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Feest voor gasten Zonnebloem,
stage voor leerlingen Hageveld
Heemstede – Jongens met een
grote mond, ze liepen donderdagmiddag met hun `oma` aan
de arm naar de ingang van hun
atheneum Hageveld. Keurig de
jas aannemen, ophangen per afdeling Bloemendaal, Vogelenzang, Heemstede Valkenburg,
Heemstede Berkenrode Bennebroek, zoals het in het draaiboek
stond en ze naar hun plaats in
de grote zaal begeleiden. Twintig
leerlingen van klas 4 van Hageveld vervulden hun maatschappelijke stage door de gasten
van de Zonnebloem een feestmiddag te bezorgen. Drie dagen voorbereiding gingen eraan
vooraf. Plannen maken, inkopen
doen, taarten en cakes bakken,
drank bestellen en geen advocaat vergeten. De zaal schoonmaken, versieren met veel oranje, dat was goedkoop na Koninginnedag en kunnen ze volgende maand weer gebruiken! Stoelen klaarzetten, je kop loopt om.
Wat komt er allemaal niet bij kijken als je honderdtien gasten en
vijfentwintig vrijwilligers van de
Zonnebloem regio Zuid Kennemerland moet ontvangen.
Twee uur, het eerste optreden
van de losse band met piano,
gitaren en zang, de echte Hageveld sound klinkt. Een trom-

pet met pianobegeleiding, klinkt
mooi en maakt indruk. Wat een
opluchting voor presentator Tim
die ziet dat het loopt. Tijdens een
optreden van de `Beatles` klinkt
plotseling de schoolbel indringend. Dat hebben de gasten al
bijna zeventig jaar niet meer gehoord. Tja, de school draait gewoon door en de klassen moeten
wisselen. Was de meeste muziek
nog wat ongewoon voor de gasten, Dorus met zijn twee motten
in zijn oude jas was een topper
en een prachtig gezongen, moderne versie van het Ave Maria,
gaf bij enkele passages herkenning.
Hillebrand de Lange, bijna veertig jaar leraar op Hageveld, hij
zat er zelf op school, houdt een
lezing over het leven op Hageveld toen het nog een seminarie was. Over stilte, eten, kermis,
dia’s en anekdotes verlevendigen zijn betoog. In de pauze komen de stagiaires los. De `meidenband` met gitaarbegeleiding
van twee jongens vertelt over
hun optreden in zorgcentra en
in een psychiatrische instelling
voor ouderen in Haarlem. Ze beschrijven de sfeer bij het binnenkomen. Koud, veel tl-licht, grijs,
bedrukte sfeer, eng. De mensen
zelf, zijn ze gek? Leuk mee ge-

Jazz-dance!
Praktijk Deen - Spaarne ZH
Heemstede - 023-5285677

praat, spelletjes gedaan, de kamer bekeken, samen geluncht.
Nu je die mensen zo meegemaakt hebt, is dit optreden een
feest, een heel bijzondere ervaring. Peter Stam, de teamleider
van de klas, telt geen uren. Officieel 30 uur stage, maar dit meemaken is beter dan 30 uur grasmaaien. Dat beaamt ook de stagebegeleider van de Zonnebloem, Stef van Sikkelerus, die
uitlegt hoe de stages ingevuld
kunnen worden. Iedere week
enkele uren of een week intens
bezig zijn met een project als dit.
Je kunt leerlingen geen bezoekwerk laten doen, de stagiaires
hebben wel allemaal een gast
bezocht om te weten met wie ze
te doen hebben. Nu al roepen de
stagiaires dat ze best nog eens
willen optreden voor ouderen!
Missie geslaagd, gasten Zonnebloem blij!
Ton van den Brink

Zondag
10 juni 2012

Vrij toegankelijk

KOZIJN EN

Kunststof kozijnen

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

www.kumarokozijnen.nl
Tel. 0255-512109

Aanstaande zondag!

Lekker struinen op grootste
braderie in de regio
Heemstede – De voorjaarsbraderie in het centrum van Heemstede, georganiseerd door winkeliersvereniging
Heemstede,
is de allergrootste in de regio.
Aanstaande zondag bent u tussen 11.00 en 17.00 uur van harte
welkom in de Raadhuisstraat en
Binnenweg om de markt te bezoeken. Tal van kramen (ca 375!)
bieden de meest leuke, mooie en
handige artikelen. En voordelig
natuurlijk, want daar is het een
markt voor! Kleding, accessoires,
schoenen, boeken, bloemen, decoratie-artikelen, muziek… het
is heerlijk snuffelen tussen de

**

‘handelswaar’. Vergeet de kramen van verenigingen uit Heemstede niet. Clubs waar tal van
vrijwilligers actief zijn. Zij promoten zondag hun sport. Natuurlijk
zijn er ook diverse terrasjes waar
u lekker bij kunt komen na een
wandeling over de markt. Kinderen hoeven zich niet te vervelen want voor de kleintjes zijn er
leuke attracties. Ook opent een
aantal winkels deze zondag en
niet zonder aantrekkelijke aanbiedingen.
U weet dus waar u zondag 20
mei bent… Op de Voorjaarsmarkt natuurlijk!

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.

**
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Beatrixplein derde klimaatstraat in Nederland COLOFON
Bennebroek – Als winnaar vorig jaar van de actie landelijke
klimaatstraten won het Beatrixplein de eerste prijs. Landelijke
bekendheid en eeuwige roem
voor Bennebroek. Dat zet andere straten aan om nog beter hun
best te doen. Ruim 5000 straten
deden dit jaar mee. Ze namen
kleine energiebesparende maatregelen, als het indraaien van
spaarlampen, plaatsen van douchezandlopers en tochtstrips en
het wassen op lagere temperaturen. Walter Lange controleerde zaterdag de bandenspanning
van de auto`s.
Elvira Zwet trok dit jaar de kar
die zij overgenomen had van
Marie Jose Smit. Ze maakte een
uitstapje naar het Glazen Huis in
Leiden, waar ze energie opwekken. Alle kinderen van het plein
waren erbij. In de Energiefabriek
werd door de kids energie opgewekt op schommelstoelen. De
dames fietsten aan de barkruk.
Alle sportievelingen hebben zich
uitgeleefd op de fietsapparaten om zo veel mogelijk stroom

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

op te wekken. In totaal heeft het
Beatrixplein 10.000 klimaatpunten verdiend met deze daad voor
het goede doel! Opvoedkundig
en het leverde geld op voor het
goede doel. Pannenkoeken bakken voor de groene collega`s van
de Nieuwe Akker in Leyduin.
Toch weer honderd euro bij el-

kaar gebakken (en gegeten).
In het voorjaar zijn tijdens een
heel leerzame plantjes dag de
voortuinen `vergroend’ en verfraaid met viooltjes. Op een zelf
benoemde autodag alle boodschappen op de fiets gedaan.
Energiestanden bijhouden en
vergelijken met buren. Hoe doe

Het spoor van toen

je dit en hoe doe je dat. Vorig
jaar is er een intentieverklaring
getekend met de directie Vastgoed Pré Wonen om van D- naar
B-label te gaan. Met infrarode
foto`s bij drie huizen, erg duur,
is een warmtelek bij de schoorsteen gevonden. Die dure foto`s
zaten in het prijzenpakket van
vorig jaar. Bouwbedrijf Van Lith
gaat nu alle huizen fotograferen.
Winst voor alle bewoners en voor
de portemonnee.
Maar de winst op het Beatrixplein zit hem ook in de bewustwording van de mogelijkheden
die zo`n klimaatstraatfeest oproept en sociale samenhang vergroot. De barbecue zaterdagavond begon wat laat maar op
het Beatrixplein mopperden ze
niet, ze maakten er een gezellig
feest van. Volgend jaar willen ze
weer eerste worden!
Ton van den Brink

Burgerlijke
Stand
Heemstede
Heemstede - Het Roemer Visscherplein. Volgens het boek ‘Heemstede - de straat waarin wij wonen’ leefde Roemer Visscher van
1547 tot 1620, hij was koopman en dichter
in Amsterdam, goed bevriend met Vondel,
Hooft, Huygens en Bredero.
Op 2 december 1926 kreeg het plein deze
naam en zo oud is ook de bebouwing links
op foto( niet geheel zichtbaar). Rechts zien
we de Rijwielshop uit begin 60’er jaren en
recht vooruit Cafetaria De Sprinter die eind
mei 2008 is verplaatst naar deze nieuwe
plek. De parkeerplaats was er al en was bedoeld voor het plaatsen van de voertuigen
treinreizigers uit Aerdenhout en Heemstede.
Naar zeggen heeft Gemeente Bloemendaal
er deels aan meebetaald destijds bij opening station op 7 oktober 1928. Toen was het
iets kleiner van vorm en pas in 1957/1958
met de bouw van het huidige station is het
iets groter geworden. Beelden uit 1958 laten
een nog niet gemaakt parkeerterrein zien,
alleen een heg en gras. In de 60’er jaren

verschenen hier de eerste parkeerplaatsen
in de welbekende visgraatvorm en zo ook de
eerste platanen. In de loop van de jaren erna
is de parkeerplaats steeds verder uitgebreid
naar het zuiden en zo ook dus de aanplant
van platanen...de jongste staan dus aan de
zuidzijde, de oudste aan de noordzijde. Eind
2007/begin 2008 werd het visgraatparkeren
losgelaten en startte men met het verplanten van de jongste platanen aan de zuidzijde
en werkte zo naar het noorden toe met behoud van de oudste platanen, die staan nog
steeds op oude plek. Toen is er een totaal
andere indeling van het parkeerterrein gemaakt en nu kunnen er meer auto’s worden
geplaatst. Q-Park ging hier in 2008 betaald
parkeren doorvoeren en verliet de locatie aan de Pelikaanweg, daar staat nu sinds
2010 een appartementencomplex. Deze foto laat nog vrijwel kale bomen zien, eigenschap van plataan is dat ze laat in blad komen. Meer informatie: info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

(vanaf 4 t/m 10 mei 2012)

Huwelijken:
B. Ruiterman & I. Houtenbos
Geboorten:
Geen

Anjercollecte

Regio - In de week van 20 tot 26
mei wordt de Anjercollecte 2012
gehouden, een collecte voor cultuur. Juist nu is het nodig geld in
te zamelen voor dit goede doel,
dat kan onder andere zijn de
restauratie van een molen, het
opknappen van het speeltuintje
om de hoek, het schenken van
een piano aan een zangkoor of
instrumenten aan een muziekband van verstandelijk gehandicapten.

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
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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Gewoon goed !

Het adres voor verantwoord lekker vlees !
Magere Runder- Rib
Heel Kilo Gehakt
5.98
of Sucadelappen
5.98
Duitse Biefstuk
3.98
3 Malse Biefstukjes
Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
5.00
Boterhamworst
0.99
6.50
Pork Rib
woens- Half om Half of rund
dag

500 Gram
5 Stuks

donderdag

Runder

100 gram

1.59
1.09

100 gram

Gebraden Rollade
100 gram

MAALTIJD VD WEEK

Asperge Beenhamschotel
500 Gram

4.98

Kogel

vrijdag

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

‘Wie zaait zal oogsten’ luidt een bekend, maar onvolledig spreekwoord.
Voor het zaaien moet eerst gespit en geharkt worden en erna volgt nog het wieden.
Pas als er ook gewied wordt is er kans op een goede oogst.
Het is eenvoudig werk, waarvoor je geen wietpas nodig hebt.

