergelijke situaties kunnen wij
het vervoer van het ziekenhuis
naar huis verzorgen en ook
daarna blijven we nog gedurende de eerste dagen thuis
helpen met bijvoorbeeld huishoudelijke werkzaamheden,
boodschappen doen, koken of
persoonlijke verzorging. Totdat
de senior thuis z’n draai weer
heeft gevonden en op eigen
kracht verder kan.”
“Onze kracht in deze situaties
is onze flexibiliteit en mensgerichtheid” , zegt Nicole. “In alle gevallen richten we onze
dienstverlening zodanig in en
maken deze zo op maat dat we
volledig kunnen voorzien in de
behoefte van de senior en hun
familie.”
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Tweehonderd jaar dichtbij

Heems dierenspeciaalzaak sinds 1822
Heemstede - In de Achterstraat in Haarlem werd vanuit de voorkamer erwten en
andere levensmiddelen verkocht, elke cent werd in het
bedrijfje gestopt, het assortiment groeide. Nog steeds een
bedrijfsfilosofie die gehanteerd wordt. In 1970 verhuisde Heems Graanhandel naar
de Kanaalweg bij de haven
in Heemstede, daar werd een
moderne dierenwinkel ingericht. Verschillende uitbreidingen en verbouwingen volgden
tot de meest complete dierenspeciaalzaak.

Het team van praktijk “de Lente”.

Praktijk de Lente
heropent in nieuw pand
Heemstede – Twintig jaar geleden studeerde Nanda Sharon af
aan de Academie van Natuurgeneeskunde en vestigde haar
praktijk aan de Lentelaan in Heemstede. In 2008 ging zij een
samenwerking aan met Saskia Beukman, aanvankelijk met de
bedoeling om haar als opvolgster in te werken. Maar het liep
anders. De wens om hun cliënten meerdere therapieën aan
te kunnen bieden kreeg vorm toen het pand van de buren vrij
kwam. Op 27 april is de feestelijke opening van Praktijk de
Lente op de nieuwe locatie met 12 medewerkers voor onder
meer Haptonomie, Osteopathie, Reikie, EMDR en Reflexzonetherapie.
“Mijn toko gaat door”, roept
Nanda Sharon opgetogen uit.
“Tenminste, zo voelt dat een
beetje. Deze praktijk is op
mijn wortels gebouwd. Dat
vind ik gewoon heel leuk.”
De medewerkers van Praktijk de
Lente gaan te werk volgens de
holistische gezondheidstherapie. “Volgens mij kan het niet anders”, zegt Nanda, “het kan niet
zo zijn dat je alleen een lijf behandelt. De natuurgeneeskunde
maakte al gebruik van de Chinese geneeswijze met acupunctuur. Dat was al holistischer dan
de reguliere geneeswijze. Holistisch betekend dat wij de mens
in zijn totaliteit beschouwen. Wij
werken niet met protocollen en
stickers. In een gewone praktijk
moet een diagnose gesteld worden. Wij kijken meer naar wie
je bent en wat we voor je kunnen doen. We staan in onze visie voor een aanvulling op de reguliere geneeskunde die wordt
toegepast door de meeste artsen. De behandelingen binnen
de complementaire geneeswijze zijn gericht op het optimaliseren van het zelfhelend vermogen van de mens. Door deze stimulatie ondersteunen wij het lichaam in het genezingsproces.
De reguliere gezondheidszorg is
nodig, maar het zou mooi zijn als
er een samenwerkingsverband
was. Dat is helaas nog steeds

onbespreekbaar.” De medewerkers van de Lente pretenderen
niet dat ze alle klachten kunnen
oplossen. “Alles van het fysieke
lichaam zijn wij beperkt in”, aldus Nanda. “Dat fysieke stukje
behandelen we weliswaar ook,
maar we weten dat de klacht ergens anders vandaan komt, op
het emotionele of het mentale
niveau. Als je dat niveau weet te
bereiken, zie je dat mensen opknappen. Daarvoor hebben we
hier in de praktijk een breed
scala aan mensen, die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld de
klassieke homeopathie of in psychologische hulp. We willen echter niet dat de cliënten in een
kringetje rondgaan. Dat ze van
de een naar de ander doorschuiven. Daar gaan we voor waken.
Je moet je afvragen: waarmee
is deze cliënt nu echt gebaat?
Niets meer en niets minder.”
De praktijk gaat ook workshops
organiseren en biedt onderdak aan een diëtiste, een klassiek homeopaat, een psychologe, een coach die gespecialiseerd is in ADHD en rouwverwerking en een coach die mensen begeleidt die langdurig ziek
zijn geweest en terugkeren in
het arbeidsproces. Verder zijn
er twee osteopathen, een fysiotherapeut en een haptonoom.
De eerste twee weken na de
opening geldt een openingsaan-

bod van een bioresonantie-behandeling voor 25 euro in plaats
van 55 euro . Deze is speciaal
bedoeld voor mensen met hooikoortsallergie en gebrek aan vitaliteit. De eerste workshop is
‘Creativiteit als bron van welzijn’
en wordt in het weekend gegeven.
Informatie: www.praktijkdelente.nl. adres: Valkenburglaan 73,
Heemstede. Van 1 t/m 4 mei
kan eenieder binnenlopen in de
praktijk voor informative, tussen
10 en 16 uur.
Mirjam Goossens

Heems sinds 1822 verkoopt
dierenvoeders,
dierenbenodigdheden, vogels, knaagdieren, vijvervissen en tropische
vissen. Met klanten uit alle
delen van Nederland want
als het om kwaliteit en service gaat, dan leggen klanten graag wat extra kilometers af. Met name liefhebbers
van tropische vissen zijn vaste
gast bij Heems, waar zij in de
afgeschermde unieke aquariumruimte meer dan 400 verschillende soorten tropische
vissen vinden. Met een keuze
uit 150 soorten aquariumplanten en topmerken als Dennerle, Sera, Dupla, Eheim, Juwel,
Tetra en Aquatic Nature. Stilte bij die aquaria, je hoort alleen het borrelende water. De
meeste geavanceerde apparatuur houdt alles schoon en
netjes. Het water wordt tijdig
gezuiverd, verwarmd en belucht via speciale filtersyste-

men. De bewoners in de aquaria zwemmen vrolijk rond, als
een vis in het water!
De vogeltjes zijn verenigd in
een twitterfamilie en kwetteren de hele dag met elkaar als
cabaretiers. Voor honden leveren zij de topmerken voer,
speeltjes, manden, reistassen,
riemen, halsbanden en -bandjes, vlooienbestrijdingsmiddelen en uiteraard kluiven in alle soorten en maten, snacks en
snoepjes. Voor katten de kattenbakken, vulling, krabpalen,
reismandjes, halsbandjes en
lekkers om te spinnen. Knaagdieren, zoals cavia’s, hamsters,
gerbils (woestijnratjes), degoes, tamme ratjes en konijnen in verschillende soorten
en kleuren. Heems heeft zelfs
waterschildpadden en kikkers
voor een terrarium.
Topkwaliteit die je in de winkel
vindt, zegt Frans Heems. “Die
haal je niet van internet. Dit
is beleving!” Samen met zijn
broer Jos maken zij die beleving waar! Met service, deskundige voorlichting en begeleiding. Samen zoeken ze
ook afleiding na het werk bij
HBC. Jos bij het voetballen
in de HBC kantinecommissie
en Frans als voorzitter jeugdcommissie HBC tennis. De
zesde generatie Heems, in
1997 Koninklijk onderscheiden
met het predicaat ‘Hofleverancier’, gaat door en na 190 jaar
zijn de tweehonderd zo dichtbij!
Ton van den Brink
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Samen Eten bij Welzijn Ouderen
Speciaal voor de maand mei heeft de kok een
heerlijk menu bedacht. Dinsdag 29 mei is het
menu alsvolgt: gebonden aspergesoep, Wienerschnitzel, witlof met ham en kaas, gebakken
aardappeltjes, rabarbermoes, gemengde sla en
chipolata-bavaroise.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het
geheel wordt afgesloten met een kopje kofﬁe of
thee en dat allemaal voor slechts 10 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door
de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemstede. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede.
Alzheimer Café in Heemstede
Na de succesvolle start op 3 april van het Alzheimercafé in Heemstede organiseert de Alzheimer Vereniging Zuid-Kennemerland het volgende café op dinsdag 8 mei. Het thema van deze
avond is ‘Dementie, niet zomaar iets, maar een
enorme impact voor jezelf en de omgeving’. Alle belangstel-lenden zijn van harte welkom bij
Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan
24. De deuren gaan open om 19.00 uur en de
kofﬁe staat klaar. Het ofﬁciële programma zal
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Seniorennieuws Heemstede
beginnen om 19.30 uur en de avond zal eindigen
rond 21.30 uur. Voor meer informatie zie: http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zuid-kennemerland.aspx
Generatiemix
Mei is de laatste maand waarin activiteiten worden georganiseerd in het kader van de generatiemix.
Op het programma staan:
Op pad met de boswachter: lekker struinen
door de duinen.
Ouderen worden uitgenodigd om samen met hun
kleinkind, buurkind, neefje en of nichtje en onder leiding van de boswachter op stap te gaan.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit maar u moet zich wel van te voren opgeven
bij Welzijn zich wel aanmelden: 023-5288510.
Een optreden van het gelegenheidsorkest
Dit orkest wordt samengesteld uit leden van het
Casca’s huisorkest met leerlingen van de Haemstede Barger. Iedereen is van harte welkom op
dinsdag 22 mei om 14.00 uur bij Casca de Luifel,
toegang is gratis.
Expositie de Generatiemix
Ter afsluiting van het gehele project wordt jong
en oud uitgenodigd materiaal te brengen voor
de expositie in De Pauwehof, Achterweg 19 te
Heemstede. Het gaat om tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, kaarten, etc.
Kortom alle materiaal waarmee de ontmoeting

tussen jong en oud verbeeld wordt. De expositie is op dinsdag 29 mei van 13.30-17.00 uur. Om
16.00 uur volgt de ofﬁciële sluiting van het 3
maanden durende Generatiemix project. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij.
Meer informatie over de tentoonstelling bij
WOH, Tel: 023-5288510.
Oproep voor vrijwilligers
Steeds meer mensen vragen aan Welzijn Ouderen Heemstede of zij iemand weten die af en toe
voor de gezelligheid eens langs wil komen. Het
kan zijn dat kinderen en familie die ver weg wonen en in de wijk zijn veel buren overdag weg.
Zo af en toe wat aanspraak of samen even naar
de winkels op de Binnenweg kan het leven van
ouderen die dit wensen een stuk aangenamer
maken. Voelt u zich aangesproken en lijkt het u
leuk om een beetje gezelligheid te brengen in
het leven van een oudere dame of heer meldt u
zich dan bij WOH, tel: 023-5288510.
Administratieve Rompslomp
Wilt u hulp bij uw administratie? Dan bent u
bij WOH op het juiste adres. Speciaal opgeleide
vrijwilligers komen één keer per maand u helpen de administratie te doen. Samen kijken of
de bankafschriften kloppen en de post doornemen, betalingen doen en overige aan de ﬁnanciele administratie gebonden zaken doornemen. Is
dit iets voor u neem dan contact op met WOH,
tel 023-5288510.

Welzijn Bloemendaal
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Welzijn Bloemendaal, locatie Zuid is gesloten
op 17 (Hemelvaart) en 18 mei. Eveneens 28 mei
(Tweede Pinksterdag).

• Vervoer op maat
Onze vrijwilligers brengen u met hun eigen auto naar uw afspraak (zoals arts) en kunnen u
ook begeleiden.

GEZELLIGE MAALTIJDEN
Open eettafels:
• In Bennebroek: elke maandag, woensdag en
vrijdag, om 12.30 uur, Meerleven.
• In Vogelenzang: elke eerste donderdag van
de maand, om 12.30 uur, Ontmoetingsruimte
Kerkweg.

BEWEGEN, GOED VOOR U!
• Recreatief ﬁetsen op woensdag 9 mei 10.00
uur:
rondje Kennermerduin. Start Locatie
Zuid. En op woensdag 23 mei vanaf 10.00 uur
langs de boorden van het Spaarne. Start Locatie Zuid.
• Wandelen in de Waterleidingduinen op
maandag 7 mei en 21 mei om 10.00 uur vanaf ’t
Panneland.
• Wandelen rondom Bennebroek vanaf Locatie Zuid op woensdag 23 mei , om 10.00 uur.
• Nordic walking in de Waterleidingduinen,
iedere zaterdag, 10 uur ’t Panneland.
• Conditietraining en gymnastiek,
iedere
maandagmorgen, sportcentrum GGZ in Geest
Bennebroek.

Dineren in Nova Restaurant, Zijlweg Haarlem
op woensdag 25 april en woensdag 23 mei, om
17.45 uur.
THEMABIJEENKOMST
• Landgoed De Hartekamp, lezing door Martin Bunnik op donderdag 3 mei, 10.00 - 12.00
uur in Locatie Zuid en aansluitend op 4 mei
om 10.00 uur een wandeling op het landgoed
de Hartekamp en de Overplaats. Locatie start
wandeling parkeerterrein tennisvereniging
Bennebroek.
WORKSHOPS
Fotobewerking, digitaal uw foto’s leren verbeteren. Vanaf 16 mei, 15.00 - 17.00 uur, 3 lessen
in het Nova Leerbedrijf Media, Tetterodestraat
109, Haarlem.
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR
• Bus van Welzijn Bloemendaal
Wij halen u thuis op en brengen u naar een
adres in de gemeente en naaste omgeving.

Informatie over en aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal
JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!
Zaterdag 12 mei Meet Your Neighbours op
het Akonietenplein Bennebroek. Voor alle leeftijden!!! Voetballen vanaf 16.00 uur, BBQ om
18.00 uur en Open Podium eveneens om 18.00
uur. Er is een springkussen voor de kleintjes.
Aanmelden bij nicole@welzijnbloemendaal.nl.
Meer info op facebook.com/JongerenwerkBloemendaal.