Zoek de verschillen
oplossing

vanaf 17.00 uur warm

zaterKrabsalade
dag 100 gram

Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

Spaghetti Carbonara
per kilo

8.98

1.39

Vacature Top 3
vrijwilligerswerk
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert haar vacature Top
3. Staat er een leuke functie
voor u bij, neem dan contact
op met één van de medewerkers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede. We zijn
bereikbaar van dinsdag t/m
donderdag tussen 9-12 uur:
023 – 5483824.
Op onze website www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u
nog veel meer leuke vacatures
vinden!
Vrijwilliger Secretariële
Ondersteuning
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Heemstede (MVO) zijn
wij op zoek naar een vrijwilliger secretariële ondersteuning. De taken bestaan uit:
voor het MVO-overleg 1 maal
per 2 maanden de notulen
maken en uitnodigingen versturen, ondersteuning bieden
bij de voorbereidingen voor de
duurzaamheidsdag op 10 oktober 2012 in Heemstede, secretariële ondersteuning bieden aan de klankbordgroep
Samen Duurzaam. Tevens kan

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

de functie verder worden uitgebouwd met “bestuurlijke”
taken. Meedenken wordt op
prijs gesteld.
Vrijwilligers
Voedingsondersteuning
Voor een ziekenhuis zoeken
wij vrijwilligers voedingsondersteuning die willen helpen
met het rondbrengen van het
eten & drinken, opruimen van
de keuken, inruimen van de
vaatwasser, patiënten wegbrengen naar- en ophalen van
de poli’s, geven van persoonlijke aandacht (gesprek, luisterend oor, of gewoon even
naast iemand gaan zitten). De
werkzaamheden vinden plaats
op maandag en dinsdag van
17.00-19.30 uur.
Scholenvoorlichter
dierenbescherming
Het gaat om het geven van
voorlichtingslessen aan basisschoolleerlingen (4 t/m 12
jaar). Het doel is kinderen bewust te maken van diverse aan
dierenwelzijn gekoppelde thema’s: o.a. verzorging van het
konijn, Beter Leven Kenmerk
etc.
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Tijdelijk extra CT-scanner
bij Spaarne Ziekenhuis
Regio - Vanaf deze week staat
er gedurende tien weken bij het
Spaarne Ziekenhuis een mobiele
cabine met een CT-scanner. Dit
röntgenapparaat wordt geplaatst
in afwachting van de komst twee
nieuwe CT-scanners deze zomer.
Met de tijdelijke extra CT-scanner wordt de wachttijd voor röntgenonderzoek korter en hoeven afspraken met patiënten niet
meer te worden verzet.
Het Spaarne Ziekenhuis heeft op
dit moment één CT-scanner. Deze scanner doet meer dan 11.000
diagnostische röntgenonderzoeken per jaar. Klinisch fysicus Hugo Spruijt: “En dat is dan wel het
maximale wat zo’n apparaat aankan. Bovendien is deze CT-scanner na elf jaar trouwe dienst aan
vervanging toe. We merkten met

name de laatste maanden dat er
steeds vaker een storing optrad.
We moesten daardoor afspraken met patiënten uitstellen naar
de avonduren. Dit was natuurlijk enorm vervelend. We wilden
daarom niet langer wachten en
zo snel mogelijk een oplossing
voor dit probleem vinden.”
De oplossing is nu gevonden met
de tijdelijke extra CT-scanner.
Deze is in een mobiele cabine
geplaatst naast het ziekenhuis.
Deze zomer wordt een nieuwe
CT-scanner geïnstalleerd. Op dit
moment vindt hiervoor een verbouwing plaats op de afdeling
Radiologie. In het najaar volgt
dan de installatie van een tweede CT-scanner en de wachttijden
voor röntgenonderzoek dus tot
een minimum beperkt zijn.

Geslaagd feestje

Willinkschool plaatst zich
voor landelijke finale
Bennebroek - Zaterdag 12 mei
werden in Westerbork, Harderwijk, Huissen, Purmerend, Leiden en Tilburg de halve finales
schooldammen van Nederland
gehouden. Enkele weken daarvoor had het eerste pupillenteam van de Willinkschool zich
geplaatst door Noord-Hollands
kampioen te worden. Zij moesten nu met 14 teams uit verschillende provincies hun krachten meten, in de wetenschap dat
slechts de eerste drie teams naar
de finale van Nederland mochten.
Na loting bleek Kinderkring uit
Woubrugge de eerste tegenstander te zijn. Deze tegenstander werd met de maximale 8-0
verslagen. Omdat er volgens het
Zwitsers systeem gewerkt werd,
kreeg het team nu een ander
schoolteam als tegenstander dat
zijn eerste wedstrijd ook gewonnen had. De Ark uit Velserbroek
werd na spannende wedstrijden
uiteindelijk ook met 8-0 verslagen. De derde ronde was zwaar.
De Zaaier uit Wijngaarden bood
zeer veel tegenstand. Gelukkig
wonnen Hein, Lucas en Philippe hun wedstrijden. David moest
de overwinning aan de tegenstander laten. Maar met de 6-2
winst was het team tevreden. De
eerste 3 wedstrijden na de pauze
kwamen de teams langs die allemaal nog kans hadden zich voor
de finale te plaatsen. Uiterst geconcentreerd werd er gespeeld.
De Rank uit Alphen aan den Rijn,
De Tweeklank uit HazerswoudeRijndijk en Die Heenetrecht uit

Oud-Vossemeer werden respectievelijk met 6-2, 8-0 en 6-2 verslagen. Na deze overwinningen
wisten de 4 jongens, de meegereisde (groot)ouders en hun
trainer/coach Bas Landweer dat
plaatsing zeker was. Uit de laatste 2 wedstrijden moest 1 punt
gehaald worden voor de hoogste
eindklassering. Echter de sterkste tegenstanders waren reeds
verslagen.
Als eerste nam de Fakkel uit
Goudriaan als tegenstander achter de tafel plaats. Een korte tijd
later hadden alle vier de Bennebroekers de felicitaties ontvangen. Een prachtige 8-0. De laatste wedstrijd ging het toen alleen
nog maar om de eigen percentages. Omdat Lucas, Hein en Philippe nog geen wedstrijd hadden verloren, kwam er een extra
spanning op hun laatste wedstrijd. Zouden zij ook de leerlingen van De Driemaster uit Hardinxveld-Giessendam kunnen
verslaan?
David kwam als eerste teleurgesteld van tafel, 0-2 achterstand. Hierna gelukkig drie tevreden gezichten, zodat zij inderdaad hun 100 procent-score vast
hadden gehouden. David, die bij
de Noord-Hollandse kampioenschappen zo’n 100 procent-score had behaald, moest nu genoegen nemen met 50 procent.
Op de finaledag 9 juni, is hij vast
en zeker van plan zijn lat weer
hoger te leggen.
Van de 32 damwedstrijden waren er 28 gewonnen en 4 in
verlies geëindigd. Zestien wed-

Bennebroek - Een geslaagd feestje op het Akonietenveld tijdens het ‘Meet Your Neighbours’ op 12 mei in de wijk Bloemhof. Het feest werd georganiseerd door leerlingen van het Kennemerlyceum die bij het jongerenwerk van Welzijn Bloemendaal
hun maatschappelijke stage liepen.

strijdpunten, een geweldig resultaat. Uit handen van de wedstrijdleiding ontvingen de jongens een aandenken en een beker voor de bekerkast van de
school. Inmiddels staan hier al
14 bekers die door dit team zijn
binnengesleept.
Als het aan hen ligt, komt er nog
1 bij. De Rank en Die Heenetrecht hebben zich met 11 en 10
wedstrijdpunten eveneens geplaatst voor de finale van Nederland.

Bibliotheek start met streaming e-books
Bennebroek - De Bibliotheek
Duinrand presenteert een nieuwe dienst: streaming e-books.
Voortaan kunnen alle bibliotheekleden online boeken lezen.
Streaming e-books werkt ongeveer hetzelfde als een filmpje
bekijken op YouTube of muziek
luisteren via Spotify. Bibliotheekleden loggen in op de website
van de Bibliotheek www.bibliotheek.nl/ebooks en vervolgens
wordt het boek direct geladen in
de browser. Op die manier hebben mensen het boek altijd bij de
hand, zonder dat ze het hoeven
mee te nemen of op te slaan.
Het aanbod e-books via
streaming is zeer divers en bevat
zowel fictie als non-fictie voor
jeugd, jongeren en volwassenen. Bij de start zijn bijvoorbeeld
de Nederlandse boeken van Tais
Teng, Mariska Hammerstein, Pim
Christiaans en Hans Peter Roel

beschikbaar, maar de online Bibliotheek bevat ook vijftig Engelstalige titels en tien Arabische
titels. Het aanbod Nederlandse
boeken is in eerste instantie nog
beperkt tot zo’n tachtig titels,

maar dit wordt snel uitgebreid.
De Bibliotheek maakt voor deze
dienst gebruik van Public Library Online van de Britse uitgeverij
Bloomsbury. Dit platform wordt
al met succes gebruikt door bibliotheken in Groot-Brittannië,
Duitsland, Denemarken, Canada,
Australië en de Verenigde Staten. Voor de uitbreiding van de
database met streaming e-books
is de Bibliotheek in overleg met
verschillende Nederlandse uitgeverijen.
De e-books zijn het eerste onderdeel van één landelijke digitale Bibliotheek. In deze online
Bibliotheek wordt in de toekomst
alle digitale content van de Bibliotheken, zoals e-books, muzieknummers, woordenboeken en
krantenknipsels opgeslagen.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekduinrand.nl en
op www.bibliotheek.nl.
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Proeftijd II: wereldse muzikale gekte
met de Wereldband in de Luifel
Heemstede - Op zaterdag 26 mei zal de Wereldband weer
eens ‘werelds’ uitpakken in theater de Luifel met hun show
‘Proeftijd II, een voorstelling in ontwikkeling’. ‘Proeftijd II’ belooft voor het publiek weer een groots theaterspektakel te
worden dat Heemstede op zijn grondvesten zal doen sidderen:
een zinderende show vol muzikale en artistieke virtuositeit en
humor met een arsenaal aan muziekinstrumenten. En dit alles
in wording... Een gesprek met Rogier Bosman van de Wereldband, die een tipje van de sluier doet oplichten.
‘Tijd om te proeven en te smullen van de nieuwe geniale ideeen van de muzikanten van de
Wereldband’ staat er te lezen in
het persbericht. ‘Proeftijd II, een
voorstelling in ontwikkeling’ is
inderdaad proeven en smullen. “Het is een show die de basis gaat vormen van ‘Playground’,
een theatertour van de Wereldband die in oktober 2012 in Leiden in première gaat”, legt Rogier Bosman uit. “Voor degenen
die ons als Wereldband niet kennen, is het een prettige gestoorde kennismaking met de meest

humoristische band van Nederland en ruime omstreken. Theater de Luifel is niet onbekend
terrein voor ons en een leuk intiem theater, waar je altijd een
leuke binding met het publiek
hebt. We komen daarom ook
graag in Heemstede.”
De op dit moment vijfkoppige
formatie Wereldband staat bekend om haar uitstekende muzikaliteit, gedompeld in eigenzinnige originele humoristische
vondsten en heel veel instrumenten. “Een goede logistieke
organisatie en improvisatie zijn

daarom vereist”, vervolgt Rogier,
“het is nog altijd de ultieme uitdaging om 100 tot 120 muziekinstrumenten onbeschadigd te
vervoeren die we gebruiken voor
onze show.”
Dus wat kunnen we verwachten? Als we de Wereldband
moeten geloven, een receptuur
van ritmische stuiterballen, een
veelzijdige contrabas, Berdien
Stenberg in curieuze folklore,
Ben Hur in Beieren en Schubert
in de lucht. Het lijkt wel een ‘Cirque de Soleil-achtige acrobatiek’
van muzikaliteit in nauwgezette perfectie met een grote knipoog naar het publiek. “Zo had ik
het nog niet bekeken, maar zo
kun je dit wel stellen”, lacht Rogier. “Maar een van onze meest
spraakmakende acts is toch een
muziekstuk op 28 instrumenten,
een marathon van 3,5 minuut die
aan het publiek voorbijtrekt. Altijd spannend, maar we blijven

Schitterende uitvoering Brahms
en Rachmaninov door HPhO
Heemstede - Een flinke rij voor
de ingang van de Bavo-kerk afgelopen zondagmiddag rond
drie uur zorgde ervoor dat het
concert van het Heemsteeds
Philharmonisch Orkest bijna een
kwartier later begon dan aangekondigd. Op deze zonnige moederdag was het publiek in groten getale afgekomen op het
voorjaarsconcert van het HPhO. Na een welkomstwoord van
de voorzitter zette het orkest in
met de eerst akkoorden van de
eerste symfonie van Johannes
Brahms, ook wel Beethoven’s
tiende genoemd omdat Brahms
zo dicht bij de laatste symfonie
van zijn grote voorbeeld is gebleven met zijn eerste symfonie én omdat hij als de grote opvolger werd gezien van Beethoven. Lyrische klanken met schitterend gespeelde solo’s van blazers en strijkers. Dirigent Dick
Verhoef dirigeerde zijn orkest
vol vuur en wist de concentratie en spanning goed vast houden. De symfonieën van Brahms
zijn geen gemakkelijke opgave
voor een amateursymfonie-orkest maar het HPhO en Verhoef
zijn de uitdaging aangegaan en
met succes. Na het slotakkoord
viel een juichende staande ovatie hen ten deel.
Na de pauze nam de Haarlemse pianiste Mirjam Karres plaats
achter de vleugel voor de uitvoering van Het tweede pianoconcert van Sergej Rachmaninov;
één van de bekendste en mooiste pianoconcerten ter wereld.
Mirjam Karres speelde betoverend, meeslepend en zeer geconcentreerd in prachtig samenspel met het HPhO. Een prestatie van formaat gezien de hoge
moeilijkheidsgraad van dit concert. Het orkest begeleidde haar

onder leiding van Dick Verhoef
met veel precisie, lyriek en ook in
dit werk weer met prachtige solo’s van de blazers. Een bijzondere vermelding voor Sandor
Soeteman op de klarinet die samen met Mirjam het publiek ontroerde met hun schitterende samenspel in het ingetogen tweede deel van het pianoconcert.
Het derde deel was uitbundige afsluiting van een schitterende middag en het ovationele en
langdurige applaus voor Mirjam
was zeer verdiend!
Het HPhO kan terugkijken op
een zeer geslaagd concert en
heeft zich van haar beste kant
laten horen en zien. Op 24 mei
a.s. reist het voltallige orkest op
uitnodiging naar Montaigu le
Blin in Frankrijk voor 2 concerten
ter plaatse en op 10 juni a.s. zijn
zij alweer te horen in Heemstede tijdens het “Kennemertuinconcert” bij Kennemerduin aan
de Herenweg.

Inloopuur voor
rugpatiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging Van Rugpatiënten (NVVR)
verzorgt op woensdag 23 mei
haar maandelijkse inloopmiddag in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp. Tussen 13.00 en
15.00 uur zijn twee leden van de
vereniging aanwezig om iedereen die meer wil weten over hoe
om te gaan met chronische rugklachten persoonlijk te woord te
staan. Zij zijn voor u bereikbaar
bij patiëntenvoorlichting van het
Spaarne Ziekenhuis in de centrale hal locatie Hoofddorp. Meer
informatie: 023-890 8360.

altijd plezier houden in muziek
maken binnen een decor van gezonde gekte! Wij hebben er zin in
en verwachten heel veel van onze show: ook wij willen proeven
wat ons publiek ervan vindt! Dit
vormt namelijk de basis voor de
samenstelling van onze komende theatertour.”
De voorstelling ‘Proeftijd II’ van
de Wereldband op 26 mei a.s.
belooft wederom als vanouds
een historisch en hilarisch spek-

takel te worden in theater de
Luifel en vangt aan om 20.15 uur.
Kaarten voor de voorstelling zijn
te reserveren op werkdagen van
09.00-16.00 uur via de theaterlijn
op telefoonnummer 023-548 38
38 en 45 minuten voor aanvang.
Buiten deze uren kunt u uw bestelling voor kaarten inspreken
op 06-26212193. Meer informatie over de Wereldband is te vinden op www.wereldband.nl.
Bart Jonker

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

5

G
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U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl
GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties
bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Glennis Grace, Edwin Evers en meer!

3 dagen feest
in Bennebroek begin juni
Nieuwe
expositie in
voormalige
gemeentehuis
Bennebroek - In het voormalige gemeentehuis van Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5 exposeert Josée van
Schuppen van 21 mei tot 4 juli.
Ze schildert expressief in heldere kleuren en aardetinten.
’s Zomers schildert ze vaak in
Zuid-Frankrijk, waardoor diverse schilderijen mediterrane
kleuren vertonen. Soms verstild, vaak vol beweging. Haar
kleurrijke werk is een uitnodiging om te voelen. Dat kan
rust en ruimte zijn of juist plezier en vitaliteit.
Josée heeft een losse, krachtige stijl en is niet zuinig met
verf. Ze werkt met acryl en experimenteert regelmatig met
natuurlijke materialen zoals
zand, schelpen, touw of aangespoeld hout. Omdat ze vanuit haar hart schildert, heeft
haar werk een bijzondere,
warme uitstraling.
Meestal maakt ze gebruik van
de ‘dynamische action paintingmethode’, waardoor het
steeds weer spannend is wat
het resultaat wordt. Belangrijke inspiratiebronnen zijn de
elementen aarde, vuur, water
en lucht. Verbinding en vrijheid zijn kenmerkende thema’s in haar werk.
De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30
uur.

Bennebroek – Over ruim drie
weken barst de jaarlijkse Feestweek los in Bennebroek. Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10
juni zal de weide in hartje Bennebroek weer terrein zijn voor
veel activiteit voor jong en oud.
De Bennebroekse Feestweek
heeft ook dit jaar een divers programma in petto. Van een culi-

nair evenement tot kindercabaret en van straatgolf tot uiteraard
veel muziek! ‘Waar een klein
dorp groot in is’ laat de poster
weten voor het 3-daagse event
en daar is geen woord van gelogen. De feestweek in Bennebroek is nu al een begrip in de
omgeving. Dit jaar wist de organisatie de populaire Nederlandse

zangeres Glennis Grace te boeken, maar ook de Edwin Evers
Band en nog veel meer muzikaal
talent zal naar de feesttent komen... Kijk alvast op: www.bennebroeksefeestweek.nl

Amsterdamse straatfoto’s in
Touchdown Center Heemstede

en zwart-witfoto’s zou gaan vormen. De afgelopen jaren is zij
heel veel in de hoofdstad te vinden, altijd met haar camera in de
aanslag. Hoewel zij ook regelmatig geposeerde portretten maakt,
geeft zij de voorkeur aan spontaan geschoten straatportretten
van uiteenlopende Amsterdammers die zich onbespied wanen
in hun grappige, mooie of ontroerende houdingen en gedrag.
Hiermee richt de fotografe zich
op een moeilijke – én door de
geboden alertheid tevens vermoeiende – tak van de fotografie. Zeker het speciale oog dat
zij heeft voor fietsers, die vaak al
voorbij zijn voordat je goed hebt
kunnen scherpstellen, vergt veel
geduld en oplettendheid. Zie:
www.marjonbleeker.com. De foto’s zijn ook te koop en in verschillende formaten leverbaar.
De expositie is te bezichtigen op
werkdagen (ma-vr) tussen 8.30u
en 16.30 uur.

Heemstede – Van 21 mei tot
en met 22 juni zijn in het Touchdown Center Heemstede foto’s
te zien die Amsterdamse straten in beeld brengen. Het betreft
een expositie van Marjon Bleeker. Het Touchdown Center bevindt zich aan de Havenstraat 87.
Bijzondere aandacht is er in de
fototentoonstelling voor fietsers in de stad. Van een haastig de hoek omslaande man op
opoefiets tot een met winkeltassen bepakte bellende meid. En
dat alles in het prachtige en herkenbare decor van de grachten,
straten, stegen en pleinen van
onze hoofdstad.
De IJmuidense Marjon Bleeker is
aangestoken met de liefde voor
het fotograferen tijdens een cursus op de FotoVakSchool in Am-

sterdam. Zij verloor haar hart
aan de stad die de grootste inspiratiebron voor haar kleuren-

Marleen Janssen vertelt over
De moedermonologen
Heemstede - Vrouwen praten
met hun vriendinnen bij voorkeur over drie onderwerpen,
waaronder hun moeder. Logisch,
want een moeder heb je voor altijd. Ook als je met haar hebt gebroken of als ze niet meer leeft.
Dochters en moeders. Dat is liefde en verbinding, en soms ook
ruzie en grote ergernis. Moeders zijn deskundige bemoeials, dominante heksen en zuigende slachtoffers. Maar het zijn
ook veilige havens, stimulerende
voorbeelden en grandioze oma’s.
Waarom maken sommige moeders ongevraagd de keukenkastjes van hun dochters schoon?
Waarom zijn dochters eeuwig
loyaal? Waarom wil geen dochter op haar moeder lijken (maar

doen we het allemaal wél)? Een
waarom willen we als we vijftig
zijn nog steeds mama’s kleine
meisje zijn?
Journalist en schrijver Marleen
Janssen (Bunnik, 1967) interviewde de afgelopen jaren voor
Libelle bijna honderd vrouwen
over hun moeder. Haar leidraad:
universele vragen als ‘Waarom is
het met mijn moeder zo ingewikkeld?’, ‘Kunnen we elkaar eigenlijk wel loslaten?’ en: ‘Help, ik lijk
zo op haar!’. De Moedermonologen is een bundeling van de 63
mooiste verhalen. Plus een uitgebreid voorwoord op basis van
gesprekken met psychotherapeuten Iki Freud en Roefkje Carmiggelt over hoe moeders en

dochters zich anno nu tot elkaar
verhouden.
Marleen Janssen werkt als columnist en journalist voor LINDA,
Libelle, esta, ZIN en Happinez.
Ze schrijft over relaties, vooral die tussen moeders en dochters, en over vrouwelijke seksualiteit. Eerder was ze hoofdredacteur bij Uitgeverij Quote Media. Ze schreef ‘99% liefde’ en ‘De Prozac Monologen’,
beide succesvolle non-fictie die
veel aandacht in de pers genereerde.
Op woensdag 23 mei om 10.30
uur vertelt Janssen over Moedermonologen bij Boekhandel
Blokker aan de Binnenweg 138
in Heemstede. Kom mèt of zonder moeder naar de boekhandel!
Toegang vrij. Reserveren gewenst op 023-5282472 of via
info@boekhandelblokker.nl. Zie
ook www.boekhandelblokker.nl.

Maya Wijsheid
voor je
levenspad
Heemstede - Elvira van Rijn
geeft donderdag 24 mei bij
Casca in de Luifel een lezing
over Maya Wijsheid.
We staan aan het begin van
2012, volgens onder andere de Inca’s en de Maya’s het
begin van een nieuwe tijd. Bij
alle transformaties om ons
heen en in onszelf kunnen we
persoonlijke ondersteuning
vinden in de heilige kalender
van de Maya’s: de Tzolkin.
Een Maya-kind kreeg, als bekrachtiging van zijn unieke
mogelijkheden, de naam van
zijn geboortedag volgens deze kalender. Wij kunnen nu
nog steeds gebruik maken
van die oude kracht en oude
wijsheid.
Elvira van Rijn (1967), schrijfster van ‘Maya wijsheid voor
je levenspad’ maakt de oude
wijsheid van de Maya’s toegankelijk voor de tijd waarin
we nu leven. Ze laat zien hoe
je de Tzolkin kunt gebruiken
als kompas voor persoonlijke ontwikkeling en leven in
de flow.
Ook geeft de kalender inzicht
in relaties met de mensen
waarmee je leeft en werkt.
Elvira is levenspadcoach, verzorgt Maya wijsheid workshops en begeleidt coaches,
trainers en therapeuten om
met de Maya wijsheid te werken. Zij is bij Brandon Bays
opgeleid tot Journey-therapeut en liep het pad van de
Inca sjamanen bij Alberto Villodo. Kijk voor meer informatie ook eens op www.levenspadvinderij.nl.
De lezing & beleving Maya
wijsheid voor je levenspad is
op donderdag 24 mei bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Aanvang 20.00
uur, entree voor deze lezing
is 8 euro. Reserveren is noodzakelijk en kan telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12
uur: tel. 023-5483828.

Levenspadcoach Elvira van Rijn.
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Afsluiting N207

Waarom pubers
puberen
Regio - Woensdag 23 mei, van
20:00 tot 22:00 uur, vindt in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem, de interactieve lezing ‘Waarom pubers puberen’ plaats door Ria van Dinteren van ‘Breinwerk’. Tijdens deze avond ondergaat u een aantal
zintuiglijke ervaringen waardoor
u de werking van het puberbrein
zelf ervaart! En u leert deze kennis als ouder of opvoeder toe te
passen in de dagelijkse opvoeding. De toegangsprijs voor deze avond bedraagt 3,50.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl
of
www.cjghaarlem.nl.

Regio - De provincie NoordHolland voert in de nacht van
woensdag 23 op donderdag 24 mei onderhoudswerkzaamheden uit aan en langs
de Leimuiderweg (N207) in
Haarlemmermeer. De weg is
die nacht tussen 20.00 uur ’s
avonds en 05.00 uur ‘s morgens afgesloten voor al het
verkeer in beide richtingen.
Er wordt die nacht gewerkt
tussen de Elsbroekerbrug
over de Ringvaart bij Lisse en de aansluiting van de
N207 met rijksweg A4. Borden geven de omleidingsroutes aan. Het verkeer van en
naar Nieuw-Vennep rijdt via
de Weteringweg en de Venneperweg. Het verkeer van en
naar Lisse en Hillegom wordt
omgeleid via Oude Wetering
of de N208. Meer info over de
rijbaanverdubbeling staat op
www.infoN207.nl.