Vrije inloop en gratis entree:
Elke dinsdag van 16.00 – 18.00 uur Girls Only
in The Spot in Bennebroek. Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein.
Elke woensdag van 14.00-16.30 uur Inloopmiddag Dorpshuis in Vogelenzang voor leerlingen
van groep 6, 7, 8. Locatie: Henk Lensenlaan 2A.
Elke donderdag van 15.30 – 16.30 uur sport
& spel Bennebroek. Voor leerlingen van groep
5-8 van Sparrenbosschool Locatie: Sparrenbosschool.
Elke vrijdag van 15.00-17.00 uur inloopmiddag
Dorpshuis in Vogelenzang. Leeftijd 10-14 jaar.
Locatie: Henk Lensenlaan 2A
Elke vrijdag van 19.30-22.30 uur Inloopavond
in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 11-18 jaar.
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein.
KIJK OP
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid
Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek
Tel. 023-5845300
Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl
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Alle politie op straat
aangemeld bij Burgernet
zenden mensen die elders wonen. En die kunnen meehelpen
om tijdens kantooruren ook de
werkomgeving in Haarlemmermeer veiliger te maken. Want, het
grote doel is en blijft om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Daarom is
dit unieke samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie tot stand gekomen.”
Daarnaast zijn medewerkers van
twee beveiligingsbedrijven, Alpha Securtiy en ATN, als deelnemer aangemeld bij Burgernet. Peter Hoes, directeur van
Alpha Security: “Ik vind het ontzettend belangrijk dat de beveiligingsbranche en de politie elkaar, waar dat mogelijk is, versterken. Vanuit je eigen kracht.
Door snel en alert te reageren
en samen te werken kunnen we,
denk ik, nog veel meer betekenen voor de veiligheid buiten op
straat. Deze vorm van publiekprivate samenwerking heeft de
afgelopen jaren zijn waarde al
getoond. Kijk maar naar de beveiliging van de Waarderpolder
de afgelopen jaren.”
In maart 2011 is Burgernet gestart in de regio Kennemerland.
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeentes en politie om de
veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk.
Inmiddels
heeft
Burgernet
ruim18.000 deelnemers in de
regio Kennemerland. Kijk voor
meer informatie op: www.mijnburgernet.nl.

Politie waarschuwt voor
oplichting via internet
Regio - Het Meldpunt Internetoplichting, die de landelijke intake, coördinatie en analyse verzorgt van internetgerelateerde fraude, ontvangt regelmatig berichten van inwoners in
Kennemerland,die door oplichters worden verzonden. In deze
mails wordt gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen
zoals mailadres en wachtwoorden. De oplichters die dit soort
mails versturen, schromen niet
om een naam van een bekend
bedrijf hiervoor te misbruiken. In
deze ‘fakemails’ wordt gevraagd
naar persoonlijke identiteitgegevens en wachtwoorden: geef deze nooit!
Hieronder een voorbeeld van
een dergelijke ‘fakemail’, die voor
oplichtingdoeleinden is gemaakt:
Van: ziggo.nl “Upgrade Team
“ziggo.nl is upgraden van database servers. U bent op onderstaand formulier de gegevens om

ons te upgraden en controleren
van de oude server.
VUL de onderstaande gegevens
E-mailadres:
Wachtwoord:
Opnieuw te bevestigen Wachtwoord:
Let op: een ziggo.nl account eigenaars die niet onmiddellijk bij te
werken zijn of haar account ontvangt u deze melding zal problemen hebben met behulp van onze
ziggo.nl faciliteiten effectief. Kennisgeving Code: CZX1G13ABJ
De politie en het Meldpunt Internetoplichting waarschuwen
mensen die internet gebruiken
om opmerkzaam te blijven en
aan dit soort verzoeken nooit te
voldoen. Hiermee zullen de oplichters namelijk een tweede
account gaan aanmaken, zonder dat de oorspronkelijke accountholder dit weet. Hierdoor
kunnen zij zeer veel (financiële)
schade toebrengen.

Van Toebackshuis tot 10 jaar
prominent Primera
Heemstede - Ooit begonnen als de Pijp, Toebackswinkel van 13 vierkante meter aan
de Raadhuisstraat 30, is deze vestiging van Primera uitgegroeid tot een volwaardige winkel, de vertrouwde winkel in de
buurt met een unieke combinatie van producten en diensten,
iets leuks voor jezelf, een cadeau, een boodschap. Zo kun je
bij Primera onder andere terecht
voor wenskaarten, postzegels,
tijdschriften, boeken, dagbladen,
tabak, Staatsloterij, Lotto, beltegoed, cadeaukaarten, tickets,
kantoorartikelen en cartridges.
Altijd persoonlijk, gezellig en
goed geholpen! De dorpswinkel

voor wenskaarten, kansspelen,
tabak, tijdschriften, post.nl. Regelmatig traint post.nl de dames
die ‘de post’ behandelen bij de
Pijp, ze blijven goed op de hoogte van de laatste wijzigingen op
postgebied, over andere diensten en het overschrijven van
motorvoertuigen. De balie van
de Post.nl is achter in de winkel
en nog ietsje verder staat een
oplaadpunt voor uw OV-chipkaart, waar u uw kaartgegevens
kunt inzien, bestellingen kan ophalen en de OV kaart kan opladen. Lukt het even niet, de handige medewerksters in de buurt
en helpt u graag. Ze helpen u
graag bij het uitzoeken van bon-

nen, cheques op muziekgebied, I
Tunes Cards en Mediamarkt, culinair de Dinercheque, High Tea,
Eten voor 2, Tapas, Lunch voor 2.
Op het gebied van mode de Fashioncheque, Bijenkorf en VDcheque. Cadeaukaarten? Primera heeft echt het grootste assortiment. Eigenaar van de Pijp, Ronald Roele, is trots op de nieuwe wand met een bijzondere indirecte verlichting die begin mei
geïnstalleerd wordt. Ook nieuw
is een lijn verzenddozen, leukere kleuren, nog leukere prijzen.
Primera, daar loop je elke week
even binnen, altijd verrassend,
altijd vriendelijk.
Ton van den Brink

Erkenning voor Buurtbemiddeling
Heemstede - Buurtbemiddeling Heemstede heeft een officiele erkenning ontvangen van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het
project voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en heeft daarvoor van het CCV een certificaat
ontvangen.
Mary van der Drift, coördinator
Buurtbemiddeling Heemstede:
‘’Natuurlijk ben ik blij met deze officiële erkenning. Het is een
bevestiging dat we het project
goed voor elkaar hebben.’’ De

coördinator prijst zich gelukkig
met haar deskundige team vrijwilligers en de prettige samenwerking met gemeente, politie,
woningbouwcorporaties en andere instellingen.
Buurtbemiddeling is een gratis
en onpartijdige dienst. Medebewoners die opgeleid zijn tot bemiddelaar begeleiden buren in
het oplossen van onderlinge problemen. Zij proberen de betrokken partijen weer aan de praat
te krijgen en hen samen tot een
oplossing te laten komen, die

voor beide partijen acceptabel is.
Welzijnsorganisatie MeerWaarde
verzorgt buurtbemiddeling in de
gemeenten Haarlem, Zandvoort,
Heemstede en de Haarlemmermeer. Buurtbewoners kunnen
zichzelf aanmelden of worden
doorverwezen door de woningcorporatie, door de buurtregisseur of door de politie.
Heeft u behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan contact op met de coördinator via
telnr. 023-5698883 of buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

Meisje gewond na aanrijding op Sportparklaan
Heemstede - Een meisje is vorige week donderdagmiddag
gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeval gebeurde omstreeks kwart voor vijf toen ze
vanuit de Sportparklaan de Glipperdreef wilde oversteken.
Een automobilist zag het meisje over het hoofd toen die af wilde slaan. De fietsster kwam hierdoor ten val. Politie en ambulance zijn ter plaatse gekomen om
assistentie te verlenen. Na een
uitgebreide controle in de ambulance hoefde ze niet mee naar
het ziekenhuis. Haar moeder
heeft haar opgehaald.

Foto: Michel van Bergen

Regio - Alle medewerkers van
de politie Kennemerland, werkzaam op straat, zijn met ingang
van vorige week aangemeld bij
Burgernet. Dit betekent dat Burgernet Kennemerland de beschikking krijgt over 1000 extra deelnemers. Veel medewerkers van de politie Kennemerland hadden zich privé al aangemeld bij Burgernet. Naast alle
oproepen voor Burgernetacties
kunnen zij ook specifieke politieinformatie ontvangen op hun telefoon, die hen is uitgereikt door
hun werkgever.
Helmoed Wierda, waarnemend
korpschef politie Kennemerland: “Van nature zijn onze mensen gewend hulp te verlenen aan
mensen in nood of in gevaar. Ik
vind het geweldig dat nu alle collega’s werkzaam op straat daaraan bijdragen. Met Burgernet
hebben we een prachtig middel
in handen gekregen bij het zoeken naar vermiste kinderen, en
bij crisis- en rampenbestrijding.”
Ook medewerkers van gemeentes, die participeren in Burgernet,
zijn aangemeld bij Burgernet. Het
gaat dan om bijvoorbeeld BOA’s
(Bijzonder Opsporingsambtenaren), gebiedsmanagers en gemeentelijke handhavers. Op deze manier zijn zij breder inzetbaar en telefonisch nog meer bereikbaar. Theo Weterings, burgemeester gemeente Haarlemmermeer: “Ik roep naast onze inwoners, ook de ondernemers op om
mee te doen. En om hun personeel hiervoor enthousiast te maken. Per slot van rekening werken in onze gemeente tiendui-
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Pauwehof
exposeert in
Bosbeek

Lentemenu
in Eethuis
de Luifel
Heemstede - Liefhebbers van
een goede, gezonde maaltijd
kunnen in de foyer van de Luifel gezellig samen eten. Van
maandag tot en met vrijdag
wordt een heerlijke maaltijd
geserveerd, vers bereid door
de koks. De eerste woensdag
van de maand is er een maaltijd rond een thema. Woensdag 2 mei is dat thema ‘lente’ met heerlijke gerechten als
varkenshaasstukjes in korstdeeg met pernodsaus, asperges en aardappelkroketjes.
U kunt aan tafel tussen 17.15
en 18.30 uur. Reserveren kan
telefonisch via 023-5483828
op werkdagen tussen 9 eb 12
uur tot uiterlijk 10.00 uur op
de dag zelf. De tafel staat gedekt voor het aantal personen
waarvoor u reserveert. Het
themadiner kost 10,25. 65+ers betalen 9,50, kinderen tot
en et 12 jaar 7,50. Kijk ook
eens op www.casca.nl.

Heemstede - Tot en met 1 juli
exposeert een groep schildercursisten van de Pauwehof onder leiding van Jacqueline Emmens in verpleeghuis en woonzorgcentrum Bosbeek van
Stichting Sint Jacob. De expositie is dagelijks te bezichtigen
van 9.00 tot 17.00 uur, Glipperdreef 209 in Heemstede.

Ontspannen afslanken met garantie

Nu 9 Gratis Anti-Cellulite behandelingen
Heemstede - Nog snel even
flink wat kilo’s en centimeters
kwijt? Met LaRiva slankt U af op
de plaatsten waar U dit wilt! Totaal of plaatselijk. Vooraf centimeters gegarandeerd en nu
9x OzonZuurstofbehandelingen
gratis!
Met LaRiva is fit en slank zijn

Textielkunst in
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Van maandag 7
mei tot en met maandag 2 juli,
tijdens openingstijden van de Bibliotheek, exposeert Diti Töning
haar kleurrijke wandkleden in
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. De toegang is gratis.
=Kunstenares Diti Töning uit Vogelenzang maakt van zelfgesponnen en -geverfde schapenwol kleurrijke wandkleden. De
natuur, mythologie en het leven
van vrouwen zijn haar grootste
inspiratiebronnen, waarbij vooral de kleurstelling belangrijk is.
Creatief bezig zijn zit in haar genen. Begin jaren tachtig begon
Diti met het maken van wandkleden waar zij ook mee exposeerde. Later kwamen er schilderij-

en van haar hand en had zij tentoonstellingen in onder andere
in het gemeentehuis van Heemstede, Bloemendaal en Bennebroek, het provinciehuis NoordHolland en het Congrescentrum
De Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl en
www.dititoning.nl.

een bereikbaar ideaal voor jong
en oud. Met de methode van LaRiva is het mogelijk om op een
geheel natuurlijke wijze af te
slanken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse
Thermo Fysische Methode. Bij
deze therapie gaat het om een
combinatie van conditie, beweging en voeding. Deze methode
wordt al ruim 30 jaar toegepast
en is internationaal een groot
succes Daarom kan er vooraf
een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat
het werkt
De Methode bestaat uit een actief en een passief deel.
Het actieve deel bestaat uit de
doelgerichte bewegingstherapie gericht op totaal afslanken
of op specifieke probleemzones.
De bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in een warmtecabine. De warmte zorgt ervoor
dat de spieren ontspannen en
er met een relatief lichte inspanning toch effectief aan het figuur
gewerkt wordt. Omdat liggend
bewegen minder belastend is
kunnen ook mensen met reumatische -, rug -en/of gewrichtsklachten volgens deze methode
bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het
lichaam van de OzonZuurstoftherapie. De Ozon stimuleert

de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert
zichtbaar, cellulite wordt minder
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk
voedingsadvies om op natuurlijke wijze af te slanken, maar ook
om slank te blijven. Er wordt naar
een combinatie gezocht van gezond en lekker, afgestemd op uw
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en
vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden u wensen besproken, uw
mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak: LaRiva,
Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat 27 te
Heemstede. Telefoon: 023 547
44 19.
De aanbieding is alleen geldig
bij het volgen van de advieskuur.
Zie ook: www.lariva.nl.