Paranormale avond
Regio - Op 21 mei verzorgt het
EPC Kennemerland om 20.00
uur voor leden van EPC Kennemerland een paranormale avond
waarop het medium Jan Stuivenberg overledenen laat spreken via bandstemmen. Locatie verenigingsgebouw Speeltuin Oost, Anna Kaulbachstraat
14A te Haarlem. Meer informatie: 023-5364593.

Rabobank Haarlem e.o.
reikt prijzen uit!
Regio - Op maandag 14 mei
heeft de heer Nolet een waarde
cheque van 450,- euro namens
de Rabobank in ontvangst mogen nemen. Ook werden tijdens
de prijsuitreiking van de spaaractie de bedragen die de Rabobank doneert aan de goede doelen bekendgemaakt en werden
aan tevens de waardecheques
uitgereikt. Bestaande en nieuwe
klanten met een (nieuwe) spaarrekening bij de Rabobank maakten tussen 15 maart en 30 april
2012 kans op 450,- euro.
De prijsuitreiking vond plaats
in het Adviescentrum van Rabobank Haarlem en Omstreken.
Sabine Ophorst, directeur Retail,
overhandigde de cheque van
450,- euro. Vervolgens ging Ophorst in op de verschillende goede doelen die meededen aan de
spaaractie en maakte zij bekend
welk bedrag er aan hen gedoneerd wordt. De meeste klanten
stemden op het Jeugdsportfonds
Haarlem waardoor deze als grote winnaar uit de bus kwam. Het
Jeugdsportfonds Haarlem won
een waarde cheque van 1000,euro, een mooi bedrag waarvan
vier kinderen een jaar lang kunnen sporten! De overige goede
doelen, Stichting Dierentehuis
Kennemerland, Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken,
en Nationale Vereniging de Zon-

Nieuw in Heemstede

Met de Thuiszorg BV,
kleine maar krachtige organisatie
Heemstede - Sinds kort kan iedereen die wel een beetje extra
aandacht of zorg wil hebben of
geven terecht bij de nieuwe bewoners van Raadhuisplein 2.
Sinds 1 mei is namelijk hier ‘Met
de Thuiszorg BV’ gevestigd op
dit mooie stukje van Heemstede.
Een kleine, maar krachtige organisatie, die goede, betrouwbare
zorg en aandacht biedt aan haar
cliënten in Haarlemmermeer en
Zuid-Kennemerland. Ontstaan
door, voor en met gekwalificeerde verzorgenden die eerlijkheid,
openheid en de juiste zorgzame
instelling met elkaar delen en
het hart voor de cliënten op de
juiste plaats hebben. Dat is wat
het team sterk maakt en goede
zorg en een fijne werksfeer garandeert.
Met de Thuiszorg, Met elkaar!
Met de Thuiszorg helpt bij uw
dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden, oogdruppelen en medicatie
aanreiken en heeft betrouwbare,
vaste medewerkers die huishoudelijke verzorging nog echt met
emmer, sop en stofdoek doen.

Natuurlijk is dit ook het adres
voor hooggekwalificeerde verzorgenden en verpleegkundigen
voor alle medische handelingen
en begeleiding bij uw ziekteproces.
Met de Thuiszorg is gespecialiseerd in palliatieve terminale zorg thuis. Het palliatief beleid is in de eerste plaats gericht
op het welbevinden van e cliënt.
Jjuist in deze fase is een goede,
comfortabele verzorging van u
als onze cliënt van belang. Verpleegkundigen en verzorgenden
moeten telkens afwegen welke verzorgende of verplegende
handelingen zinvol zijn en welke handelingen de stervende te
veel belasten en dus niet meer
wenselijk zijn. Door nauwe samenwerking met specialisten,
huisartsen en de dierbaren die
u omringen, is het mogelijk om
de laatste dagen van uw leven
thuis door te brengen en toch de
juiste persoonlijke en medische
zorg te krijgen die nodig is. Met
de Thuiszorg helpt waar nodig,
maar doet ook graag een stap
terug waar mogelijk.

De kosten van uw zorg worden
over het algemeen vergoed vanuit de AWBZ. Hiervoor dient u
wel een indicatie van het CIZ te
hebben of daarvoor in aanmerking te komen. Tevens kunt u bij
Met de Thuiszorg de zorg inkopen vanuit een PGB of particulier. Een indicatie voor aandacht
is helaas niet mogelijk, maar wel
als dienst in te kopen. Met de
Thuiszorg vertelt u graag persoonlijk over de mogelijkheden
en kan voor u de aanvraag bij het
CIZ of de WMO verzorgen.
Neem voor meer informatie of
een persoonlijke afspraak contact op met het kantoor of kom
eens langs in het mooie pand tegenover het raadhuis.
Raadhuisplein 2, Heemstede, tel:
023-8700133, Achterwacht: 0628157443.
info@metdethuiszorg.nl
zorgvraag@metdethuiszorg.nl
Telefonisch
bereikbaar
van
maandag t/m vrijdag van 08.30
-12.30 en van 13.00 – 17.00 uur.
Bel voor spoedaanvragen onze Achterwacht 07.00 – 08.30 en
17.00 - 23.00 uur.

nebloem kregen allen een waarde cheque van 400,- euro! Met
deze donaties kan er onder andere zes weken lang met een
dierenambulance gereden worden, hebben ouderen een leuke
dag in het vooruitzicht en kunnen alle etenswaren bij de Voedselbank gekoeld blijven en worden rondgebracht.
De Rabobank is lokaal georganiseerd en betrokken bij haar

klanten en de omgeving. Binnen het werkgebied werkt de
bank daarom samen met een
groot aantal goede doelen. De
bank steunt deze partijen om bij
te dragen aan een betere maatschappij gericht op de verbetering van het economische, sociale en culturele leven in het werkgebied.
Rabobank Haarlem en Omstreken heeft regelmatig diverse lokale acties waar u aan mee kunt
doen. Kijk eens op www.rabobank.nl/haarlem voor meer informatie en volg de bank op
Twitter @RaboHaarlem.

Trudy is winnares behandeling
‘derma-roller’ bij Blitz Wellness
Heemstede – De oproep om in
aanmerking te komen voor een
gratis behandeling met de derma-roller bij Blitz Wellness heeft
heel wat reacties opgeleverd. De
derma-roller is een nieuw instrument die helpt de gezichtshuid
te verjongen. Lezers konden een
mail sturen waarom zij in aanmerking wilden komen voor de
gratis behandeling. Wel werd
aan hen een overtuigende motivatie gevraagd. Die van Trudy
van Gaal uit Heemstede ‘sprong’
eruit en zij is dan ook winnares
geworden van de behandeling
bij Blitz. Ze schreef onder meer
in haar mail dat ze dit voorjaar
aan een nieuwe baan is begonnen en dat best een beetje spannend vond. Je wilt er graag goed
uit zien tussen de nieuwe collega’s. De 60-jarige Heemsteedse
brengt bij mensen met een verstandelijke beperking een glimlach en een rode neus op. “Wat
zou het mooi zijn als ik alleen
maar een neusje hoef op te doen
om mijzelf op te leuken, en dat
mijn gezicht zo mooi is dat ik er
verder niets aan hoef te doen!”
Aldus haar wens.
Wat is Derma-roller?
Derma-roller is een compact apparaat dat over het gezicht moet
worden gerold. Het apparaat bevat minuscule naaldjes (0,2 millimeter voor thuisgebruik tot 1
voor professioneel gebruik) die
de huid opperhuid perforeren.
Ons eigen herstellingsmechanisme gaat deze onzichtbare gaatjes in de huid onmiddellijk op-

vullen door meer collageen aan
te maken. De gaatjes zorgen
er ook voor dat onze gezichtscrèmes beter door de huid worden opgenomen. De derma-roller wordt aangeraden voor verstevigen van de huid en huidveroudering te voorkomen.
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Thymo Rovers-toernooi
Heemstede - Het speelveld
voor het RCH-toernooi is rond en
we gaan met 45 teams op 19 mei
op het Heemsteedse Sportpark
weer een paar heerlijke wedstrijden beleven!
Het toernooi van de F-jes en Etjes dat zaterdag 19 mei wordt
gehouden op de velden van RCH
brengt 45 teams naar Heemstede waaronder teams van HBC,
EDO, FC Lisse en DSS. Vanaf 9
uur zullen alle F-teams in hun
poules strijden om de eer en
vanaf 13.00 uur de E-tjes.
Naar aanleiding van het mooie
Kids for Kids-toernooi bij Schoten is het idee opgekomen om
namens de deelnemers een
goed doel te steunen. Nog niet
zoveel jaren geleden heeft RCH
afscheid moeten nemen van
jeugdlid Thymo Rovers, die de
strijd tegen kanker niet kon winnen. De organisatie heeft besloten het toernooi naar hem te
noemen, maar tevens om zich
in te zetten voor een fonds opgezet door de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’, waarbij zijn ouders zich hebben aangesloten.
Om even stil te staan bij het feit
dat geld een mooie bijdrage is
om zo’n fonds te steunen, wil

Het toernooi bij RCH is vernoemd
naar jeugdlid Thymo Rovers, die
de strijd tegen kanker verloor. (foto: Harry Opheikens)
de organisatie bezoekers vragen
om langs te lopen bij de VOKKstand, zodat ze aan het eind van
de dag een bedrag kunnen overdragen aan het fonds.
Meer hierover is te lezen op
www.kanjerketting.nl of www.
vvok.nl. Ook heeft de organisatie
via AJAX, AJEWE en Adidas enkele mooie prijzen kunnen krijgen. Er wordt dus ook een loterij gehouden.

Turnsters GSV Heemstede
zeer succesvol
Heemstede - Zaterdag traden 6 turnsters van de turnvereniging GSV Heemstede in de
turnzaal aan tegen de concurrenten uit heel Noord Holland.
In een rechtstreekse confrontatie moesten zij proberen bij de
eerste 18 turnsters te komen. In
groepen van 40 turnsters betekende dat dat je in de bovenste
helft moest eindigen.
Om 09.00 uur startten Cindy en
Vera met hun wedstrijd. Vera begon met de sprong over de pegasus. Zij maakte een mooie
overslag en werd beloond met
een 9.85. Bij haar favoriete onderdeel brug ongelijk wist zij de
tegenstanders op grote achterstand te zetten. Voor een strak,

en gedurfde oefening kreeg zij
11.85. Jammer van het stapje
achterwaarts, dat scheelt zo een
paar tiende van punten en op dit
niveau kan dat alle kansen weggooien. Haar derde onderdeel
was balk. Altijd een “wiebelig”
onderdeel, maar gelukkig turnde
Vera een strakke oefening welke
werd beoordeeld met een 9.45.
Tot slot de vloeroefening. Alhoewel haar handstandoverslag op
één hand fantastisch ging, kreeg
zij toch een “magere” 10.55. Aan
het einde bleek zij toch voldoende punten te hebben vergaard
om door te stromen naar de districtswedstrijden.
Voor Cindy liep het iets anders.
Met een goede sprong (12.20)

Spierpijn
wordt
spierfijn
Heemstede - Houdt u van
een actief leven, maar gooien pijnlijke spieren en stijve
gewrichten roet in het eten?
U bent niet de enige. Ruim
50 procent van de Nederlanders heeft regelmatig tot
zelfs dagelijks last van spierpijn en stijfheid, zo blijkt uit
onderzoek van A. Vogel. En
dat belemmert ons bij allerlei activiteiten, van stofzuigen tot traplopen. Wat doen
we zoal tegen spierpijn en
stijfheid? De warme douche
en een warm bad staan bij
de meeste mensen op nummer één. En circa een kwart
van de Nederlanders kiest bij
spierpijn en stijfheid voor het
smeren van een gel of crème
om het leed te verzachten.
En dan het liefste een gel die
pijnstillend werkt én het lichaamseigen proces ondersteunt om spieren te herstellen. Aan beide vereisten komt
de nieuwe Atrosan Spier- en
Gewrichtsgel van A.Vogel tegemoet.
A.Vogel Atrosan Spier- en
Gewrichtsgel helpt snel bij
spierpijn, stijve spieren en
gewrichten en pijn door
kneuzingen. De gel, op basis
van een zeer hoge concentratie Arnica, stimuleert op natuurlijke wijze de lokale doorbloeding. Hierdoor wordenafvalstoffen uit spieren en gewrichten sneller afgevoerd
en herstel het spierweefsel
sneller. Zodat bewegen weer
fijn wordt. A.Vogel Atrosan
gel is neutraal van geur en
wordt snel door de huid opgenomen.
A.Vogel Atrosan Spier- en
Gewrichtsgel is verkrijgbaar bij Apotheek Groenendaal, Valkenburgerlaan 50 te
Heemstede.

en een hele goede brug ongelijk
oefening ging het toch mis op de
balk, een vroegtijdige afsprong
deed haar duikelen in het klassement. Ondanks haar een na beste vloeroefening wist zij zich niet
te plaatsen voor de districtswedstrijden. Maar Cindy is nog jong
en draait pas voor het eerst mee
op dit niveau, dus nog alle tijd
voor haar om zich op te werken.
In de tweede wedstrijd mocht
Renée haar kansen verzilveren.
Tot nu toe heeft ze ieder turnjaar nog de laatste wedstrijd behaald, dus ze wilde zichzelf dit
jaar weer waarmaken. Op de
vloer liet ze een salto voorover
zien en ze eindigde met een arabier flick flack. Over de pegasus
sprong ze een mooie overslag en
bij de brug ongelijk liet ze zien
dat ze de kip beheerst en ook de
salto af durft te doen. Als laatste onderdeel de smalle balk met

Een dubbele titel voor Irma van der Meer en Tine Posthuma.