Fiets gratis mee voor
Stichting Contacthond
Regio - Stichting Contacthond
doet zaterdag 2 juni mee aan de
Verenigingen Fietsdag van de
Rabobank. Geld ophalen voor
het goede doel was nog nooit zo
makkelijk! Lekker fietsen door de
Bollenstreek (deelname is gratis)
en intussen bijdragen aan de opleiding en inzet van therapiehonden voor mensen met een handicap.
Voor elke deelnemer die de vijftien kilometer uitfietst betaalt de
Rabobank Contacthond 5 euro.
Dertig kilometer levert zelfs 10
euro op. Rijwielhandel Hart aan

de Zandvoortselaan 34 in Heemstede steunt dit initiatief van harte. “Zelf gezond bezig zijn terwijl
je bijdraagt aan de gezondheid
van anderen: dat is toch een perfecte combinatie?” vindt Patrick
Hart. “Ik hoop op veel sportieve
deelnemers 2 juni!”
Inschrijven? Stuur een mail naar
info@contacthond.nl en ontvang
de exacte starttijd (tussen 10.00
en 12.00 uur) en startlocatie (in
Hillegom). Meer informatie over
het werk van Contacthond op
www.contacthond.nl.

Voorjaarsconcert
Heemsteeds
Philharmonisch
Heemstede - Op 13 mei geeft
het Heemsteeds Philharmonisch een voorjaarconcert met
een fantastisch programma. Gespeeld wordt Brahms’ eerste
symfonie en die is prachtig, lyrisch, met mooie solo’s voor blazers en strijkers. Het wordt ook
wel Beethoven’s 10e genoemd,
en dat komt niet alleen doordat het bekende thema uit de 9e
door Brahms is gebruikt... En het
2e pianoconcert van Rachmaninov is één van de mooiste en
beroemdste pianoconcerten ter
wereld. Schitterende muziek!
U kunt gratis naar dit concert
door Vriend van het HPhO te
worden (minimale jaarlijkse bijdrage 25 euro) voor 10 mei via
www.hpho.nl. U krijgt twee toegangskaarten voor dit concert,
totale waarde 30 euro.
Het concert op 13 mei begint om
15.00 uur en wordt gehouden in
de Bavokerk aan de Kerklaan
in Heemstede. Entreeprijs in de
voorverkoop via www.hpho.nl
12,50, aan de zaal 15 euro.

Lees- en
kijkboeken
in de Jan van
Goyenstraat
Heemstede – Zondag werd
de boekenmarkt in de Jan
van Goyenstraat georganiseerd. Een mooi dagje om
langs de kraampjes te slenteren en hier en daar even in de
boeken te duiken. Wat lag er
veel fraais! Als je van romans
houdt, van kennisboeken
over lang vervlogen tijden of
juist toekomstdromen… Verder werden kinderboeken
gespot, veel kookliteratuur,
spannende verhalen en fraaie
fotoboeken. Voor een prikkie kocht je er wat en daarna even een drankje op het
terras doen in dezelfde straat.
De straat overigens die aanstaande Koninginnedag ook
weer bol van activiteit staat.
Je komt toch ook wel even
kijken zeker?

Oplossing elders in de kra
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Heemstede ruim een
miljoen kilo grofvuil kwijt
Heemstede - Het leek zo mooi
voor de gemeente: inwoners en
bedrijven te laten betalen voor
het laten ophalen of brengen
(maximaal 3 kubieke meter) van
grofvuil en takken. Na de invoering van deze regels blijkt dat er
opeens één miljoen ton grofvuil
niet meer wordt aangeboden.
Wethouder Botter wilde in de
commissie Ruimte wel een verklaring geven. “De medewerkers
op de werf controleren beter
dan voorheen de gegevens van
de aanbieders. Wij nemen aan
dat er in het verleden veel mensen van buiten Heemstede kwa-

men, omdat de controle te wensen over liet.” Nu moesten aanbieders van vuil zich altijd al legitimeren en als dat niet goed
werkte had de gemeente al veel
eerder kunnen ingrijpen.
De verklaring van Botter strookt
niet met het feit dat er in 2010 in
totaal 4161 meldingen kwamen
om grofvuil af te halen. Dat waren allemaal mensen uit Heemstede. In 2011 belden nog maar
851 burgers om grofvuil en takken te laten ophalen.
Opmerkelijk is ook dat de hoeveelheid afval dat wordt afgevoerd via de grijze en de groe-

Zoek de verschillen
oplossing

ne containers niet noemenswaardig is gestegen. Blijft dus
het feit dat er 1.123.000 kg grofvuil op een andere wijze is afgevoerd. Volgens het overzicht
dat de gemeente heeft verstrekt
is het vuil dat is aangeboden in
de milieustraat met 27% afgenomen. Economische wetmatigheid doet veronderstellen dat het
personeelsbestand en daarmee
de kosten van de vuilverwerking
evenredig afnemen. Dit moeten de burgers in de portemonnee terugzien. In deze slechte tijden zal die gedachte wel niet opgaan.
Eric van Westerloo

Dichtstorten

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede. Foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Ruimte in mijn hoofd
Weg van alle beslommeringen
de uitknop gaat aan
Hans Pluckel, Wilma Teeuwen en Jan Verbeek van de Vrienden van de Cruquius.

Historisch Museum Haarlemmermeer
naast Cruquius museum?
Regio - Een vrouw gaat een dezer dagen haar 65ste verjaardag vieren in het Cruquius museum, zij wil geen cadeautjes.
Wel gaat zij haar gasten vragen
om lid te worden van de Vereniging van Vrienden van de
Cruquius. Een prachtige binnenkomer voor de voorzitter
van de vereniging bij de jaarvergadering vorige week dinsdagavond in de Waterschapszaal van het Cruquius museum.
Na de korte vergadering gaf Willem van der Ham, historicus, geograaf, onderzoeker en publicist
op het gebied van geschiedenis
van waterstaat, landschap, politiek, ruimtelijke ordening en onderwijs, een boeiende presentatie over ‘Het landschap vertelt
de geschiedenis, ontsluiting van
het Nederlandse verleden voor
een groot publiek’. Hij kreeg alle ruimte om te spreken over hoe
Nederland omgaat met zijn waterverleden, over ‘Holland op zijn
smalst’ bij het Noordzeekanaal
en de herinrichting van de Hoge Boezem achter Haastrecht.

Dat leverde gelijk een vraag op
van een Vriend die aandacht
vroeg voor een stuk industrieel
erfgoed, dat heel dichtbij dreigt
te verroesten bij gemaal Lijnden.
Een stuk bemalingsgeschiedenis
over water, de dreiging, kwetsbaarheid en ook de dynamiek
waar de Vrienden van Cruquius
zo graag naar luisteren.
Vrienden van de Cruquius
Arthur van Dijk, wethouder van
de gemeente Haarlemmermeer
gaf een toelichting op het plan
om het Historisch Museum, nu
gelegen in het Haarlemmermeerse Bos tussen Marriott en Claus,
te verhuizen naar het terrein van
het Cruquius museum. Haarlemmermeer is de 42ste gemeente op de Nederlandse cultuurladder, de ontwikkeling is anders
dan van Amsterdam. De ambitie is er en de ontwikkeling ambitieus. Een pre is dat de beide
stichtingen zelf toenadering gezocht hebben. Elkaar versterken
en nieuwe mogelijkheden zoeken. Volgens Tineke Netelen-

bos, voorzitter van het Stichtingsbestuur, wordt dit een krachttoer. Van Dijk is optimistisch en
zegt dat hoe meer hij zijn verhaal
vertelt, hoe minder weerstand
er straks in de gemeenteraad te
verwachten is. De Vrienden van
de Cruquius gaan voortvarend
door met hun promotie van hun
`schatkamers`. Het bestuur poseert voor de nieuwe vitrines die
de Vrienden vorig jaar aan het
museum schonken en waarin nu
replica`s van bestaande gemalen
op schaal, echt laten zien hoe deze werken. Een stukje aanschouwelijk onderwijs, dat meer zegt
dan tien pagina`s tekst.
Met financiële bijdragen worden
tal van projecten mogelijk gemaakt. Zo kon op 4 juni 2002 het
`project herinbeweging` worden
afgerond door kroonprins Willem- Alexander, die `s werelds
grootste stoommachine hydraulisch in werking stelde. De laatste pompslag was van 10 juni
1933. In 1934 werd de Cruquius al een museum over de strijd
tegen het water. Dankzij de in-

zien
horen
ruiken
de lente ontpopt zich in mijn hoofd
woordeloze gedachtes krijgen vorm
een minst vriendelijke passant begrip
stilte...
is soms het beste antwoord
Mandy Schoorl

zet van veel vrijwilligers, beschikt
het voormalig stoomgemaal
nu over vele unieke voorwerpen, zijn er tal van activiteiten
en biedt het een scala aan mogelijkheden zoals vorig weekend
bleek. Tijdens de gratis museumdag kwamen er ruim elfhonderd
bezoekers inclusief een exclusief
feestje. U kunt er zelfs trouwen!
Vrienden maken doen ze graag
en lid worden van Vrienden van
de Cruquius kan bij de receptie
van het museum. Of stuur een email naar het secretariaat van de
vereniging: teeuwenwilma@hetnet.nl. Voor 15 euro per jaar gratis toegang tot het museum en
u ontvangt de Vriendenpas met
vriendenvoordeel in de museumwinkel.
Ton van den Brink

Zet moeder
in het
zonnetje in
Dichtstorten!
Laat moederdag echt een
speciale dag worden: zet
moeder in het zonnetje in
onze rubriek Dichtstorten.
Schrijf een mooi gedicht
voor moederdag en stuur dit
per e-mail naar dichtstorten@yahoo.com. De leukste, mooiste en ontroerendste inzendingen zullen in de
Heemsteder van woensdag
16 mei gepubliceerd worden. De uiterste inzenddatum is maandag 14 mei aanstaande. Succes!

COLOFON
Illustraties: Huib van den Broek
Lay-Out en Druk:
Drukkerij H. van Assema

Koninginnedag 2012
Aan de inwoners van Heemstede,
Met genoegen bieden wij u hierbij het programma voor
Koninginnedag 2012 aan
In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt terecht. Gezellig
schuifelen tussen de kramen over de Sportparklaan. Alles van
uw gading voor de laagste prijs. U helpt in elk geval uw buren
van een hoop overbodige spullen af.

Als u van het Nederlandse lied houdt kunt u terecht op de
Valkenburgerlaan. Daar zal in de middag op een – naar wij
hopen zonnig terras - te genieten zijn van het Nederlands
repertoire.
Nieuw in het programma is straatvoetbal. Tussen 10.00 en
14.00 uur vinden de finales plaats van de Heemstede Cup, een
sportief initiatief van Plexat. Kom de kinderen van 11 tot 16
jaar aanmoedigen in deze zinderende finale.

Wij hopen met dit programma voor elk wat wils te bieden.
Zoek uit wat van uw gading is en geniet van Koninginnedag
in Heemstede.
Ik neem dit jaar afscheid als voorzitter. Ik heb die functie vijf
jaar ad interim bekleed en dank mijn medebestuursleden voor
het vertrouwen en de samenwerking. In het bijzonder noem
ik Meike Hoekzema en Marcel van Duivenboden. Zonder hun
tomeloze inzet was er de afgelopen jaren weinig te beleven
geweest op Koninginnedag in Heemstede.
Ik ben heel blij dat Chris van der Plasse het voorzitterschap
van mij overneemt. Ik vertrouw het hem graag toe en wens
hem sterkte bij deze mooie taak.

Dit jaar is er ook weer kermis bij sportcentrum Groenendaal.
Ook op de Jan van Goyenstraat zijn er weer volop activiteiten
Vanaf vrijdag 27 april tot de avond van Koninginnedag kunt u U kunt de gehele dag genieten van een aantrekkelijk
zich daar vermaken.
programma voor jong en oud: een kleedjesmarkt, kinderspelen
Lang leve Koninginnedag.
en optredens voor de jeugd en een hapje en een drankje.
Om 9.00 uur bent u van harte welkom bij de aubade voor
Vanaf 15 uur wordt u vermaakt door live-muziek en een DJ.
het Raadhuis. De officiële opening van Koninginnedag
Wij danken de ondernemers van De Groene Druif, Cheval Blanc Willem van den Berg,
door de Burgemeester van Heemstede. Samen met veel
Voorzitter
en Jantjes Speelgoed voor hun inzet bij de organisatie.
gelijkgestemden het Wilhelmus zingen vind ik elk jaar weer
een bijzondere ervaring. Het staat
voor mij voor saamhorigheid en
gemeenschapszin in het besef
dat het een voorrecht is om in
Nederland en in Heemstede te
leven. Beleef dat mee.
Sla vooral de Kinderspelen aan
de Meerweg onder leiding van de
Scouting niet over als u kinderen bij
u heeft.
Vanaf 14.00 uur kunt u op het
Wilhelminaplein terecht. Een
aantrekkelijk programma voor jong
en oud.
Voor de 22ste keer zingen met
Leny van Schaik in de Oude Kerk
om 14.00 uur, een happening waar
velen het hele jaar naar uitzien en
die feestelijk wordt afgesloten met
een oranjebittertje.
Vanaf 15.00 uur is het groot feest
op het plein met live-muziek, de
inmiddels traditionele BBQ van
Vreeburg ambachtelijk & Culinair,
en drankjes, die ook dit jaar weer
geschonken worden door Kees
Heger en zijn crew van Happerij/
Tapperij De 1ste Aanleg. Ontmoet
elkaar en vier samen met veel
oude bekenden Koninginnedag in
Heemstede op het Wilhelminaplein.

Programma
Koninginnedag 2012
RAADHUISPLEIN
09.00-10.00 uur
Aubade
Optreden St.Michael
Optreden van het kinderkoor van de
Voorweg & Nicolaas Beetsschool
10.00-10.45 uur
Ontvangst dragers Koninklijke
onderscheiding
WILHELMINAPLEIN
10.00-12.00 uur
Koffie- en cakefestijn, door Bakker Buijs
en winkeliersvereniging
14.00-15.00 uur
Community Singing m.m.v. Leny van
Schaik (Oude Kerk Wilhelminaplein)
15.00-19.30 uur
Koninginnen BBQ
Optredens muziekpodium Wilhelminaplein:
14.00-16.00 uur
Verschillende Dj’s geven een spetterende
performance
16.00-18.00 uur
The Deal voor die gewoon onbetaalbare
covers
18.00-20.00 uur
Soulmachine een soulformatie van
wereldklasse
SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur
Vrijmarkt
08.00-23.00 uur
Kermis
10.00-15.00 uur
Kinderspelen Scouting groep
Graaf Bernadotte
11.00-13.00 uur
Inschrijving Puzzelfietstocht
Trapveldje SEIN aan de Meerweg
vanaf 11.00 uur
Start Puzzelfietstocht
JAN VAN GOYENSTRAAT
Zondag 29 april
14.00-17.00 uur
Sunday lounge / Queensfever inclusief
een High tea
17.00-23.00 uur
Heemsteedse Koninginnenacht,
DJ speelt buiten onder de overkapping
diverse sessies
Maandag 30 april
09.00-16.00 uur
Kinderkleedjes vrijmarkt speciaal gericht
op de allerkleinste kinderen, beslist geen
handelaren of kraamverkoop.
10.00-17.00 uur
Diverse springkussens verdeeld over
het middengedeelte van de
Jan van Gooyenstraat
11.00-20.00 uur
Diskjockey speelt diverse sessies
VALKENBURGERLAAN
10.00-14.00 uur
Zinderende Finale Heemstede Cup 2012
14.00-19.00 uur
Diverse optredens bij koffiehuis Yverda

KONINGINNENACHT
Zondag, 29 april vanaf 21 uur een spectaculair live
optreden in Happerij/tapperij Café de 1ste Aanleg van
de Ruud Jansen band. Een van de weinige bands die
gewoon geen introductie nodig heeft om te weten dat
het een fantastisch optreden wordt.
Muntenverkoop voor Koninginnenacht en -dag is al
begonnen in Café de 1ste Aanleg

Raadhuisplein
AUBADE

09.0010.00 uur
Hier moet u dus gewoon bij zijn, de traditionele
start van Koninginnedag in Heemstede:
“de aubade”

Na een toost op de koningin met een glaasje jus d’orange
zullen de aanwezige kinderen oranje ballonnen loslaten voor
een kleurrijke start van Koninginnedag in Heemstede.
Hierna zal de burgemeester de Heemsteedse bewoners
ontvangen, die drager zijn van een Koninklijke onderscheiding.

Ook dit jaar weer op het plein voor het Raadhuis van
Heemstede.
Na het hijsen van de vlag door kinderen van de Scouting
Groep WABO zal de burgemeester van Heemstede, mevrouw
drs. Marianne J.C. Heeremans een toespraak houden.
Vervolgens wordt gezamenlijk het volkslied gezongen onder
begeleiding van Harmonieorkest St. Michaël dat verder
gedurende de aubade nog diverse vrolijke nummers ten
gehore zal brengen.
Ook zal er tijdens de aubade voor het Raadhuis van
Heemstede gezongen worden door een kinderkoor bestaande
uit leerlingen van de groepen 4 t/m 7 van de Voorwegschool
en de Nicolaas Beetsschool.
De laatste drie liedjes doen de kinderen van de Nicolaas
Beetsschool en de Voorwegschool samen met het orkest
St. Michael; de liedjes zijn onderdeel van Windkracht 6, een
blaasproject waarin de twee Heemsteedse blaasorkesten en
twee basisscholen hebben geparticipeerd.
Het koor staat onder leiding van Joke Scholten, vakleerkracht
muziek..

Jan van Goyenstraat
Ook dit jaar is het weer een gezellig buurtfeest in de Jan van
Goyenstraat, welke al begint op zondag 29 april met Sunday lounge /
Queensfever inclusief een eventuele High tea en aansluitend een DJ,
die diverse sessies gaat draaien.
Dan op maandag Koninginnedag zelf is er een beperkte
kleedjesmarkt tussen 10 en 15 uur voor de kleintjes uit de buurt.
Kaarten zijn af te halen bij Jantjes speelgoed, de speelgoedzaak op de
Jan van Goyenstraat.
Er komt een clown en er zijn kinderspelen, zoals een springkussen.
Vanaf 15 uur kunnen ook de ouder(s)(en) onder het genot van een
drankje en een hapje genieten van een DJ.
Natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend verzorgd door
Proeflokaal de Groene Druif, zodat u ook in de Jan van Goyenstraat
niets te kort zult komen.

Donateur worden?
Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren is behalve menskracht ook geld nodig. Gelukkig krijgen wij
subsidie van de gemeente Heemstede en zijn er een aantal sponsors: Heemsteedse bedrijven en instellingen die
dit evenement op waarde schatten.
Maar ook uw donatie is van harte welkom:
Word daarom donateur voor Koninginnedag in Heemstede!
Stort uw bijdrage op rekening
ABN AMRO 40.09.16.924 t.n.v. Stichting Nationale Feestdagen Heemstede.

Wilhelminaplein
Het Wilhelminaplein is op Koninginnedag de
ambiance voor een gezellig en gevarieerd
programma, uiteraard onder het genot van
door Café de 1ste Aanleg verzorgde drankjes
en een door Vreeburg ambachtelijk en
culinair verzorgde BBQ, die van uitstekende
kwaliteit zal zijn.
De activiteiten starten om 14.00 uur en
worden rond 20.00 uur beëindigd.
Munten verkoop voor Koninginnenacht en
-dag is al begonnen in Café de 1ste Aanleg

Vrijmarkt, zal op het Wilhelminaplein de mogelijkheid worden
geboden onder het genot van een hapje en een drankje
te genieten van de voortreffelijke muziek van The Deal en
aansluitend een spetterend optreden van de Soulmachine.
Dit moet je gewoon komen zien en horen, wat een spektakel.
Voor de kinderen zijn er, onder toezicht en begeleiding van
scouting groep WABO, 2 springkussens en een overdekte
panna kooi neergezet, zodat er ook voldoende vermaak is
terwijl de ouders even kunnen bijpraten onder het genot van
een hapje en een drankje.

Café de 1ste Aanleg en Vreeburg
ambachtelijk en culinair hebben gezorgd
voor spetterende optredens gedurende dag
en avond

PROGRAMMA
Diverse Gast DJ’s

16.00 – 18.00 uur

Optreden
SOULMACHINE
bekend van Heemstede live
18.00 - 20.00 uur

Café de 1ste Aanleg
Vreeburg Ambachtelijk & Culinair
Proeflokaal de Groene Druif
Restaurant Le Cheval Blanc
Jantjes Speelgoed
Makelaardij Peter Grajer
Winkeliersvereniging Wilhelminaplein
Echte Bakker Buijs
VRK Zuid Kennemerland
Gemeente Heemstede
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland
Medewerkers Paspost en Paswerk Groen
Scoutinggroep Graaf Bernadotte
Scoutinggroep WABO
Het bestuur van de Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede

Valkenburgerlaan
Dit jaar kunt u ook weer terecht
op de hoek van de Camplaan en
de Valkenburgerlaan, waar Yvonne
Beck van Koffiehuis Yverda , een
spetterend programma gaat
aanbieden aan het Heemsteedse
publiek.

10 man/vrouw soulformatie van grote wereldklasse

COMMUNITY SINGING

14.0015.00 UUR: WILHELMINAKERK
Leuk, leuk, leuk………..
Lenie van Schaik komt alweer voor de 22ste keer optreden op
Koninginnedag te Heemstede en dit fantastische evenement
zal plaatsvinden in de Wilhelminakerk op het Wilhelminaplein.
Veel mensen uit Heemstede verheugen zich nu al op haar
komst. Hier moet je gewoon bij zijn om even lekker mee te
zingen met bekende en minder bekende liedjes
De kerk zal geopend zijn vanaf 13:30 uur.
Wij raden u aan op tijd te zijn om verzekerd te zijn van een
plaatsje!
Na afloop staan de gebruikelijke glaasjes Oranjebitter bij
de uitgang. De Oranjebitter wordt u aangeboden door de
gemeente Heemstede.
Na afloop staan de gebruikelijke glaasjes Oranjebitter bij
de uitgang. De Oranjebitter wordt u aangeboden door de
gemeente Heemstede.

KONINGINNE BBQ

Sponsors
Koninginnedag 2012

14.00 – 16.00 uur

Op de klanken van de nieuwste nummers zullen de diverse
gast Dj’s alle aanwezigen snel op de dansvloer krijgen om
eens lekker ongegeneerd uit hun dak te gaan, niet alleen voor
de kinderen een must om uit hun dak te gaan, lekker dansen,
springen en meezingen, maar gewoon voor iedereen die zin
heeft in een feestje.
Optreden THE DEAL
‘onbetaalbare covers’

Met speciale dank aan:

(15.00-20.00: WILHELMINAPLEIN)
Ter afsluiting van een dag vol activiteiten, sporten, wandelen,
zingen, verbrande neuzen?.…. en een goede verkoop op de

Verder zullen er op het terras van
Koffiehuis Yverda tussen 14.00
en 19.00 uur diverse optredens
plaatsvinden en men weet dat
deze optredens er altijd weer
een knallend feest van weten te
maken; dat wordt dus ... zingen,
swingen en genieten op de
Valkenburgerlaan
Natuurlijk wordt de inwendige
mens uitstekend verzorgd
door Koffiehuis Yverda die aan
de Valkenburgerlaan een bar
heeft staan, zodat u ook in de
Valkenburgerlaan verzekerd bent
van heerlijke koele drankjes.

telefoon 023 - 548 38 27
COLOFON
Illustraties: Huib van den Broek
Lay-Out en Druk:
Drukkerij H. van Assema

Sportparklaan en omgeving
VRIJMARKT

07.0015.00 UUR:
SPORTPARKLAAN / JAVALAAN
De Vrijmarkt zal in de buurt van de kermis plaatsvinden en
wel aan de Sportparklaan / Javalaan, tussen de Slotlaan en de
Meer en Boschlaan.
De Heemsteedse jeugd tot en met 12 jaar wordt op deze
markt in de gelegenheid gesteld allerlei spulletjes te verkopen.
Op de vrijmarkt is het, om de overlast voor omwonenden
te beperken, in opdracht van de Gemeente Heemstede ten
strengste verboden om elektronisch versterkte muziek ten
gehore te brengen, in de vergunning is door de Gemeente
Heemstede alleen toestemming verleend voor het maken van
niet versterkte en dus alleen akoestische muziek gemaakt in
amateur verband door kinderen.
Autobezitters, wij vragen u vriendelijk doch zeer dringend
om tijdens de Vrijmarkt rekening te houden met de bewoners
aan de Sportparklaan en Javalaan en bij het parkeren zo min
mogelijk overlast te bezorgen.
Volgt u de
aanwijzingen
van de
vrijwilligers
op en blijft
u alstublieft
vriendelijk
tegen onze

vrijwilligers, want zonder hen is de Vrijmarkt niet mogelijk.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Informatie, betreffende de te huren kraampjes, wordt verspreid
via de lagere scholen. Alle NIET verkochte kramen kunnen
vrijdagochtend 20 april vanaf 08:00 op het Raadhuis –bij de
receptie- gekocht worden.

KINDERSPELEN

10.0015.00 UUR: TRAPVELDJE
VAN SEIN AAN DE MEERWEG
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse attracties samengebracht op het trapveldje van SEIN aan de Meerweg.
Elk jaar wordt deze activiteit door de Graaf Bernadotte
scoutinggroep uitgevoerd. Er zijn springkussens en er zijn
spannende spelletjes die te maken hebben met de Scouting.
Wie weet vind je het zo leuk dat je lid wordt van de Scouting?
Natuurlijk kun je ook een prijs winnen, dus mis het niet!

PUZZELFIETSTOCHT

START VANAF 11.00 UUR
Vanaf 11.00 uur kunt u inschrijven voor een gezellige
Puzzelfietstocht
Deze prachtige en vooral verrassende fietstocht door en rond
het mooie Heemstede wordt al vele jaren gemaakt door Arjen
Prins van Scouting groep Graaf Bernadotte .
Locatie Trapveld SEIN aan de Meerweg.
De start is vanaf 11:00 en wij hopen om 15.00 uur de laatste
fiets(st)er binnen te zien komen.
Aanmelden dus tussen 11.00 en 13.00 uur.

KERMIS

VRIJDAG 27 APRIL T/M
MAANDAG 30 APRIL 2012
Vrijdag 27 april gaat de totaal vernieuwde kermis om 12.00
uur open. De kermis is te vinden op het parkeerterrein van het
Sportcomplex Groenendaal en heeft dit jaar weer een aantal
bijzondere attracties.
Fotoschietsaloon, zweefmolen, balco rotor, suikerspin, Lucky
Cranes, Gebakkraam, Powershot voetbalspel, Autoscooter,
snoepkraam, eendjes vissen, babyflug vliegtuigmolen en
natuurlijk de draaimolen.
Openingstijden:
- Vrijdag 27 april
van 12.00 tot 23.00 uur
- Zaterdag 28 april van 12.00 tot 23.00 uur
- Vrijdag 29 april
van 12.00 tot 23.00 uur
- Zondag 29 april
van 13.00 tot 22.00 uur
- Maandag 30 april van 09.00 tot 23.00 uur
Zie voor verdere informatie en voor
kortingsbonnen voor
de Heemsteedse
kermisattracties
verderop in deze
krant.

LIFE OPTREDEN :

Postbus 18, 2100 AA Heemstede
telefoon 023 - 548 38 27

28 april 21.30 ’André Kwant’
5 mei 21.30 ’Blues Treat’
Raadhuisstraat 103 - Heemstede
Telefoon 023 - 5286035 www.1steaanleg.nl

COLOFON: Illustraties: Huib van den Broek

COLOFON
Illustraties: Huib van den Broek
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Programmaraad Noord-Holland krijgt gelijk
Regio - Op 11 april heeft de
Raad van State de Regionale
Programmaraad Noord-Holland
in zijn strijd voor uitvoering van
hun adviezen op alle punten gelijk gegeven. Programmaraden
houden bij hun advisering rekening met verschillende groepen
consumenten en hechten belang
aan een divers tv-pakket. Dat
beleid krijgt nu een belangrijke
steun in de rug. Ziggo kan adviezen niet langer negeren en dat is
goed nieuws voor consumenten.