Kampioenen gehuldigd
bij Bridgeclub Bel Air
Regio - Op donderdag 10 mei vond de laatste wedstrijd plaats
van de Bridgeclub Bel Air en zoals gebruikelijk werden de kampioenen gehuldigd.
Irma van der Meer en Tine Posthuma werden met overmacht
kampioen van de clubcompetitie. Zij behaalden de maximale
score van 500 punten. De nummer twee had 350 punten.
Ook werden zij de kampioenen van de Topintegraalcompetitie.
Dat werd behaald met een iets mindere overmacht. Over zes
wedstrijden behaalden zij een gemiddelde van 59 procent. De
nummers twee hadden 57,98 procent.
Yvon Tromp en Hannie Koek wonnen de Slemtroffee. Met 14
punten bleven zij de concurrenten (13 punten) maar net voor.

Yvon Tromp en Hannie Koek wonnen de Slemtroffee.
een radslag erop en hier liet ze
zien wat ze waard is; een goede allroundturnster die met een
11 de plek naar de districtwedstrijd mag.
In de laatste wedstrijd nog 3
turnsters: Christa, Marlijn en Rivka. Christa begon met een hele mooie overslag wat beloond
werd met een 13.80. Ook bij de
brug had ze 13 punten, door hoge zwaaien en een salto eraf. Bij
de balk viel ze helaas na de koprol eraf, maar met een mooie
vloeroefening kon ze toch weer
een paar puntjes winnen, zodat ze met een 16 de plaats toch
naar de volgende wedstrijd mag.
Marlijn en Rivka turnen allebei
voor het eerst bij de senioren.
Hoewel ze zelf pas 15 zijn, zijn

sommige tegenstanders de 20
jaar al dik gepasseerd. Bij de pegasus sprong Marlijn een half in,
half uit, met een 11.15 de tweede
plaats op de sprong. Bij de brug
ging het bij beide dames goed,
de zolendraai en de kip lukte bij
beiden, maar Marlijn kreeg toch
een hoger cijfer. Bij de balk ging
het bij Marlijn mis, na de handstanddoorrol viel ze van de balk,
waardoor haar cijfer maar op
een 9.10 uitkwam. Rivka maakte
een bruggetje achterover op de
balk en bleef wel gedurende de
oefening op de balk staan, met
een 10.60 als score. Ook bij de
vloer kreeg Rivka een hoger cijfer, waardoor zij net wel door is
en Marlijn net niet.
Monique Marchand
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Toren Oude Kerk in de steigers
Heemstede - De Oude Kerk aan
het Wilhelminaplein is gebouwd
op de resten van een uit de veertiende eeuw daterende Mariakapel, die door de Spanjaarden in
1573 werd verwoest. In opdracht
van Adriaen Pauw, regent en later raadspensionaris, werd een
kerk gebouwd voor de ‘Christelijk Gereformeerde Religie’. De
kerk was gereed in 1625. In 1652
werd de noordelijke zijbeuk gebouwd. In 1656 werd het grafmonument van Adriaen Pauw
opgericht, in het onderliggende
koor werden de familieleden bijgezet in een grafkelder.
In 1759 werd de kerk hersteld
waarbij men onder meer de toren vernieuwde. Nicolaas Beets
veranderde omstreeks 1840 veel.
Het houtwerk werd in een kleur
geschilderd, de muren werden wit geverfd. In 1938 werd
het kerkinterieur gerestaureerd,
waarbij de westelijke kant van
het schip vergroot werd.
Zo is er in de loop van de tijd
veel gewerkt aan de kerk. Omdat
de kerk een rijksmonument is,
houdt de monumentenwacht ieder jaar een inspectie en beheerder Pieter Burghoorn kreeg een
advies voor de toren. Een aantal

leien vervangen, lood- en zinkwerk repareren. De bollen en de
haan weer vergulden en controle
van de wijzerplaat. Het uurwerk
is nu aangesloten op de wereldtijd en krijgt zijn impulsen van de
atoomklok in Frankfurt. Niet zo
belangrijk voor de voorbijganger
die maar één wijzer ziet, wel voor
het luiden van de klok op de juiste tijd. “Nu we toch bezig zijn”, zo
laat Burghoorn weten, “wordt er
in de top gaas geplaatst om te
voorkomen dat duiven en meeuwen met hun uitwerpselen weer
het verfwerk en lood- en zinkwerk aantasten. Je blijft bezig met een oud gebouw, maar
gelukkig zijn er instanties die
bouwkundige controles uitoefenen. De laatste keer was dat uitwendig in 1980.
Met deze controle lopen we in de
pas van de BRIM subsidie, Besluit rijks subsidiëring instandhouding monumenten. Subsidie maakt veel mogelijk en is
van groot belang om een monument in stand te houden.” Pieter
Burghoorn blijft optimistisch. Al
bijna 400 jaar bestaat de kerk en
bouwkundig kan deze nog lang
mee.
Ton van den Brink

Heemstede - De verf- en behangspeciaalzaak in Heemstede - Verfhandel Ree - organiseert dit najaar wederom een
Kleur workshops! Een informele en vooral inspirerende workshop met een persoonlijk karakter over het gebruik van kleur in
uw interieur.
De avond begint onder het genot van een kopje koffie met een
korte presentatie over wat kleur
precies doet in een ruimte gegeven door de kleurspecialiste
Nancy Koornwinder van KleurKleur uit Heemstede. Daarna
ben je uitgebreid in de gelegenheid om jouw favoriete kleurstijl
te ontdekken middels het maken
van een moodboard.

soonlijke adviezen van Nancy en
de medewerkers van Verfhandel
Ree ontwikkel jij op het moodboard uiteindelijk jouw eigen favoriete kleurstijl. Aan het eind
van de avond keer je weer huiswaarts met je eigen moodboard
en een goed gevulde goodiebag
(incl. waardebon). Na deze gezellige en prikkelende workshop
durf je vast en zeker meer kleur
in het interieur te brengen!

Lokale kennis gevraagd bij plannen
verbindingsweg tussen N206 en A4 Workshop ‘KLEUR’ bij Ree
Regio - Bewoners en belanghebbenden in Bollenstreek,
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer worden door de
gezamenlijke overheden uitgenodigd om mee te praten over
mogelijke routes voor de verbindingsweg die moet gaan komen tussen de N206 en A4. De
overheden zijn voor deze verbindingsweg uitgekomen op het
gebied tussen Hillegom en Bennebroek. Onder de projectnaam
‘Duinpolderweg’ willen de overheden samen met bewoners en
belanghebbenden vier mogelijke routes in dit gebied bepalen.
Voor de economie is het belangrijk dat het gebied rondom de Bollenstreek, Aalsmeer
en Schiphol goed bereikbaar is
en blijft. Met een goede verbin-

dingsweg tussen de N206 en de
A4 kan het (vracht-) verkeer buiten de dorpen om rijden. Hierdoor verbetert de leefbaarheid
in de dorpen én kan het verkeer
beter doorrijden.
De regionale overheden in deze
gebieden zijn na onderzoek tot
de conclusie gekomen dat deze
verbindingsweg het beste in het
gebied tussen Hillegom en Bennebroek kan komen. Om te bepalen waar de weg in dat gebied
precies moet komen betrekken
de overheden bewoners en belanghebbenden.
In Beinsdorp/Zwaanshoek, Hillegom, De Zilk, Vogelenzang en
Bennebroek worden in mei informatieavonden georganiseerd
om bewoners en belanghebbenden te informeren over

• De onderzoeken die de overheden tot nu toe hebben gedaan
en hoe die hebben geleid tot de
keuze voor het gebied tussen
Hillegom en Bennebroek.
• Hoe bewoners/belanghebbenden kunnen meedenken en
meepraten over mogelijke varianten binnen dat gebied.
• Hoe die inbreng vervolgens
wordt meegenomen in de vier
mogelijke routes waaruit de gezamenlijke overheden een keuze
zullen maken.
In het project Duinpolderweg
werken de volgende overheden
samen: De gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Hillegom, en Noordwijkerhout, de
Stadsregio Amsterdam, HollandRijnland en de provincies ZuidHolland en Noord-Holland.

Wordt Willeke van der Meer van
Blokker de Beste Boekverkoper 2012?
Heemstede - Willeke van der
Meer, mede-eigenaar van Boekhandel Blokker, is genomineerd
voor de Beste boekverkoper
2012. Willeke van der Meer nam
samen met Arno Koek in 2006
Boekhandel Blokker in Heemstede over en is volgend jaar 25 jaar
werkzaam in het boekenvak. Ze
begon haar loopbaan bij Boekhandel Kooyker in Leiden en tot
op de dag van vandaag doet zij
dat met enthousiasme en passie.
In 2008 werd Arno Koek al gekozen tot de beste Boekverkoper
van het jaar!

De boekhandel is nog steeds het
belangrijkste verkooppunt voor
boeken in Nederland. Boekhandelaren zijn daarbij onmisbaar.
Persoonlijk advies over boeken,
een persoonlijk praatje en gastvrijheid zijn overduidelijk aanwezig bij een goede boekverkoopster.
De boekverkopers die op de
longlist staan, zetten zich dagelijks enthousiast in voor het
boek. De Albert Hogeveen Bokaal is een initiatief van de Stichting Elspeet. De jury bestaat dit
jaar uit: P.F. Thomése (auteur,

Eigen kleurstijl
Met het uitknippen en opplakken van diverse kleuren en materialen en met bovendien per-

Interesse?
De kleur workshop vindt plaats
op donderdag 24 mei (vanaf
19.30 uur). Schrijf je snel in, want
het aantal deelnemers is beperkt
om op deze manier het persoonlijke karakter van de workshop
te kunnen behouden. Aanmelden kan in de winkel of via www.
verfhandelree.nl.
Binnenweg 89 - 2101 JE Heemstede, Tel: 023 5286479.

juryvoorzitter), Martha Baalbergen (Winnaar 2011, Boekhandel van der Meer in Noordwijk),
Eduard Richter (uitgever Unieboek | Het Spectrum), Kirsten
Wesselius (vertegenwoordiger
Lemniscaat), Paloma Sánchez
van Dijck (voorzitter Elspeet
Conferenties) en Léon Groen
(Secretaris Albert Hogeveen Bokaal).
U kunt op haar stemmen via de
link: http://elspeetconferenties.
nl/stemmen/. Stemmen kan tot
3 juni.

Willeke (rechts) is genomineerd voor Beste Boekverkoper.