Passievol optreden in MCH
Regio - Zaterdag 28 april
treedt het Tükrös ensemble
op in het Mondiaal Centrum
Haarlem (MCH).
In een storm van violen en
altviolen, contrabas en cimbaal brengt het Tükrös ensemble de ziel van de Hongaarse,
Slowaakse en Transsylvaanse
dorpscultuur tot leven. De artiesten zijn in de leer gegaan
bij oude dorpsmuzikanten ter
plaatse. Ze spelen emotioneel
en gepassioneerd. De musici
hebben zich dan ook volledig
ingeleefd in de lokale gewoonten en tradities tijdens bruiloften, dansfeesten, geboortes en
begrafenissen.
Het Tükrös ensemble plaatst
zich moeiteloos naast beroemde ensembles als Muszikas en
Méta die in de jaren ’90 folkclubs en festivals aandeden.
De groep toert over de hele
wereld en is ook in Hongarije

een graag geziene gast op tal
van evenementen.
In 2001 ontving de groep de
titel ‘Young Masters of Folk
Arts’. Inmiddels organiseert ze
jaarlijks een muziek- en danscursus om de aloude tradities
van dorps- en boerendansmuziek door te geven aan weer
een volgende generatie. En
met succes, want deze Roemeense, Hongaarse en romavolksmuziek die tot dertig jaar
geleden nog volop en uitsluitend te horen was in de beslotenheid van talrijke afgelegen
gehuchten, beleeft een ware
revival.
Het concert begint om 20.30,
uur, de zaal gaat om 20.00
uur open. Toegang is 10 euro.
Kaarten zijn telefonisch te bestellen op 023-5423540, via info@mondiaalcentrumhaarlem.
nl, of op de avond zelf aan de
deur (Lange Herenvest 122) te
koop.

De programmaraden NoordHolland en Breda waren in hoger beroep gegaan tegen een
uitspraak van de rechtbank Groningen. Die stelde dat Ziggo de
adviezen uit 2009 van de programmaraden voor het analoge pakket niet hoefde op te vol-

Diensten in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 29
april ds. J.W. Blankert uit Amsterdam de viering om 10.00 uur.
Er is Kom in de Kring (0-9 jaar).

Diensten in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
leidt pastor Grada van Amefoort
op zondag 29 april de viering om
15.00 uur. U vindt De Rank aan
de Spieringweg 101 in Cruquius.

Bollen onder wolkenveld
Regio – Daan Hendriks uit Bennebroek maakte deze prachtige foto van een tulpenveld onder
een donkere lucht. Een mooie achtergrond voor de

doorgaans vrolijke bollenvelden. Ze zijn mateloos
populair en dat is begrijpelijk. De foto is overigens
geschoten in Zwaanshoek.

gen, omdat daarin geen grote
Nederlandse commerciële zenders voorkomen. De beide programmaraden menen echter
dat de kabelexploitant die zenders toch wel in het tv-aanbod
op zal nemen. Juist andere zenders hebben het advies van een
programmaraad nodig, omdat zij
anders buiten het pakket dreigen te vallen. De Raad van State
meent dat deze adviezen ervoor
zorgen dat het gehele pakket divers en pluriform is. Programmaraden mogen daarbij ook rekening houden met het uitgangspunt dat kabelmaatschappijen
het basispakket van 15 zenders
aanvullen met grote zenders als
van RTL en SBS.
Deze uitspraak heeft gevolgen
voor de lopende handhavings-

procedures bij het Commissariaat voor de Media. Het afgelopen jaar heeft Ziggo het analoge pakket teruggebracht naar
25 zenders en daaraan een eigen invulling gegeven. Adviezen
van bijna alle programmaraden
werden genegeerd. Hierdoor
verdwenen verschillende Duitse
zenders en zijn BBC2 en enkele
Franse zenders niet meer te zien.
Het Commissariaat wees de eerste handhavings-verzoeken van
de programmaraad daarover af,
maar moet dat op basis van deze
uitspraak herzien. Er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraak
van de Raad van State.
De Programmaraad Noord-Holland hoopt dat Ziggo het uitgebrachte advies voor 2012 nu snel
gaat uitvoeren.

Gerenoveerd ‘Spaar en hout’
Regio – Donderdag 26 april
wordt het gebouw ‘Spaar en
Hout’ feestelijk en officieel
heropend. Het monumentale pand uit 1930 aan de Kleine Houtweg in Haarlem is net
gerenoveerd en met de uitbreiding voorbereid op de toekomst.
De appartementen zijn ge-

moderniseerd en een nieuwe vleugel biedt ruimte voor
‘Kleinschalig Wonen’.
Bij deze woonvorm is intensieve begeleiding mogelijk. Zorgaanbieder Pro Senectute en de
eigenaar van het pand Stichting Huize Spaar en Hout ontvangen de genodigden.

Debatavond ‘Je wordt nooit
een Nederlander’
Regio - Op donderdag 26 april
organiseert Bureau Discriminatiezaken de debatavond ´Je
wordt nooit een Nederlander´
in het MCH (Mondiaal Centrum
Haarlem). Aanvang 20.00 uur.
´Je telt en droomt in het Nederlands en toch ben je geen Nederlander. Ik word al mijn leven lang aangesproken als allochtoon´. Het maakt met name
hoogopgeleide, jonge Nederlanders met Marokkaanse (groot-)
ouders kwaad en verdrietig.
Drs. Ir. Marieke Slootman, onderzoeker aan de Universiteit
van Amsterdam, vertelt over het
onderzoek ´Integratie en uit de
gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse
jongvolwassenen´ van Jurriaan Omlo en haar eigen onderzoek naar
identiteit onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders (30-40
jaar).
Marokkaans-Nederlandse jongeren van Stichting Samen uit
Haarlem reageren hierop.We
richten ons deze avond specifiek
op onderwijs en eventueel de arbeidsmarkt. De avond wordt begonnen met een interactief identiteitspel. De debatavond is het
tweede deel van het tweeluik
“Vreemde?”.
Op woensdagavond 4 april vond
het eerste deel plaats met de titel: ´een vreemde in eigen land´.

Op deze avond vertelde Chris
Huinder van Forum (instituut
voor multiculturele vraagstukken) over het onderzoek dat zij
hebben uitgevoerd onder boze autochtone burgers in zowel
gemengde als ´witte´ wijken en
plaatste de ontevredenheid in
een breder kader. Victor Verhoeven, directeur-bestuurder van de
woningcorporatie Pré Wonen,
vertelde over de lokale praktijk in
Haarlem. Dit bracht ons naar de
kern van de zaak: hoe verduurzaam je de goede relatie tussen
burgers onderling en tussen burgers en overheid? Hierna volgde
een debat met het publiek.
De twee debatten worden georganiseerd door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
(www.bdkennemerland.nl) in samenwerking met het Mondiaal
Centrum
(www.mondiaalcentrumhaarlem.nl).

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 29 april is pastor dhr. F. Bossink om 10.00 uur
voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het Kerkkoor Samen op Weg Abbenes. Het is een
communieviering.

Akersloot

Heemstede

Bennebroek Limmen

Velsen-N.
Velsen-Z.

Beverwijk

Santpoort-N. Velserbroek

Castricum

Santpoort-Z. Wijk aan Zee

Driehuis

Uitgeest

IJmuiden

Heemskerk

OPLAAG 117.000
Tel. 0255-533900 Fax 0255-518875

Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
het tehuis terecht? Lies vertelt hoe
zij het vertrouwen won van zeskinderen door iedere ochtend op
hetzelfde tijdstip een broodje met
hen te eten op straat. Vervolgens
liet ze hen de nacht doorbrengen
in het tehuis, overdag zochten ze
het straatleven weer op. “Je moet
niet denken dat je deze kinderen meteen voor je gewonnen
hebt, het duurt een tijdje voor
ze voelen dat het tehuis veiligheid en warmte biedt, het vraagt
een soort discipline dat ze niet
gewend zijn. Ze mogen blijven
maar als tegenprestatie willen
we geen lijm meer zien en dat
werkt.”
Haar social workers in de tehuizen zoeken altijd actief naar
familie van de kinderen en daar
wordt keurig een file van bijgehouden, zodat de kinderen (als
ze dat willen) contact kunnen leggen met hen. Als ze geen familie
kunnen vinden komt er 6 weken
een foto van hen in de krant en
wordt de politie ingelicht. Komt er
niemand dan mogen de kinderen geregistreerd worden.
Zelf is zij in totaal zo’n 5 maanden per jaar in Nepal om dingen
te regelen met het personeel dat
haar zaken daar behartigt. Langer niet, dat heeft te maken met
het visum maar ook met haar leven als moeder en oma hier. Zij
wil niemand tekort doen.
In Nederland achteroverleunen
kan ze niet, er worden lezingen
en/of filmavonden gehouden
voor scholen of Rotary’s. Zo weet
zij iedere keer weer mensen te
enthousiasmeren voor haar kinderen. In oktober wordt er in het
JP Thijsse een Nepaldag georganiseerd, de afgelopen keren door
honderden mensen bezocht.
“Eerst nog Koninginnedag, dan
staan we in Bakkum met zelfgemaakte spullen uit Nepal.”
Wilt u meer weten over Lies en
haar werk, kijk dan op www.
straatkinderenvankathmandu.nl.
Voor bijdragen: ABN AMRO
801275490.
Monique Teeling
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Lezersactie
Viva Lavandula, de
Provence in de polder!

De 50 Wijzer
die in deze editie
Vijf maanden per
opgenomen
jaar inis
Nepal
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

Volop actief na pensionering:

Er zijn vele mogelijkheden na een
arbeidzaam leven. Het pensioen
kan er voor zorgen eindelijk eens
die cursus te doen, of meer tijd
te besteden aan een hobby. Lies
Vink uit Castricum pakte het totaal anders aan. Zij wilde een
wereldreis maken en omdat Azië
haar trok, kwam ze in India terecht. Ze stak haar handen uit de
mouwen in allerlei projecten en
voelde dat daar haar toekomst
lag. Ontwikkelingswerk had al
langer haar belangstelling.
Uiteindelijk sprak Nepal haar het
meest aan, volgens eigen zeggen omdat de mensen je daar
zo ongelofelijk vriendelijk en bescheiden tegemoet komen. Wat
dat betreft had Lies zelf een Nepalees kunnen zijn.
Lies werd geraakt door de vele
straatkinderen en hun erbarmelijke situatie en besloot dat ze er
iets aan wilde doen in de vorm
van educatie. Om dit op te zetten had ze geld nodig wat ze zelf

bij elkaar wandelde op een voettocht naar Assisi. Hiermee haalde ze veel geld op waarmee haar
droom gerealiseerd kon worden.
“De onaanraakbaren zijn kinderen uit de laagste kaste en
daardoor gedoemd te mislukken in de samenleving, niemand
bekommert zich om hen. Het
zijn straatkinderen die geen ouders hebben of thuis mishandeld
worden, en veelal lijm snuiven,”
aldus Lies.
Inmiddels heeft zij haar werkgebied drastisch uitgebreid, bestiert zij twee kindertehuizen, een
naai/productiecentrum en ondersteunt zij gezinnen die het op
eigen kracht niet redden.
Belangrijk daarbij is volgens Lies
deze mensen het gevoel te geven
hun eigen eten te verdienen. Ze
worden gesteund in het betalen
van de huur of schoolgeld waardoor de kinderen het straks hopelijk beter zullen krijgen.
Maar hoe komen die kinderen in
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Op zoek naar een leuk en betaalbaar dagje uit waarbij je je even
helemaal in Frankrijk waant?
Ga dan eens naar Viva Lavandula. Dit bezoekerscentrum in
Marknesse in Flevoland staat
geheel in het teken van lavendel. Hier beleef je de Provence
optimaal en ruik je die heerlijke,
zoete geur van lavendel die doet
verlangen naar vakantie. Maak
een wandeling door maar liefst
tien hectare geurende, paarse
lavendelvelden, pluk je eigen lavendel, ga voor de Mini Lavendel
Proeverij, laat je verrassen door
veelzijdige rondleidingen en creatieve workshops en koop ondertussen de mooiste lavendelplanten voor tuin, terras of balkon.
Viva Lavandula ligt in het buitengebied van Marknesse (Uiterdijkenweg 45) nabij het stadje Blokzijl en op de grens van Flevoland
en Overijssel op een steenworp
afstand van het Nationale Park
Weerribben-Wieden. Het bezoekerscentrum is van 15 april tot en
met 31 oktober, met uitzondering
van de maandag, dagelijks van
10.00 tot 18.00 uur geopend. De
toegangsprijs bedraagt € 2,50.

Kinderen van vier tot en met
twaalf jaar betalen € 1. Alle faciliteiten zijn toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Meer informatie over Viva
Lavandula of over de verschillende workshops en/of (groeps)
arrangementen is te vinden op
www.viva-lavandula.nl.

Lezersactie
Voor vijf lezers van de 50-pluswijzer kunnen we een mooi middagarrangement
aanbieden.
Het arrangement bestaat uit een
middag Viva Lavandula met een
informatieve rondleiding, zelf lavendel plukken en een Mini Lavendel Proeverij met een drankje
naar keuze. De prijs bedraagt
normaal € 18,50. Te boeken van
1 juni tot en met 30 september.
Geïnteresseerd? Breng zo mooi
mogelijk onder woorden wat
lavendel voor u betekent in
maximaal 200 woorden en
stuur dat, liefst voorzien van
een foto, voor 10 mei naar
redactie@50pluswijzer.nl. Onder
de inzenders worden vijf arrangementen voor twee personen
verloot.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.
Tot eind april

• Etsen van Sytske van Gilse en sieraden van Rosita
van Wingerden in de vitrines
van het Raadhuis in Heemstede.

7 mei tot en met 2 juli
• Wandkleden van Diti Töning in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Informatie:
www.dititoning.nl.
Tot en met 10 mei
• Foto’s van Udo K. Geisler in de foyer van de Luifel,
Herenweg 96.

burg en de Oranjecommissie.
Vanaf 14.00 uur, iedereen welkom.
Zondag 13 mei
• Voorjaarsconcert Heemsteeds Philharmonisch in
de Bavokerk aan de Kerklaan
in Heemstede, 15.00 uur.
Kaarten: www.hpho.nl.

Diversen
Donderdag 26 april
• Lezing door Guus Luijters
over In Memoriam de gedeporteerde en vermoorde
Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang 5 euro. Reserveren
gewenst.

Tot en met 8 juni
• Foto-expositie Udo K.
Geisler bij Pluspunt - Zandvoort. In de tentoonstelling
zijn foto’s opgenomen uit 2
series (2010 - 2011): Amsterdam - Zuidas: Decor en figuranten. De plek van de mens
in een nieuwe zakelijke omgeving - Hedendaagse architectuur met staal, beton en spiegelglas levert het decor, de
mens is vaak figurant.
- Faces of Amsterdam: Een
beeld van het leven in de grote multiculturele stad, de mensen en hun onderlinge relaties.
Tegelijkertijd met deze tentoonstelling in Zandvoort zijn
er ook verschillende, maar elkaar aanvullende foto’s uit
beide series te zien in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Vrijdag 27april
Open dag in de ateliers
van de Oude Meelfabriek,
met kunst en ambacht van
11.00-17.00 uur. Tevens workshop ‘maak je eigen unieke
sieraad’.
Voor info: www.oudemeelfabriek.nl Voor meer informatie
en aanmelding: Hedi Kaptein
- 06 139 47 847. Locatie: Glipperweg 94, Heemstede.

•

Zondag 29 april
Koninginnenach op de
Jan van Goyenstraat, 14.0019.00 uur.

•

Maandag 30 april
Koninginnedag. Programma zie het hart van deze krant.

•

Tot en met 23 juni
• Diverse kunst in Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem. Open:
werkdagen van 14-16 uur.
Tot en met 30 juni
Schilderijen van Wim Altena uit Heemstede in verpleeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9 in Heemstede.

Exposities

Tot en met 25 mei
• Schilderijen van Pauline
de Jong in het raadhuis van
Heemstede.
Tot en met 1 juli
Werk van schildercursisten van de Pauwehof in de
Bosbeek, Glipperdreef 209 in
Heemstede.

•

Muziek

Maandag 30 april
• Oranjefeest Wilhelminaplein met de band ‘Soulmachine’.
Aangeboden door café de
Eerste Aanleg, slagerij Vree-

Tot en met 29 april
• Platen uit Atlas van Huet
in museum Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

•

Expositie Hoofdzaken
in De Waag Haarlem. Abstract geometrische tekeningen van Theo Schouten. De
Waag, Spaarne 30 rood, 2011
CJ Haarlem.
Openingstijden: do. t/m zo.
van 13.00 - 17.00 uur
Tot en met 25 mei
`Heemsteedse wijken te
kijk’ in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47
in Haarlem.

•

Tot en met 3 juli
• Expositie van Ad van Luijk
bij Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 2 september
‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

•

Muziek

Tot en met 26 mei
• Buitenplaatsen langs de
Herenweg in het NoordHollands Archief, Jansstraat
40 in Haarlem.
Tot en met eind mei

• Schilderijen van Rob Boddeke in Café Storing, Houtplein 12 in Haarlem.

Theater
Donderdag 26 april
• Toneelgroep De Wijze
Kater speelt ‘MULTO’ in
theater De Egelanties, Gasthuisvest 47 in Haarlem, 20.30
uur. Informatie en reserveren:
www.toneelgroep-dewijzekater.nl.
Zaterdag 26 en zondag
27 mei
• ‘Theater aan het Water’,
theaterwandeling langs het
Spaarne door Theatergroep
Eglentier.
Aanvang 20.00 uur in de Bakenesserkerk, Vrouwestraat
16 in Haarlem. Informatie:
www.eglentier.nl
of
0235313115.

li in KG locatie Zuid en Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp,
10.00-15.00 uur. Informatie:
www.medial.nl.

• Lezing over de vondst
van skeletten op de Botermarkt in Bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 te Haarlem,
20.00-22.00 uur. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.
Vrijdag 11 mei
• Prof. mr. Pieter van Vollenhoven spreekt op de eerste Kennemer Lezing in de
Doopsgezinde Kerk in de Frankestraat in Haarlem, 16.0018.30 uur. Informatie: www.
kennemerlezing.nl.

Diversen

•

Regio

het Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122,
20.30 uur. Informatie: 0235423540.

Zaterdag 28 april
• Het Tükrös ensemble in

Donderdag 26 april
• Bureau Discriminatiezaken
organiseert
een
tweeluik debatten met het
thema ´Vreemde?´ in het
Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122. Aanvang 20.00 uur. Informatie:
www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.
• Debatavond ‘Je wordt
nooit een Nederlander’ in
Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122, 20.00
uur.
Zaterdag 28 april
• Postzegelmarkt in ANBOGebouw ‘De Jeugd van Gisteren’, Beemsterstraat 4 in
Hoofddorp, 10.00-16.00 uur.
Informatie: www.pzvh.nl.
Zondag 29 april
• Una Giornata Particolare, verteltheater naar de bekende film, met lunch, in de
Jopenkerk Haarlem door roject
Fors. Van 12.00 uur tot 15.30
uur. 25,00 p.p. voor de voorstelling én lunch. Reserveren: tel:
023-5334114 mail: evenementen@jopenbier.nl.

• Koninginnedag in Draaiorgelmuseum Haarlem.
Met een tentoonstelling van
gebruiksvoorwerpen
zoals
koek- en beschuitblikken, borden en andere zaken die ter
gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis van het Koninklijk Huis zijn uitgegeven, vaak
met mooie decoraties.
Muziek van dans- en concertorgel “de Broadway” dat een
rijk repertoire heeft aan feestelijke muziek. Küppersweg 3.
Geopend van 12:00 tot 18:00
uur. De toegang is gratis.
Dinsdag 8 mei
• Dag van de Beroerte. Mogelijkheid bloed prikken voor
10 euro op Medial Prikpo-

Maandag 14 en
dinsdag 15 mei
• Groot tuinevenement in de
Haarlemse Stadskweektuin,
Kleverlaan 9, 11.00-16.00 uur.
Zaterdag 2 juni
• Fietsdag van de Rabobank. Fiets gratis mee voor de
Stichting Contacthond. Informatie: www.contacthond.nl.

Computercursussen bij
Casca
Heemstede - In de Luifel zijn
nu ook flex-plekken door aanschaf van nieuwe laptops voor
computercursussen. In mei en
juni starten drie nieuwe cursussen:
- Word 2010 voor gevorderde
senioren, 6 lessen op vrijdagmiddag vanaf 18 mei;
- Overstapcursus Windows
XP naar Windows 7, in 4 lessen op donderdagavond vanaf 24 mei;
- Windows 7 voor gevorderde
senioren, 6 lessen op maandagmiddag vanaf 4 juni.
Er is veel tijd om te oefenen en
u kunt thuis aan de slag!
Er wordt van U verwacht dat
u wel de basiskennis van Windows beheerst voor de cursus
Word 2010 voor gevorderde
senioren.
Opgeven voor de computer
cursussen kan telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur,
tel.: 023-548 38 28 of via www.
casca.nl.
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Talencursussen
gericht op
gebruik op reis
Heemstede - In mei starten
weer drie talencursussen:
• Italiaans op reis, 6 lessen op
maandagavond vanaf 14 mei;
• Frans op reis, 6 lessen op
woensdagavond vanaf 16 mei;
• Spaans op reis, 6 lessen op
donderdagavond vanaf 24 mei.
De cursussen worden gegeven
bij Casca in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Opgeven kan op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. 023-548 38 28.

Jeugd gaat
Tropical

Heemstede - Dit wil je niet
missen! Lekker een beetje dansen, kletsen, hangen. Op vrijdag
27 april is er een Plexparty van
20.00 uur tot 23.30 uur. Het thema is: Tropical. Supervet! En gratis! Plexat’s huis-DJ draait de hits
aan elkaar en tegen een kleine
vergoeding zorgt cocktail meister Georgio Penduri naast de gewone frisdrankjes voor overheerlijke (non alcoholische) cocktails! De Plexparty is in de jongerenruimte Plexat bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Geef je op via mail plexat@
casca.nl, tel.: 023-548 38 28 (op
werkdagen tussen 9 en 12 uur).
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Lever materiaal in voor expositie
Nieuwe brochure
Theater de Luifel is uit Feestelijke afsluiting
Project Generatiemix

Heemstede - U bent met groten getale naar Theater de Luifel gekomen het afgelopen jaar.
Artiesten die in Theater de Luifel
zo dicht bij hun publiek optreden
zijn hierdoor ook erg enthousiast! Met nog een paar voorstellingen te gaan (waaronder aanraders Maarten van Roozendaal
en de Wereldband in mei), ziet
het ernaar uit dat Theater de Luifel een prima seizoen heeft gedraaid.
Het nieuwe seizoen belooft weer
veel goeds. Het is weer gelukt
om een aantal topnamen naar
de Luifel te halen. Programmeur
Adriaan de Bruin noemt voor
u Freek de Jonge, Lenette van
Dongen, Ronald Goedemondt,
Peter Heerschop (solo), Remco Veldhuis (solo), Dolf Jansen,
Paulien Cornelisse en vele andere toppers.
Maar Theater de Luifel vraagt
u om niet alleen te kiezen voor
de bekende namen. Laat u ook
eens verrassen door een nieuw
talent of een naam die u nu nog
niets zegt. Want dat zijn de toppers van de toekomst. Kiest u
eens voor de prachtige toneelsolo Oumi, geschreven door Maria Goos. Geniet van de muziek
van Evi de Jean of de prachtige
verhalen van Leon Giesen met
Mondo Leone.
Door het succes van de cabaretserie is er nu ook een toneelserie, stuk voor stuk mooie voor-

stellingen die uw aandacht verdienen.
Kortom: Heemstede mag best
trots zijn op wat er allemaal in
Theater de Luifel te beleven is.
Bent u ook trots op de Luifel?
Wordt dan, samen met de nu
380 andere Vrienden en Vriendinnen, Vriend van Theater de
Luifel. Hoe? Bel even met de receptie van Theater de Luifel, op
werkdagen tussen 9 en 12 uur,
023-5483828-1.
Het complete programma van alle Theatervoorstellingen vindt u
in de Theaterbrochure.
Heeft u deze niet ontvangen dan
kunt u de brochure natuurlijk
even ophalen bij één van de locaties: de Luifel, Herenweg 96,

Art of Breathing cursus en workshops
Regio - Maak je je zorgen? Slaap je slecht?
Heb je gezondheidsklachten en ervaar je teveel
stress? Of heb je gewoon behoefte aan meer dagelijkse ontspanning? The Art of Breathing is de
oplossing.
Het enige wat je nodig hebt, is je adem!
Art of Breathing is een twintig uur durende cursus (2 aaneengesloten avonden en een weekend). Leer een simpele techniek om dagelijks
thuis te doen.
Ervaar wat goed ademen voor je doet en hoe die
je in zeer korte tijd voorziet van nieuwe energie.
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond
dat de unieke ademtechniek Sudarshan Kriya de
lichamelijke en geestelijke gezondheid sterk bevorderen. Iedere cel wordt verjongd en het ver-

ouderingsproces vertraagd. Ervaar meer rust in
je hoofd en een dieper gevoel van geluk!
Cursusdata: 24 t/m 27 mei Bloemendaal
31 mei t/m 3 juni in Haarlem
Introductieworkshops ( 7 euro)
do 26 april. 18.30-20.00 uur. Je bent nu hier, Zijlweg 46, Haarlem
zo 6 mei. “Open Golf Zandvoort” Duintjesveld 3
Zandvoort
ma 7 mei 20.00-21.30. Mooije Benjamin, Gedempte Oude Gracht 46, Haarlem
ma 7 mei 20.00-21.45. Landhuis op Landgoed
Duinlust, Duinlustweg 16, Overveen (10 euro). Kijk ook op: www.aofl.nl Contact: Madeleine Gaastra, haarlem-ademworkshops@aofl.nl of
tel. 06-11 118 700.