16 mei 2012
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Tuin zomerklaar maken,
samen met Tuincentrum de Oosteinde
Bennebroek - Bij Tuincentrum
de Oosteinde is het nu top-tijd.
Perkplanten te kust en te keur
voor uw borders, terraspotten of
hanging baskets kunt u nu kopen en dat doen veel liefhebbers van kleur in hun tuin dan
ook. Het is een komen en gaan
van mensen met groene vingers
en zij die dat niet hebben maar
wel van bloeiende planten houden. In een pot bijvoorbeeld of
in een hangbak. Kant-en-klaar
kopen of even oppotten. Advies
en tips kunt u altijd vragen aan
de specialisten bij De Oosteinde.
Violen, geraniums, petunia’s, lobelia, hortensia en nog heel veel
meer. Nu bij het tuincentrum dat
u vindt op de grens van Bennebroek en Hillegom. Zandlaan 22.
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Openluchttheater Caprera Dichtstorten Special
schudt verleden van zich af
Regio - Het gonsde rond in het
Bloemendaalse. Er zou van alles
mis zijn binnen de organisatie
van openluchttheater Caprera.
De manager zou aan de dijk zijn
gezet en financieel zou de boel
niet op orde zijn. De zakelijkheid
zou uit het oog verloren zijn.
Vrijwilligers moeten voor een lagere vergoeding werken en er
was sprake van overmatig dankgebruik na afloop van voorstellingen. Vrijwilligers en personeel
uitten hun ongenoegen dat zij te
lang verstoken bleven van informatie. Het afpakken van etenswaar en drinken was bezoekers
een doorn in het oog. Zelfs een
pakje kauwgom moest er aan
geloven. De ene wandelaar betaalde wel, de ander liep gratis
rond. Ook dit zette kwaad bloed.
Voorzitter Prins zou met de noorderzon zijn vertrokken. Kortom, de indruk ontstond dat het
één grote puinhoop was. De beschuldigingen werden verder
gevoed door het lange stilzwijgen van het bestuur en wethouder Ton Bruggeman van Bloemendaal. Hij volstond met het
verwijzen naar het persbericht
waarin de start van het seizoen
werd aangekondigd. Kort geleden bleken voorzitter Carin
Prins en interim-directeur Sander Schmalgemeijer toch bereid
om opening van zaken te geven.
De huidige voorzitter herkent
zich niet in de geschetste situatie. Zij wil haar voorganger geen

verwijt maken. Uit de door het
bestuur genomen maatregelen
blijkt wel dat zij niet gelukkig zijn
met de gang van zaken.
Er lag een verbeterplan van de
raad van toezicht. Manager Van
Woensel kreeg de ruimte zich in
te werken in de nieuwe situatie.
Toen dat niet tot tevredenheid
lukte, is er een directeur aangetrokken. Er was geen plaats
meer voor de manager. Volgens
Carin Prins is deze zaak met het
vertrek van Van Woensel beklonken en nu ook financieel afgewikkeld.
Er werd in de persoon van Sander Schmalgemeijer een ervaren
interim-directeur
aangesteld.
Wat hij aantrof verdiende volgens hem niet de schoonheidsprijs. De administratie lag her
en der, maar hij benadrukt dat
het financieel wel goed zit. Ook
voorzitter Carin Prins ontkent dat
er financieel is gemanipuleerd.
De programmering liep over
meerdere schijven, waarbij één
aanspreekpunt de voorkeur verdiende. “Wij zijn nu bezig de organisatie verder te stroomlijnen,
we beschrijven de functies van
de medewerkers met daarin hun
taken en verantwoordelijkheden.
De vergoeding voor de vrijwilligers is nu gelijkgetrokken. Daarnaast hebben wij de betrokkenen intussen geïnformeerd over
de gang van zaken.”
Smalgmeijer valt haar bij. “Het
theater was verworden tot een

poppodium en dat willen wij veranderen. Er moet een breed publiek wordt aangesproken met
onze voorstellingen. Ook minder courante voorstellingen komen aan bod. Zo willen wij ook
toneelvoorstelling gaan faciliteren in de toekomst.” Voor het afpakken van meegenomen etenswaar en drankjes wordt naar een
oplossing gezocht. Het horecabeleid, wat mag nu wel en wat
niet, wordt heroverwogen en
duidelijker gecommuniceerd met
de bezoekers. Het innen van gelden van wandelaars komt langzaamaan weer op gang. De gemeente Bloemendaal heeft dit
jaar weer flinke bedragen in het
onderhoud van de opstallen en
het park gestoken.
Om de omwonenden te vrijwaren van overmatige herrie wordt
er een geluidwerende constructie geplaatst. Ook de samenwerking met het restaurant De Uitkijk, dat feitelijk niet meer bestond, is nieuw leven ingeblazen.
“Wij staan voor een goede relatie met onze buren, omliggende gemeentes, vrienden van het
theater en onze sponsoren. Deze laatste groep willen wij verder interesseren voor en te betrekken bij het theater”, volgens
Prins.
Er zijn strengere eisen gesteld
aan het personeel, zodat na afloop van voorstellingen er geen
sprake meer zal zijn van excessen in welke vorm dan ook. In-

De Zonnebloem zoekt gezelschap
op de voorj aarsmarkt
Heemstede - De Zonnebloem
staat komende zondag, 20 mei
op de voorjaarsmarkt in Heemstede. Het doel is om een geld
op te halen met lotenverkoop
en om contacten te leggen met

mogelijke nieuwe vrijwilligers.
Tienduizenden mensen met een
fysieke beperking doen een beroep op het werk van De Nationale Vereniging de Zonnebloem.
Alleen dankzij de enthousiaste

inzet van héél veel mensen en
bedrijven kunnen wij deze mensen helpen om mee te blijven
doen in onze samenleving. Verfhandel Van Ree steunt de Zonnebloem met een leuke aktie op
de stand aan de Binnenweg 89.
Er wordt een spel opgezet en de
winkeliers uit de straat zorgen
voor leuke prijzen. De opbrengst
komt ten goede aan de Heemsteedse Zonnebloem afdelingen.
De
Heemsteedse
Zonnebloemafdelingen De Valkenburg
en Berkenrode willen groeien,
omdat de huidige groep vrijwilligers de vraag naar het Zonnebloemwerk niet meer kunnen
bijbenen. Mede door de individualisering en vergrijzing van de
maatschappij doen steeds meer
mensen met een lichamelijke
beperking door leeftijd, ziekte of
handicap een beroep op de vrijwilligers. Er is veel behoefte aan
persoonlijke aandacht en sociaal contact. Iedere maand organiseren beide afdelingen wel
iets leuks. We zoeken de mensen thuis op, gaan met hen wandelen of een dagje uit. Maar het
aantal vrijwilligers op de groep
zieken en mensen met een fysieke beperking, is eigenlijk te laag.

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.
Mi madre
Een wonderlijkheid
doch zo ongekend
bijna normaal geacht
vanzelfsprekend gewenst
een tip voor verf
een reiki hand
een nieuwe rits
gesnoeide plant

een warm gebaar
een rozenpad naar het altaar
verrassingen heel dol
soep voor onder de wol
onbetaalbaar waardevol.
Mandy Schoorl
Een haiku...
Forsythia bloeit
Gele wolken langs de straat
Heemsteedse lente
Edward van Kampen

tussen is het seizoen op 10 mei
van start gegaan. Voor de nieuwe directeur en het bestuur is
er nog een lange weg te gaan.
De publieke belangstelling is
de graadmeter of deze weg ook
naar de gewenste eindbestemming leidt.
Eric van Westerloo
Onze vrijwilligersteams kunnen
dus wel wat versterking gebruiken. De Zonnebloem zoekt met
name mensen die bereid zijn een
deel van hun vrije tijd te besteden aan, en het leuk vinden om,
een zieke of iemand met een fysieke beperking te bezoeken.
Vrijwilligerswerk is een zinvolle vrijetijdsbesteding en je krijgt
er ook veel voor terug. Door het
regelmatig huisbezoek bouw je
een persoonlijke band met iemand op. Bovendien ontmoet je
veel andere mensen bij de dagjes uit van de Zonnebloem. Wilt
u meer informatie over bezoekwerk of andere vrijwilligersfuncties? Wij nodigen u van harte uit
op de stand bij verfhandel Van
Ree!
Daarnaast gaan de Zonnebloemvrijwilligers op de voorjaarsmarkt
– en door heel Nederland - op
pad om in totaal zo’n anderhalf
miljoen loten te verkopen. Met
een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 2,5 miljoen euro is de loterij een belangrijke inkomstenbron voor De Zonnebloem.
Met de aankoop van loten helpt
u mee om het Zonnebloemwerk
mogelijk te maken en maakt u
tevens kans op 5.020 geldprijzen waaronder de hoofdprijs van
15.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar het plaatselij-

Ada Lodder special...
Het is er weer
de zachte
broosheid
van liefde
heb er niet
naar hoeven
zoeken
ze was weg
voor ik
het wist
en even
plotseling
weer terug
ik had voor
de zekerheid
mocht ze
naar huis
verlangen
het touwtje
van mijn deur
uit de
brievenbus
gehangen.
Je weg volgen
zonder doel
als beperking,
is leven
en langzaam
geboren worden.
Kracht
De oerkracht
van het leven
is vuur
het overwint
het vernietigd
maakt angstig
maakt nieuwsgierig
geeft kracht
maakt kwetsbaar
doet pijn
maakt blij
vuur is altijd
in beweging
het geeft je
de kans
voor een
nieuw begin
en leert je leven
in het nu.
Vuur
Weglopen voor
het vuur
is weglopen
voor pijn
weglopen
voor pijn
is doven
van het vuur
doven van
het vuur
is leven
zonder leven.
Ada Lodder

ke Zonnebloemwerk. Dus naar
vrijwilligers bij u in de buurt die
activiteiten organiseren voor fysiek beperkten. Koopt u een lot
dan draagt u letterlijk bij aan een
zorgzame samenleving bij u in
de buurt!
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Stap nu in een nieuwe
Mazda en betaal de helft...

Aspergefeest bij Lucas Primeurs
Heemstede - Dat is geen werken! Dat is puur genieten met elke klant die asperges komt kopen. Vertellen hoe lekker die
krieltjes erbij smaken, de aspergesaus, de scharreleitjes hard
gekookt, ham van de Keurslager, het aspergesoepje vooraf.
Zaterdag hadden Rob Lucas en
zijn rechterhand, groentespecialist John Schilder vóór de winkel aan de Jan van Goyenstraat
10 een grote uitstalling van het
witte goud, de asperge en wat
daar bij hoort. Beenham, scharreleieren, Hollandaise saus, Malta aardappelen.
Rob Lucas werkt al jaren met
John Schilder die vroeger een
eigen groentezaak had in de
Haemstedelaan. Samen haalden
ze vroeger al asperges uit Limburg. In Maria Hoop in de gemeente Echt zat al jaren een veehouder die op enkele hectaren
asperges kweekte. Zoonlief had
zich ook verdiept in de aspergeteelt. Na opvolging deed hij de
koeien de deur uit, zwaaide va-

der uit en maakte van de goede
grond een grote aspergekwekerij. Lucas Primeurs haalt er nu al
voor het elfde jaar de asperges.
Zelf halen, zien wat je koopt en
altijd leuk om even die sfeer te
proeven bij die vakmensen. Het
steken blijft ambachtelijk handwerk, links of rechtshandig, je
moet bijna gaan voelen waar de
asperge uit de grond komt. Dat
is te zien, maar dat moet je leren.
Daarnaast moet je dan aanvoelen waar je precies moet snijden
in de grond.
Asperge wokken
Zaterdag stond Martien Bos
uit Brabant bij Lucas Primeurs
te demonsteren hoe je asperges kunt wokken. Roerbakken
met pesto basilicum erbij. Eventueel met geitenkaas serveren.
Het gaat vlug en geeft een heel
andere smaak aan asperges. Steviger en een nog vollere smaak.
Veel klanten die ervan proefden kochten gelijk een starterset
asperge wokken. Voor het klassieke menu had Lucas Primeur