Koninginnenach Jan van Goyenstraat
Heemstede - Ach, die Jan van
Goyenstraat, nou niet zo meewarig! Zo is die ach niet bedoeld. Onder der naam Koninginnenach zitten twee bruisende
feesten op 29 en 30 april. Zondagmiddag 29 april komt Bert en
zijn friends. Veel gevraagd, overal geliefd. Genieten op een groot
terras, waar Ton Nelissen, Cheval Blanc en Michiel Eijkman, de
Groene Druif (zie foto), tussen 14
en 19 uur zorgen voor hele lekkere hapjes en drankjes. Zon-

netje meenemen en genieten in
de altijd boeiende Jan van Goyenstraat.
Op Koninginnedag eerst inschikken voor de kinderen, die krijgen
de ruimte voor de Vrijmarkt, die
al om 8 uur begint. Je speelgoed
en al je snuisterijen je kamer uit
en `s avonds met al je nieuwe
spulletjes, gekocht bij je buren
op de Vrijmarkt, weer je kamer
inrichten. Voor de hele kleintjes heeft Michels een springkussen en voor de wat grote-

re heeft Ome Ton een wat groter springkussen klaar staan. De
Jan van Goyenkoningin wordt
voor de vierde keer gekozen en
gekroond met een prijs van Parfumerie Hildering. DJ Bert is er
weer voor de gezelligheid en
sfeer met zijn friends en met het
zonnetje dat iedereen weer meeneemt, is de Koninginnedag in
de Jan van Goyenstraat de plek
waar feesten nog dorps kan zijn.
Houden zo!
Ton van den Brink

Heemstede - Dit jaar viert de
Bavo Stichting Heemstede haar
40-jarig jubileum met extra aandacht voor de ontmoeting tussen generaties. Zij hebben een
bedrag beschikbaar gesteld om
jong en oud samen te brengen.
Generatiemix is een project van
de Stichting Welzijn Ouderen, in
samenwerking met de Pauwehof
en Casca. De activiteiten voor de
maand mei staan in de nieuwsbrief van Casca onder het kopje
‘Project Generatiemix’, die u kunt
ophalen bij één van de Casca locaties. Ook is hier een aparte folder verkrijgbaar van het project.
Het project wordt feestelijk afgesloten met een expositie als theactiviteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, of de
Princehof, Glipperweg 57 (hoek
Prinsenlaan), of bij het Raadhuis
of de bibliotheek.
Ook vindt u alle informatie op
www.theaterdeluifel.nl.
Informatie betreffende het bestellen van voorstellingen vindt u
op de website of in de brochure. Wilt u zonder vooraf te reserveren naar een voorstelling komen? Bel dan even van tevoren
naar de receptie of theaterlijn.
Entreekaarten voor het nieuwe
seizoen kunnen worden besteld
op de volgende manier:
- Per abonnement: (minimaal 4
voorstellingen)
Vriendenabonnementen kunnen
worden ingeleverd tot en met
zondag 13 mei.
Gewone abonnementen kunnen
worden ingeleverd tot en met
donderdag 31 mei.
- De losse verkoop start dinsdag
5 juni om 9.00 uur.
Bestellingen van drie voorstellingen en minder worden beschouwd als losse verkoop en
worden vanaf dinsdag 5 juni 9.00
uur in behandeling genomen.
Kaarten kunt u kopen bij de kassa in de Luifel van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur. U kunt ook telefonisch reserveren via de speciale theaterlijn: 023-5483838.
Of via: www.theaterdeluifel.nl.

ma ‘generatiemix’ in de Pauwehof op dinsdag 29 mei. Senioren en ouderen kunnen hiervoor
nu materiaal inleveren. Allerlei
werkstukken zijn welkom: een
kindertekening van opa/oma,
een mooie foto van u met uw
kleinkind. Natuurlijk is het leuk
om samen iets te maken. Denk
aan beeldhouwwerk, mozaïeken,
schilderijen, breiwerkjes. Alles is
mogelijk.
Inleveren kan bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24, op maandag tot en met
donderdag van 9 tot 17 uur, vrijdag 9 tot 13 uur en bij de Pauwehof, Achterweg 19, dinsdag tot
en met vrijdag van 9 tot 12 uur.

Petrakerk
Heemstede - Zondag 29 april is
er een dienst in de Petrakerk aan
de Limburglaan, aanvang 10.00
uur. In deze dienst gaat voor br.
Daniël van Beek. Dit is de derde zondag in de reeks van vier in
het kader van het project ‘Schitterend leven’. Er is kinderopvang
voor de kleinsten en Bijbelklas
voor de kinderen van de basisschool.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 29 april is
ds. A. Mak de voorganger in de
dienst in de Oude Kerk, die begint om 10 uur. Er wordt een radio-opname gemaakt voor Kerk
Zonder Grenzen. Er is Kindermuziekdienst en Crèche. In Kennemerduin is om 10.30 uur een
zangdienst.

PKN
Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schinkelshoek zondag 29 april om
10.00 uur de voorganger.
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Gastlessen handbal voor
leerlingen Hageveld
Heemstede - In het kader van
het project Sporthackers hebben de leerlingen van het Hageveld College aan twee gastlessen handbal deelgenomen. Op
dinsdag 10 en 17 april verzorgde
Rene Romeijn, combinatiefunctionaris handbal bij Sportservice
Noord-Holland, de lessen.
Sporthackers
Het project Sporthackers geeft
de leerlingen de kans om kennis
te maken met sporten die zij over
het algemeen niet dagelijks zullen beoefenen. De sporten sluiten aan bij de wensen van de
scholen en leerlingen. Het pro-

ject wordt georganiseerd door
Sportservice Heemstede-Zandvoort, op verzoek van de gemeente Heemstede.
Scholing vakdocenten
De vakdocenten lichamelijke opvoeding van het Hageveld College kregen deze maand al een
scholing in het geven van handballes. Zo zorgt Sportservice
Heemstede-Zandvoort niet alleen voor een leuk sportaanbod
voor de leerlingen, maar zorgt
het ook voor deskundigheidsbevordering van de vakdocenten lichamelijke opvoeding.

Liefste herinneringen in een
doosje op de Willinkschool
Bennebroek - Mevrouw van
Bakel uit Bennebroek was vorige week donderdagmiddag
het middelpunt tussen scholieren van de Willinkschool. Samen met cliënten van de GGZinGeest, de Geestgronden, hadden
kinderen ‘dierbare dingen doosjes’ gemaakt. Kleine kistjes met
een ruitje waarin dierbare herinneringen waren opgesloten.
Mevrouw van Bakel had een foto van haar zus en zwager in het
doosje versierd, want zij zorgen
goed voor haar en ze is blij met
de verzorging in GGZinGeest.
Kai van tien jaar had zijn knuffel uit zijn babytijd als dierbare

herinnering in het doosje gevat.
Obe van 11 jaar een brandweerauto, want opa verkocht vroeger
brandweerwagens. Zijn vader is
bij de brandweer en Obe heeft
er onlangs een spreekbeurt over
gehouden. Hij wordt vast ook
brandweerman!
Vriendschap
met een zeeman was verpakt in
een doosje van een mevrouw,
want die man kon zo mooi vertellen over het leven op zee en
haven. Een zilveren kruisje in het
doosje van een mevrouw van 69
jaar, omdat het Christus-bewustzijn centraal staat in haar leven.
Caroline van elf heeft haar tweede prijs op een paardenconcours

in haar dierbare doosje, Tycho
van elf is duidelijk een Ajax fan
en de oranje judoband van de
elfjarige Jasper is cool!
De Willinkschool en de Geestgronden zijn al jaren bijna buren, toch kennen ze elkaar nauwelijks. In de bijeenkomst werden de dierbare dingen doosjes
tentoon gesteld. Nu is er begrip
bij de kinderen als er cliënten
wat vreemd op het terrein lopen,
wat excentriek of verward. Voor
de cliënten was de school weer
even die herinnering aan hun
schooltijd die je ook zo graag in
een doosje zou willen stoppen.
Ton van den Brink

Heemstede - Vrijdag 20 april
werden op de modelauto Race
baan van de MACH (Model Auto Club Heemstede) de wedstrijden van de Tata RC Cup gehouden.
Scholieren uit de bovenbouw
waren in staat gesteld om
teams te vormen en met school
te trainen voor dit evenement.
Ze konden, net als in het echt,
een compleet team samenstellen met een team-manager,
coureur, monteur, PR-manager
en financieel manager, zodat ze
spelenderwijs kunnen leren en
problemen oplossen.
Doelstelling van de Cup is het
bekendmaken van duurzame
mobiliteit en het bevorderen van
interesse in techniek.
De modelauto’s, schaal 1:10,
zijn elektrisch aangedreven en
de leerlingen moeten verslag
uitbrengen, maar ook met suggesties komen voor verbetering
en innovatie.
Het initiatief voor deze activiteiten rond de Tata RC Cup zijn
Tata Steel, JetNet, Gemeente
Bloemendaal en Den Hartog.

Met als ‘motor’ achter het geheel, Ed Stoete.
Dit evenement werd ook gebruikt als start voor een nieuwe Cup voor leerlingen van 3-4
Havo/VWO.
Die gaan rijden met een auto,
schaal 1:8, van het Heemsteedse merk Serpent.
Serpent is de bakermat voor RC
auto’s sinds 30 jaar en wereldwijd bekend!
De nieuwe wagen zal een fraaie
GT body krijgen, waardoor het
publiek van spectaculaire races
kan gaan genieten.
Voor de presentatie waren van
Tata Steel, Hans Nooij, Erik de
Mink, van JetNet Gerard Jacobs
(directeur), van Serpent Ronald
Baar (directeur), Ed Stoete, aanwezig.
Er is nog veel meer te doen in
Heemstede, in juli (21-28 juli) zullen op de MACH baan
de Wereldkampioenschappen
Electro RC 1:10 en 1:12 georganiseerd worden.
Met ruim 150 deelnemers uit de
gehele wereld.
Meer info: www.serpent.com.

Foto’s: Aad van Koningshoven.

TATA RC Cup in Heemstede

RCH/Pinguïns komt
goed weg tegen Almere
Heemstede - Wat op papier
een niet al te moeilijke opgave
leek mondde uit in een zenuwslopend slot. De honkballers van
RCH leidden na 6 innings met
4-1, maar een rijkelijk late pitcherswissel pakte bijna desastreus uit. De vroege pitcherswissel die Almere daar tegenover zette had echter nog grotere gevolgen: met 4 runs na even
zovele honkslagen trok RCH de
overwinning alsnog naar zich
toe en bleef het in de voetsporen van Hawks en DSS gegadigde voor het kampioenschap van
de Overgangsklasse.
Het leek een regelmatige overwinning voor RCH te worden.
Weliswaar namen de bezoekers uit Almere in de eerste inning een 0-1 voorsprong, maar
het antwoord van de Racing, met
2 runs na 4 wijd voor Tino van
Erk en hits van Ferd van Stekelenburg en Giovanni Valmont,
volgde onmiddellijk. In de vierde Heemsteedse slagbeurt kon
Giovanni zelf de 3-1 aantekenen na honkslagen van hemzelf,
Mick van Vliet en Tim Vermij. De
4-1 van Lex Leijenaar, in de vijfde omloop met een stootslag op
het eerste honk gekomen, kwam
(met zijn tweede double) opnieuw op het conto van Giovanni.
Na 6 innings, nog steeds bij de
4-1 stand, leek er geen vuiltje aan de Heemsteedse lucht.
Met 4-0-4-1 had starter Robin
van Eis zijn verdedigende zaken goed op orde, maar dat veranderde in de zevende Almeer-

se slagbeurt. Na 3 honkslagen
en 2 kapitale blunders in het infield van de thuisploeg stond het
plotseling 4-4. Maar ook de hernieuwde voorsprong, in de gelijkmakende helft van die inning gescoord door Lex Leijenaar, was van korte duur. De op
zijn tandvlees lopende Robin van
Eis zag in de achtste inning eerst
nog 2 honkslagen, gevolgd door
een homerun van tweede honkman Daan de Vries langskomen,
waarna hij bij een 5-7 achterstand op de heuvel afgelost werd
door Ewout Bos.
En toen mocht veteraan René
Rijst voor Almere de boel op slot
gooien. In 2009, bij het beslissende promotie/degradatieduel, had hij de Heemsteedse slagploeg met zijn toverballen nog
tot wanhoop gedreven, maar ditmaal had de Racing geen enkel
ontzag voor zijn worpen. Na een
honkslag van Victor Draijer, doubles van Reggie Valpoort en Ferd
van Stekelenburg en een driepitter van Tino van Erk, alles bij
elkaar goed voor 4 runs, mocht
Ewout Bos de ontstane 9-7 voorsprong verdedigen, hetgeen
hem met 4-1-2-1 in 1 2/3 inning
wel toevertrouwd was.
Man of the Match was Giovanni Valmont met 3 uit 4 (waarvan
2 doubles) en 3 binnengeslagen
punten.
Komend weekend volgt de confrontatie met regionaal rivaal
DSS, vrijdagavond in Haarlem,
zondag (om 14.00 uur) op het
Heemsteedse Sportpark.

Nieuws
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Koninginnedag aubade
Koninginnedag krijgt op maandag 30 april een
feestelijke start met de aubade bij het raadhuis.
Deze bijeenkomst op het Raadhuisplein vindt plaats
van 9 tot 10 uur. U wordt van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. Het complete programma
van Koninginnedag vindt u elders in deze
HeemstedeNieuws en op www.heemstede.nl.

Behandeling 16 mei in commissie Middelen

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

Nieuw ligplaatsenbeleid in voorbereiding
De gemeente heeft een concept opgesteld voor
een nieuwe Verordening openbare wateren
met daarin regels voor het ligplaatsenbeleid.
Hierin staat onder meer dat voor een boot in de
Heemsteedse wateren een vergunning nodig is
en liggeld betaald moet worden. De commissie
Middelen behandelt dit concept op 16 mei waarna
het de inspraak ingaat. Naar verwachting gaat het
ligplaatsenbeleid na de zomer in. Dit betekent dat
er de komende periode nog niets verandert en
het aanvragen van een ligplaatsvergunning in het
najaar pas mogelijk is.

Nieuwe regels
Vergunning en kosten
Alle vaartuigen die een ligplaats innemen in openbaar
water in Heemstede hebben een ligplaatsvergunning
nodig. Ongeacht of het vaartuig aan eigen of
gemeentegrond ligt. Voor het verkrijgen van een
ligplaatsvergunning is eenmalig leges verschuldigd.

Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning
is verleend, zorgt de gemeente voor een
aanlegvoorziening.
Inwoners Heemstede
Ligplaatsvergunningen worden tot 1 jaar na het in
werking treden van de verordening alleen verstrekt aan
inwoners van de gemeente Heemstede. Na dat jaar
wordt er gekeken wat er met eventuele vrije plaatsen
wordt gedaan.

Lees meer over inspraak en planning op de volgende
pagina.

Ligplaatsgeld
Er moet vanaf 2013 een jaarlijkse precario (ligplaatsgeld)
betaald worden wanneer het vaartuig in water ligt dat
eigendom is van de gemeente Heemstede.
Als de ligplaats zich bevindt aan eigen grond en de
gemeente is geen eigenaar van het water waarin de
boot ligt, kan geen ligplaatsgeld worden geheven.
Er is dan wel een ligplaatsvergunning nodig, omdat het
water openbaar toegankelijk is.

4 mei - dodenherdenking
Op vrijdag 4 mei wordt in de gemeente Heemstede
stilgestaan bij allen die in oorlogsjaren zijn gevallen.
U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Vanaf 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht
genomen ter nagedachtenis aan de gevallenen bij het
monument aan de Vrijheidsdreef. Het hele programma
leest u volgende week in HeemstedeNieuws en op
www.heemstede.nl.