Jonge webshop-onderneemsters
in pop-up shop Haarlem
Regio - Webshops www.kimku.
nl en www.mynewbag.nl kunt u
vanaf heden vinden in een tijdelijke (voor 3 maanden) Pop-Up
store in het centrum van Haarlem. In de 140 m2 aan vloeroppervlakte tellende winkel aan de
Zijlstraat 61 tonen de webshops
hun collecties in (party) fashion,
exclusieve tassen en accessoires.
Het initatief voor de Pop-Up store kwam van Kim Kulik (26), eigenaresse van de webshop
www.kimku.nl voor party fashion
zoals avondjurkjes, luxe tops en
statement accessoires.
Kim: “Het openen van een tijdelijke winkel is erg hip onder
webshops in de fashion scene.
Op deze manier kan je als webshop ervaren hoe het is om een
winkel te hebben en kijken of
je offline ook verkoopt. ‘Bricks
& Clicks’ hebben de toekomst,
want met de combinatie van een

stenen en online winkel vergroot
je de naamsbekendheid van je
shop. Een must-do dus als webshop! Ook was ik op zoek naar
een leuke gelegenheid om mijn
twee nieuwe webshops in mei te
releasen. Toen ik dit winkelpand
vond moest ik alleen wel op zoek
naar een geschikte partner, want
het pand is met 140 m2 veel te
groot voor mij alleen.”
Die partner vond zij in Eline
Sweers (25), eigenaresse van
de exclusieve tassen webshop
www.mynewbag.nl . Zij verkoopt
modieuze betaalbare tassen
voor elke doelgroep, varierend
van hoogstaande kwaliteit imitatieleren tassen tot leren tassen
en bekende merken.
Eline: “Ik was gelijk enthousiast over de samenwerking want
het openen van een Pop-Up store stond al lange tijd op mijn verlanglijstje! Naast het feit dat ik

een heerlijke zak vol asperges,
krieltjes, aspergesoep, scharreleieren, ham van de Keurslager Kuijk en voor de wijnen
verwees hij naar buurman Le
Grand Cru die een wijnproeverij hield met betaalbare witte
wijnen bij aspergemenu`s. San
Vincenzo 2011 was een groot
succes tijdens het Circuit Culinair in restaurant de Bokkedoorns, 10,50 euro. Pinot Blanc
des Asperges van Gustav Lorentz uit de Elzas, een familiebedrijf anno 1836, een uitblinker in finesse en frisheid, 8,25
euro. Grüner Veltliner Weingut Ludwig Hiedler uit Oostenrijk al van 1856 met een heldere sprankelende strogele kleur.
Lekker op 8 tot 10 graden bij asperges of droge kaas, 11,95 euro.
Asperges kunt u blijven kopen
bij Lucas Primeurs, een recept
voor een lekker menu ligt klaar.
Het aspergefeest is tot 24 juni want dan wordt traditioneel
de laatste asperge gestoken. Eet
smakelijk!
Ton van den Brink
op deze manier kan kijken of
ik in de toekomst ook een echte winkel wil, is de Pop-Up store ook zeker van toegevoegde
waarde voor de klant. Vrouwen
vinden het soms eng om een
tas online te bestellen en in de
winkel kunnen ze hem bekijken,
aanraken en het leer ruiken.” De
winkel is alle dagen van de week
geopend, behalve op maandag.

Regio - Mazda RC in Velserbroek heeft een zeer bijzonder aanbod voor u: de unieke
50/50 deal. “Eindelijk… hebben wij ook een dergelijk bijzonder fraaie en voordelige
actie”, vertelt manager Hans
Touw. “Wanneer u nu in een
gloednieuwe Mazda 2 of Mazda 3 stapt, betaalt u slechts de
helft. De andere helft betaalt u
pas over een jaar. Rentevrij ! U
heeft tussentijds geen maandlasten of andere bijkomende rentekosten en betaalt pas
over een jaar het resterende
bedrag voor uw nieuwe auto
tegen 0% rente. Indien u daarnaast nog kiest voor de Mazda
2 BiFuel(wegenbelasting vrij)
kunt u dubbel genieten van de
geringe maandlasten.”
Naast de succesvolle introductie van deze 50/50 deals introduceert Mazda RC een nieuw
financieringsproduct: MAZDA
FLEX. Met dit product wordt u
de mogelijkheid geboden elke
2 of 3 jaar in een nieuwe Mazda te rijden. Het biedt u veel
rijplezier en u kunt steeds vaker in een nieuwe auto rijden.

Hans Touw vertelt u hier graag
meer over.
Bovendien kunt u kiezen uit
alle andere Mazda personenwagens. Er zijn bovendien diverse bijzondere uitvoeringen
leverbaar met een zeer complete standaarduitrusting én
een speciaal prijskaartje. Naar
welk model of uitvoering uw
voorkeur uitgaat, u sluit de
beste deal. Laat u verrassen
en komt u naar de showroom
aan de Kleermakerstraat 63 in
Velserbroek. Hans Touw kan u
alles vertellen over de recente prijsverlaging op de Mazda
5 en Mazda 6. Ook het laatste
nieuws over de nieuwe Mazda
CX-5 is dan bekend.
Komt u langs en profiteer nu
van de gunstige Mazda-acties.
Ook voor occasions bent u aan
het juiste adres. Een jong gebruikt Mazda 6 Business en
een Mazda 3 met 150 PK sport
maken deel uit van de aanbiedingen.
Mazda RC vindt u aan de
Kleermakerstraat 63 in Velserbroek. Inlichtingen: 0235132940.

Innovatieve nieuwe
Parkerserie bij De Roos
Heemstede - Parker, het
meest innovatieve schrijfwarenmerk ooit, zal in 2012 in
de Benelux een nieuwe wijze van fijnschrijven introduceren. Dit nieuwe schrijfsysteem is genaamd: de Parker 5th. De eerste pen waarin deze technologie is toegepast is genaamd: “Ingenuity”,
wat letterlijk innovatie of vernuft betekent.

sturen en is daardoor ideaal voor
licht schrijven, tekenen en schetsen. De eerste pennen zijn al
over de toonbank gegaan en de
refills zijn in verschillende diktes
en kleuren leverbaar. Deze nieuwe schrijfsensatie is niet overal
te koop. Alleen bij geselecteerde
winkels met productkennis over
het Parker assortiment zijn geselecteerd om dit product goed in
de markt te zetten.

Op basis van intensief marktonderzoek zijn de ingenieurs van
het Parker Innovation Centre gekomen met een technologie die
aan alle verwachtingen van de
moderne, veeleisende gebruiker
voldoet.
Een bijzondere en moderne interpretatie van de uitstraling van
een vulpenpunt, een superieure en zachte schrijfervaring en
het gemak van een schone vulling. Parker 5th technology is ’s
werelds eerste schrijfsysteem
dat aan deze behoeften beantwoordt.

Als u binnenkort bij de Roos in
Heemstede binnenloopt dan
kunt u de 5th Generation van
Parker live aanschouwen en natuurlijk ook proberen. Vanzelfsprekend zullen ze er bij de Roos
met trots over vertellen, zij zijn
immers naast de Bijenkorf de
enige speciaalzaak in NoordHolland die door het grote Parker zijn geselecteerd! Niet voor
niets treft u de mooie afbeelding
ook in de etalage aan...

Bij een geselecteerd aantal dealers waaronder De Roos Vulpenspeciaalzaak op de Binnenweg
110 in Heemstede zal met ingang van mei 2012 de pen Ingenuity verkrijgbaar zijn.
De Ingenuity serie is verkrijgbaar
in een dikkere en een dunnere
variant en vanzelfsprekend ook
in verschillende kleuren. De pen
laat zich heerlijk over het papier
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Ajewé opent gespecialiseerde afdeling

Run & Walk in de lift

Heemstede – Sinds kort heeft
Ajewé sport een speciale afdeling
voor hardlopen en wandelen, met
of zonder stokken. Misschien is het
toeval, maar in economisch zware
tijden - je hebt tenslotte niet meer
nodig dan een geschikte outfit groeit de belangstelling voor deze
tak van sport. Running is hot.
Nick Schoenmaker, de eigenaar van
Ajewé sport, is al tien jaar een fervente hardloper. Ook volgens hem
is het een sport die in de lift zit. “Je
ziet het als je de duinen ingaat, heel
veel mensen die hardlopen en aan
Nordic Walking doen. Je kan het
op elk niveau beoefenen en het is
geschikt voor alle leeftijdsgroepen.
Je kan alleen lopen of in groepjes
en je bent vrij in de keuze van tijd
en plaats.” Om aan de groeiende
vraag tegemoet te komen, heeft de
sportieve winkelier zijn assortiment
uitgebreid met een grote collectie gespecialiseerde schoenen van

Asics, Brooks, Saucony, Nike en Adidas. “Want schoenen zijn natuurlijk
wel belangrijk om lekker te kunnen
lopen en om blessures te voorkomen”, zegt hij. “Goed advies is daarin
cruciaal, want je moet een schoen
dragen die bij jouw voeten past.
Mensen met wat doorgezakte voeten hebben een ander soort schoen
nodig dan met neutrale voeten. We
maken hier in de winkel een statische voetafdruk waarop je precies
kan aflezen hoe jouw voeten eruit
zien en passen er dan de schoen op
aan. We houden in de computer bij
wanneer iemand een paar schoenen aanschaft, welke maat en welk
type. Zo wordt zichtbaar wanneer je
aan een nieuw paar toe bent, want
hardloopschoenen gaan zo’n 1500
kilometer mee.” Geschikte kleding
is een ander onderdeel van de outfit die een aankoop waard kan zijn.
Het materiaal van shirtjes en jacks
zijn spectaculair verbeterd in de

loop der jaren. Nick Schoenmaker:
“Let erop dat het dry-fit is en geen
katoen. De eigenschap van dry-fit
is dat het vocht doorlaat en niet
opneemt zoals katoen. Want dan
wordt het shirtje nat en krijg je het
gewoon koud. De jacks zijn wind
–en waterdicht en voorzien van reflecterende strips, waardoor ze goed
zichtbaar blijven bij donker weer.”
Juist voor de nieuwelingen in de
sport gaat Ajewé binnenkort een
samenwerking aan met Royce Kortekaas, sportfysiotherapeut bij het
Instituut voor Fysiotherapie Heemstede. De triatleet start met een
groepje beginnende hardlopers met
als voorlopige doel om dertig minuten te kunnen hardlopen. Tevens
wordt aandacht besteed aan voetanalyse en blessurepreventie( informatie: www.fysio-heemstede.nl).
Nick Schoenmaker, die veertien
jaar geleden de sportzaak overnam
van de broers Arie, Jan en Willem

(Ajewé), beaamt dat ook hij merkt
dat de mensen de hand op de knip
houden. Hij ziet het belang van een
ondernemer om voortdurend in
beweging te blijven, nu met een
gespecialiseerde Run & Walk collectie. “Sinds ik mij er meer mee bezighoud, krijg ik er ook meer vragen
over. Dan is een samenwerking met
iemand als Royce Kortekaas een
toegevoegde waarde. Bovendien
heb ik er een speciale cursus voor
gevolgd. De mensen in Heemstede
en Bennebroek hoeven dus beslist
niet meer naar de stad voor hun
outfit en voor deskundig advies. Wij
hebben hier alles in huis.”
De hele maand mei geeft Ajewé
20% korting op de collectie Run
& Walkschoenen. Raadhuisstraat
95, Heemstede.
Mirjam Goossens

nieuw bij
Run & wALK
Grote collectie Run & walk schoenen
asics • bRooks • saucony • nikE • adidas

dE gEHElE maand mEi

20% KoRtinG

GRAtiS analyse
op zaterdag 16 juni komt de
Tech Tour van asics bij ajewe sport.
Schrijf je in op:
www.asics.nl/running/tech_tours

Raadhuisstraat 95 • 2101 HE Heemstede • Telefoon 023-528 32 13
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Fietsspektakel in Heemstede!
Opstapdag elektrische fietsen / scooters en
introductie Goldline fietsen

Heemstede - In samenwerking met
Sparta, Gazelle, Goldline en Qwik organiseert Rijwielspecialist Hart op de
Zandvoortselaan 34 te Heemstede een
opstapdag voor elektrische fietsen
en scooters en de introductie van de
nieuwe lijn GOLDLINE fietsen komende vrijdag 18 mei. Dé dag om ideeën
op te doen, informatie te verkrijgen
en het uitproberen van een elektrische fiets en of scooter.
Van 10.30 tot 15.30 uur staan er specialisten van Sparta en Gazelle voor u
klaar om u te informeren en te adviseren over de nieuwste modellen en
bijbehorende mogelijkheden. Zo is er

bijvoorbeeld een nieuwe elektrische
fiets met een onzichtbare maar toch
uitneembare accu, hebben we modellen met een grote actieradius én bieden we extra zekerheid met de optie
op 5 jaar garantie op onze topmodellen (inclusief de accu).
De elektrische fietsen bieden puur
fietsgenot. Een ideale manier om u op
een vlotte en comfortabele manier te
verplaatsen tijdens een ontspannen
fietstocht of om snel en filevrij naar
het werk te fietsen.
Maar ook bieden wij elektrische fietsen voor hippe en relaxte ritjes naar
school of het makkelijk vervoeren van