Test hardloopchips sportpark
Op het vernieuwde sportpark Groenendaal aan
de Sportparklaan is een trimparcours met een
tijdregistratiesysteem aangelegd. Met chips/tags
aan de hardloopschoenen wordt de rondetijd
gemeten. Door problemen met de detectie van de
hardloopchips konden de chips nog niet worden
verstrekt. De fabrikant van het tijdregistratiesysteem
heeft nieuwe hardloopchips ontwikkeld. Deze chips
worden op dit moment getest op hun kwaliteit. Naar
verwachting worden de hardloopchips vanaf half mei
2012 geleverd. Ze zijn dan te koop voor circa
€ 2,50 per stuk bij Sportplaza Groenendaal en
de publieksbalie van het Raadhuis.

Vervolg van pag. 1 Nieuw ligplaatsenbeleid in voorbereiding

Inspraak en planning
Het concept van de Verordening openbare wateren
wordt voorgelegd aan de commissie Middelen van 16
mei. U kunt voor deze vergadering inspreken. Neem
hiervoor contact op met de griffie via raadsgriffier@
heemstede.nl, tel. (023) 548 57 47.
Na de behandeling in de commissie Middelen wordt
het concept zes weken ter inzage gelegd en kunt u
hierover uw mening geven. Dit maken wij bekend via
HeemstedeNieuws en de website.
Vervolgens zal de definitieve verordening in het najaar
aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via
telefoonnummer (023) 548 57 03.

Werk aan de weg

Logopedisch spreekuur 0-4 jarigen
CJG Heemstede
Het CJG Heemstede is sinds kort gestart met een
logopedisch spreekuur.

Waarom een spreekuur?
Een goede taal- en spraakontwikkeling zijn zeer
belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan. Een
kind dat meer taal en spraak tot zijn beschikking heeft,
functioneert beter in de klas en in de thuissituatie. Het
heeft meer kansen om optimaal van het onderwijs te
kunnen profiteren en om zijn/haar plaats te vinden
in de maatschappij. Daarom is leren praten en de taal
gebruiken van groot belang.

Hoe eerder hoe beter
Van den Eijndekade, tussen Heemsteedse
Dreef en Industrieweg Tot 5 mei 2012 is de
Van den Eijndekade tussen Heemsteedse Dreef
en Industrieweg op werkdagen tussen 09.00 en 15.30
uur afgesloten voor alle verkeer. Tussen 1 en 5 mei is
dit weggedeelte gedurende hele dagen afgesloten.
Omleidingsroutes staan met borden aangegeven.

Als taal- en spraakproblemen in een vroeg
stadium gesignaleerd worden, kunnen
communicatieproblemen en leerachterstanden
voorkomen worden. Een goede ontwikkeling van
de communicatie is belangrijk voor de sociale en

emotionele ontwikkeling. Advisering bij meertaligheid
en het goed aanbieden van verschillende talen in
de thuissituatie, speelt ook een belangrijke rol bij
de preventie van problemen. Om u als ouder hierbij
te ondersteunen, biedt de gemeente Heemstede
in samenwerking met OnderwijsAdvies afdeling
logopedie, een logopedisch spreekuur op het CJG aan.

Uitvoering en aanmelding
De jeugdarts van het consultatiebureau kan ouders
met een kind in de leeftijd van 0-4 jaar verwijzen naar
het logopedisch spreekuur op het CJG.
Maar ook kunt u als ouder zelf een afspraak maken
voor het spreekuur.
Heeft u vragen en/of zorgen over de spraaktaalontwikkeling van uw kind of vragen over
mondmotoriek en eten en drinken, dan kan de
logopedist u hierover adviseren en een eventueel
vervolg met u bespreken.

Hoe kunt u een afspraak maken?
Het logopedisch spreekuur vindt één keer per drie
weken plaats. Wanneer u een afspraak wilt maken voor
het logopedisch spreekuur kunt u contact opnemen
met de logopedist. Zij zal een datum en tijd met u
afspreken.

Narcissenlaan Tot eind mei 2012 vindt in de
Narcissenlaan herstel plaats van de bestrating van
trottoirs en rijbaan. Er wordt gewerkt vanaf het
Rhododendronplein richting Chrysanthemumlaan.
Daarbij is het mogelijk dat de straat voor korte duur
wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.

Neem voor meer informatie contact op met:
Caroline Villevoye
Logopedist Onderwijs Advies Cruquius:
Telefoon: 06-57540781
E-mail: Villevoye@onderwijsadvies.nl

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Programma Koninginnedag 2012
Raadhuisplein

Sportparklaan en omgeving

- 09.00 - 10.00 uur Aubade, Optreden St. Michaël,
Optreden van het kinderkoor van de Voorweg &
Nicolaas Beetsschool
- 10.00 - 10.45 uur Ontvangst dragers Koninklijke
onderscheiding

- 07.00 - 15.00 uur Vrijmarkt
- 08.00 - 23.00 uur Kermis
- 10.00 - 15.00 uur Kinderspelen Scouting groep Graaf
Bernadotte
- 11.00 - 13.00 uur Inschrijving Puzzelfietstocht,
Trapveldje SEIN aan de Meerweg
- vanaf 11.00 uur Start Puzzelfietstocht

Wilhelminaplein
- 10.00 - 12.00 uur Koffie- en cakefestijn, door Bakker
Buijs en winkeliersvereniging
- 14.00 - 15.00 uur Community Singing m.m.v. Leny
van Schaik (Oude Kerk Wilhelminaplein)
- 15.00 - 19.30 uur Koninginnen BBQ

Jan van Goyenstraat
Zondag 29 april
- 14.00 - 17.00 Sunday lounge / Queensfever inclusief
een High tea
- 17.00 - 23.00 Heemsteedse Koninginnenacht, DJ
speelt buiten onder de overkapping diverse sessies
Maandag 30 april
- 09.00 - 16.00 Kinderkleedjes vrijmarkt speciaal gericht
op de allerkleinste kinderen, geen handelaren of
kraamverkoop.
- 10.00 - 17.00 Diverse springkussens verdeeld over het
middengedeelte van de Jan van Gooyenstraat
- 11.00 - 20.00 Diskjockey speelt diverse sessies

Optredens muziekpodium Wilhelminaplein:
- 14.00 - 16.00 uur Verschillende Dj’s geven een
spetterende performance
- 16.00 - 18.00 uur The Deal voor die gewoon
onbetaalbare covers
- 18.00 - 20.00 uur Soulmachine een soulformatie van
wereldklasse

Valkenburgerlaan
- 10.00 - 14.00 uur Zinderende Finale Heemstede Cup
2012
- 14.00 - 19.00 uur Diverse optredens bij koffiehuis
Yverda

Gewijzigde afvalinzameling rond Koninginnedag
- Wijk 1a: gft-afval van maandag 30 april naar vrijdag
27 april
- Wijk 1b: restafval van maandag 30 april naar vrijdag
27 april
- Gele huisvuilzakken: van maandag 30 april naar
dinsdag 1 mei

Op Koninginnedag 30 april zamelt De Meerlanden
geen huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken
gelden afwijkende inzameldata:

De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven
op de in december 2011 huis aan huis verspreide
afvalkalender. U vindt de afvalkalender ook op
www.meerlanden.nl.

Elektrische apparaten niet verkocht?
Breng ze naar de milieustraat!
Op Koninginnedag worden veel elektrische apparaten
verkocht op de vrijmarkt. Dat is mooi: hergebruik is
de beste manier van recyclen. Na afloop verdwijnen
onverkochte apparaten vaak in de vuilnisbak.

Gratis stuntvlieger van Wecycle
Dus heb je niet alles verkocht? Breng dan
overgebleven elektrische apparaten naar de
milieustraat. De eerste 100 personen die in de week na
Koninginnedag een apparaat of spaarlamp inleveren

bij de milieustraat, krijgen een Wecycle-Stuntvlieger.
De eerste 500 krijgen een kraskaart en maken zo kans
op een luxe hotelovernachting.

Wecycle wil hier samen met de gemeente Heemstede
en De Meerlanden verandering in brengen.

Jaarrekening 2011
Het college van burgemeester en wethouders heeft
in zijn vergadering van 17 april 2012 de jaarrekening
2011 vastgesteld. De rekening van baten en lasten sluit
met een voordelig saldo van € 460.768.
De jaarrekening 2011 is gecontroleerd door Ernst &
Young accountants. Dit heeft geresulteerd in een

goedkeurende accountantsverklaring, waarmee de
accountant een oordeel geeft over de getrouwheid
van de financiële verantwoording en de rechtmatige
totstandkoming van de in de jaarrekening
opgenomen baten, lasten en balansmutaties.
In de commissie Middelen van woensdag 16 mei a.s.
en in de raadsvergadering van donderdag 24 mei a.s.

zal de jaarrekening 2011 van de gemeente Heemstede
worden behandeld. Deze jaarrekening ligt ter inzage
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein en de
bibliotheek aan het Julianaplein.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-Fazantenlaan 61 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.105
ontvangen 13 april 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8 en 10 het kappen van 11 bomen
2012.112
ontvangen 19 april 2012
- Van Merlenlaan 16-24 het kappen van een
vleugelnoot 2012.104
ontvangen 13 april 2012
- Rijnlaan 132 het kappen van een conifeer en een
ceder 2012.103
ontvangen 13 april 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Sportparklaan 18 verzoek brandveiliggebruik voor
maximaal 150 personen i.p.v. 100 personen t.b.v.
sportaccomodatie/praktijk voor fysiotherapie, Nieuw
Groenendaal 2012.108
ontvangen 5 april 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
2e fase
- Naast Manpadslaan 18 het bouwen van een
woonhuis 2010.183/4144
ontvangen 3 april 2012

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 20 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- J.C. van Oostzanenlaan 7 het doorbreken van een
muur 2012.075
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- J.H. Weissenbruchweg 15 het verbouwen en
uitbreiden van een woonhuis 2012.033
Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8 en 10 het kappen van 11 bomen
2012.112

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 26 april
2012 van maandag tot en met donderdag van 08.30
- 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26
april 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen met onbekende
bestemming uit te schrijven:

- C. Rademakers, geboren 13-02-1988, p/a Jan van
Goyenstraat 28 per 17-04-2012
- P. Bos, geboren 22-01-1977, Zandvaartkade 11 per
17-04-2012
- K.M.G. Smith, geboren 27-04-1990, Tesselschadelaan
1 per 17-04-2012
- E.B. Sugiri, geboren 16-04-1955, Heemsteedse Dreef
160 per 18-04-2012
- G.J. Janzen, geboren 01-02-1966, Havenstraat 4 A per
19-04-2012
- S.E. Hughes, geboren 11-02-1990, Spoorzichtlaan 12
per 19-04-2012

- D.M. Janssen, geboren 16-03-1983, p/a Mr. S. van
Houtenstraat 9 per 27-03-2012
- L. Al-Djebouri, geboren 10-10-1983, Lindenlaan 66
per 06-04-2012
- D.W. Reid, geboren 16-11-1965, Spoorzichtlaan 12
per 26-03-2012

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet
te traceren is, besluit het college van burgemeester
en wethouders deze persoon ‘met onbekende
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende
overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan
wordt.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

Nieuw Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 2012 IASZ
Bij besluit van 3 april 2012 heeft het Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 2012 IASZ
vastgesteld. Op grond van het beleidskader Wet
Participatiebudget 2010-2012 dient jaarlijks een
vertaalslag gemaakt te worden naar de budgetten en

de besteding daarvan. In het Uitvoeringsprogramma
staan alle activiteiten en budgetten opgenomen die
voor 2012 gepland staan in het kader van re-integratie,
inburgering en educatie.
Het Uitvoeringsprogramma ligt gedurende 12

weken ter inzage op het gemeentehuis. Het
Uitvoeringsprogramma is ook digitaal te raadplegen
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
‘Lokale regelgeving’.

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

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

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

Beroep

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

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

MELDpunt

Harde muziek op ongewone tijden?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente(023) 548 57 62

Prijswinnaars Gelaarsde Kat
Heemstede – Deze krant organiseerde onlangs een kleurplaatactie met de Gelaarsde Kat
in de hoofdrol. Dit in het kader
van de nieuwe film ‘De Gelaarsde Kat Puss in Boots’ die op DVD
is verschenen. Niemand minder
dan Antonio Banderas neemt de
hoofdrol (stem) op zich. Mooie
avonturen in deze film die ook
wel omschreven wordt als ‘beste animatiefilm van het jaar’. De
kleurplaatactie leverde vijf win-

naars op. Die van Emmy van
Staalduijnen (5) viel het meeste
op met twee goudkleurige poezen. Ook Feline Dam (6), Mare Meijoord (8), Elisa Höcker (7)
en Christian Loonen (5) zijn in de
prijzen gevallen. Alle vijf krijgen
hun prijzen thuisgestuurd. Ze
winnen uiteraard de DVD, een
opblaaszwaard en een armband
met bedel.

Vos actief in
Bennebroek?

De jaarrekening 2011 is gecontroleerd door Ernst &
Young accountants. Dit heeft geresulteerd in een
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Bennebroek - In de omgeving van de Jan van Galenlaan en de Reek in Bennebroek is verontrusting ontstaan door het verdwijnen van drie konijnen en de
dood van een vierde konijn.
Een bewoonster aan de Reek
meldde dat twee van haar
konijnen vorige week spoorloos verdwenen zijn. Er was
een gat gegraven van buitenaf naar de ren. Normaliter blijven de konijnen als ze
per ongeluk ontsnappen, gewoon in de tuin. Afgelopen
donderdag was dat dus niet
zo. Ook waren de andere konijnen heel erg onrustig, volgens de bewoonster.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
in zijn vergadering van 17 april 2012 de jaarrekening
2011 vastgesteld. De rekening van baten en lasten sl
met een voordelig saldo van € 460.768.
Ze heeft briefjes verspreid in
de buurt en kreeg een reactie
van iemand die vorige week
een konijn is kwijtgeraakt. Er
waren sporen van een heftig
gevecht. De week daarvoor is
er een konijn gedood en een
verdwenen op de Jan van Galenlaan.

Jaarrekening 2011