E-Bike
opstapdag
Maak
Maak een
een proefrit
proefrit op
op de
de
Nr.
Nr. 11 elektrische
elektrische fiets
fiets op
op
Vrijdag
Vrijdag 18
18 Mei
Mei 2012
2012
In
In samenwerking
samenwerking met
met
Sparta,
Sparta, Gazelle
Gazelle en
en
Goldline.
Goldline.
De
Deelektrische
elektrischefietsen
fietsenvan
vanSparta
Spartabieden
biedenpuur
puur
fietsgenot.
fietsgenot.Voor
Vooriedereen
iedereenheeft
heeftSparta
Spartawel
weleen
een
passende
passendefiets!
fiets!Ervaar
Ervaarhet
hettijdens
tijdenseen
eenproefrit
proefrit
en
envindt
vindtde
deelektrische
elektrischeSparta
Spartadie
diebij
bijjou
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Rijwielspecialist
RijwielspecialistHart
Hart
Zandvoortselaan
Zandvoortselaan34,
34,2106CP
2106CP
HEEMSTEDE
HEEMSTEDE
www.rijwielspecialisthart.nl
www.rijwielspecialisthart.nl

kinderen en boodschappen. Voor iedereen hebben wij een passende elektrische fiets!
Naast al het fietsspektakel kunt u ook
een idee opdoen voor een elektrische
scooter.
Naast ons bestaande merk Benda komen wij nu ook met het merk: Qwik
Ervaar het tijdens een vrijblijvende
proefrit en vind de elektrische fiets of
scooter die bij u past!
Graag tot ziens.
Rijwielspecialist Hart
Zandvoortselaan 34
2106 CP Heemstede
023-5283172
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Gedumpte
boot ligt iets
anders
Heemstede - Hierbij wil ik reageren op het stuk in de krant
over de gezonken boot in de
Patrijzenlaan in Heemstede.
In de krant wordt gesuggereerd dat de boot zou zijn gedumpt. Het verhaal ligt echter
iets anders: de boot van hun
kort geleden overleden opa, is
door twee broers opgehaald
uit Drachten. De polyester bodem leek in orde en de bovenkant moest volledig opgeknapt worden. Na een lange
dag onderweg te zijn geweest
met een trailer naar Drachten
heen en weer was het doel de
boot hier te water te laten en
direct weg te varen naar een
andere locatie waar de boot
kon worden opgeknapt.
Helaas pakte het anders uit en
boorde de trailer tijdens het te
water laten een, waarschijnlijk
onherstelbaar, gat in de bodem. Direct hierna is de politie ingelicht en is aangegeven dat de boot zo snel mogelijk weggehaald zou worden.
Dit zou inderdaad geen eenvoudige klus worden aangezien de boot 1200 kilo weegt
zonder water erin. Tevens is
er een telefoonnummer achtergelaten voor als er verdere
vragen zouden zijn. Helaas is
dit bericht niet bij de gemeente aangekomen en is de boot
op korte termijn door de gemeente weggehaald. Hier is
dus sprake van een misverstand.
Henk Kinkhouwers, Heemstede

’t Is weer
Vrijdag

Heemstede - Voor tieners van
11 tot en met 14 jaar organiseert
Casca ‘t is weer vrijdag in de jongerenruimte van Plexat in de Luifel. Vrijdag 18 mei wordt levend
Cluedo gespeeld, een live versie van het moord-/mysteryspel
Cluedo. Vrijdag 25 mei worden
animatiefilmpjes gemaakt.
Je mag je voor ‘t is weer Vrijdag opgeven via e-mail: plexat@
casca.nl, of bellen met: 023-548
38 28. Maar je mag ook op de
avond zelf komen. ‘t Is weer Vrijdag is altijd in de jongerenruimte
van Plexat bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede van
20.00 tot 22.00 uur.
Kijk voor het volledige programma op www.casca.nl. ‘t Is weer
Vrijdag heeft ook een eigen hyves pagina:
www.plexat-heemstede.hyves.nl.

Bejaarde
vrouw betrapt
inbreker

Roel Hoogendoorn neemt
afscheid van begraafplaats
Heemstede - Afscheid nemen
van een begraafplaats, er zit iets
vreemds aan. Een plek om afscheid te nemen van iemand
die gestorven is. Roel Hoogendoorn neemt afscheid als beheerder van de mooiste begraafplaats van Nederland, de Algemene Begraafplaats van Heemstede aan de Herfstlaan. Sinds
1975 was de rijzige man met inmiddels grijze baard het gezicht
van de begraafplaats. Iedereen
die een begrafenis op de Herfstlaan meemaakte, zag hem als de
ceremoniemeester. Hij ontving
families in de aula, gaf aanwijzingen, zorgde voor rust en orde, als voorloper wees hij de weg
naar een graf. Hij gaf met zijn
voorkomen een zekere waardigheid aan elke ceremonie.
Hij gaat de begraafplaats verlaten om met pensioen te gaan.
Na veertig dienstjaren bij de gemeente. Hij begon in 1972 bij de
plantsoendienst in de wijk Zandvoortselaan. Leuk werk, leuke
wijk, al gauw zijn wijk! Tot er in
1975 een plaatsje vrij kwam op
de begraafplaats. Die overgang
van levende bomen naar een begraafplaats was even wennen.

Hij had niets met de dood te maken gehad. Je gaat lezen, leest
advertenties van overledenen.
Goh, die ook al! Proberen los te
laten en niet mee te nemen naar
huis. Anders hou je dat geen 37
jaar vol. Niet alleen verdriet kom
je op een kerkhof tegen. Er zitten mooie kanten aan begraven.
Je kunt op momenten veel betekenen voor mensen. Als ze vooraf een mooi plekje willen uitzoeken. In de zon, schaduw, niet onder hulst, onder een grote boom,
ja echt, het geeft mensen een
goed gevoel. Het geeft voldoening als begrafenissen goed verlopen. Daarnaast is er het onderhoud plegen aan graven, scheve
graven rechtzetten, schoonmaken, bomenonderhoud, plantsoenen bijhouden. Paswerk doet
het schoffelwerk.
Beheerder
In 1987 overleed Cees van Roon,
de hoofdopzichter, waar Roel
veel van geleerd heeft. Hij werd
zijn opvolger, nu met de omschrijving `beheerder begraafplaats`. Hij kreeg te maken met
de financiële kant, begrotingen,
medewerkers aansturen. In 1990
volgde hij een scholing ecolo-

INGEZONDEN

Sorghbos wordt Sprookjesbos
Zo is het een rommeltje onder de pas geplaatste bankjes in het
Sorghbos van allerlei afval en opeens geen spoor meer van rotzooi. Als 80-jarige geloofde ik niet meer zo in sprookjes maar nu
ik dit zag ben ik gaan twijfelen. Zou ik kinds worden dacht ik nog
want zo snel handelen dat verwacht je in deze tijd niet. Al helemaal niet van menselijk handelen.
‘s Morgens vroeg ben ik met hond aan de riem naar het bos gegaan en zag ik in de verte al wat activiteit iets met wat groens wat
daar bewoog. En ja, mensen met op hun rug ‘Paswerk’. We mogen
blij zijn dat we die nog hebben. Laten we er zuinig op zijn.
H.A.Oldersom
Wasserij A nnalaan

gisch beheer en kreeg hij het
beheer van het hele wandelbos
Groenendaal erbij. Jaarlijks de
werkplannen maken. Roel: “Het
werken met mensen op de begraafplaats is bijzonder. Achter de schermen wordt er gelachen. Een uitlaatklep moet zo nu
en dan open. Moeilijk blijft een
begrafenis van een kind. Soms
is het maar één zinnetje dat je
er weer bovenop helpt. Belangrijk is dat de sfeer onder de medewerkers goed is, er gepraat
en geluisterd wordt.” Hij heeft
op `zijn begraafplaats` gewerkt
en op zijn specifiek rustige wijze kunnen bijdragen aan een
serene sfeer. Hij gaat thuis in
Zandvoort, waar hij al zestig jaar
woont, genieten van zijn volkstuin. Als de schuur eindelijk is
opgeruimd, kan hij gaan houtdraaien. Zijn vrouw is een Zandvoortse, hij vindt het een prachtig dorp waar je ook gemakkelijk
van kunt genieten.
Roel Hoogendoorn, het gezicht van de Algemene Begraafplaats Heemstede, krijgt volgende week een receptie aan geboden door de gemeente.
Ton van den Brink

DJ-cursus
Heemstede - Bij Plexat kun je,
als je 12, 13 of 14 jaar bent , een
DJ-cursus volgen. Vanaf donderdag 24 mei leer je in 5 lessen de
basistechniek en werk je naar
een echte presentatie toe. Niet
alleen het draaien, maar ook het
technische gedeelte komt aan
bod. De lessen zijn op donderdag 24 en 31 mei, 7, 14 en 21 juni (plus presentatie) van 19.30
tot 21.00 in jongerencentrum
Plexat in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Opgeven (voor donderdag 17 mei) of meer informatie? Mail naar plexat@casca.nl.

Heemstede - Een hoog bejaarde dame betrapte vorige week
donderdagmiddag om 14.00 uur
een inbreker in haar huis aan
de Johannes Vermeerstraat. De
vrouw lag te slapen en hoorde gestommel beneden. Toen
zij met de traplift naar beneden
kwam, zag zij een onbekende
man in haar gang staan. De man
ging er bij het zien van de vrouw
vandoor.
Mensen die mogelijk getuige zijn
geweest van de inbraak, worden
verzocht contact op te nemen
met de politie in Heemstede, via
0900-8844.

Fietsendief
aangehouden
Heemstede - De politie heeft
in de nacht van zaterdag op
zondag een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats
aangehouden op verdenking
van fietsendiefstal. Rond 00.30
uur belde een oplettende getuige de politie. Hij zag de verdachte rommelen aan fietsen op de
Binnenweg.
Agenten snelden ter plaatse en
zagen de verdachte fietsen op
de kruising Dreef/Paviljoenweg
en gaven hem een stopteken.
Toen bleek dat de verdachte inbrekerswerktuig in zijn tas had
is hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in
Heemstede voor verhoor.
Na onderzoek in de buurt werd
een losgeknipte fiets aangetroffen. Deze en de fiets waar de
verdachte op reed zijn in beslag
genomen. De politie maakt proces-verbaal op.

Gestolen
fietsen
aangetroffen
Heemstede - De politie heeft
vorige week woensdagmiddag
op de NS stations van Heemstede/Aerdenhout, Overveen en
Bloemendaal een controle gehouden op gestolen fietsen. De
agenten troffen op het station
Heemstede/Aerdenhout
twee
fietsen aan die vermoedelijk van
diefstal afkomstig zijn, een grijs/
blauwe Giant zonder origineel
framenummer en een zwarte
Batavus Old Dutch. Ook bij deze fiets was met het framenummer geknoeid.
Beide fietsen zijn in beslag genomen en de politie stelt een onderzoek in.
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De mooiste voorjaarsfoto’s

Vorige week deden wij een oproep in de Heemsteder om mooie voorjaarsfoto’s in te sturen.
Het resultaat mag er zijn!

GSV
Volleybal op
Voorjaarsmarkt
Heemstede - Altijd al eens
in teamverband aan sport
willen doen? Of al vele jaren
aan het volleyballen en nu op
zoek naar een andere vereniging?
Bij GSV Volleybal ben je aan
het juiste adres, of je nu
jong of oud bent, een beginner bent of ervaren competitiespeler, bij GSV kun je
op je eigen niveau volleyballen.

Dit prachtige stel woont in mijn vijver en is weer volop bezig om voor
kikkerdril te zorgen. Het heeft het nodige geduld gekost om deze
foto te kunnen maken, maar het was zeker de moeite waard!
Ingestuurd door Sonja Goed.

Ik geniet volop van mijn lentetuin aan de J. Dixlaan in Heemstede.
Ingestuurd door Auktje Valens.

INGEZONDEN

Reactie op
‘4 mei is geen theater’
Hierbij wil ik reageren op het ingezonden stuk van een Joodse inwoner uit Heemstede. Zelf ben ik oorlogsveteraan en als lid van
de adviescommissie Veteranen in Heemstede, de laatste vijf jaar
nauw betrokken geweest bij de organisatie van de 4 mei herdenking. Ik heb zelfs de eer gehad om tweemaal als ceremoniemeester te mogen fungeren. Deze herdenking is uitdrukkelijk bedoeld
om stil te staan bij het overlijden van álle oorlog-slachtoffers, zowel burgers als militairen. Er wordt dus geen enkele uitzondering
gemaakt op religie of geaardheid en Joodse slachtoffers behoeven zich dus niet achtergesteld te voelen.
Ik weet dat de gastsprekers zeer zorgvuldig door onze burgemeester persoonlijk worden uitgekozen en zoals in het verstrekte
programma staat, hebben deze sprekers zeer uiteenlopende beroepen in de samenleving.
Dat Maarten Wansink toevallig toneelspeler van beroep is, doet
dus niet terzake.
Ik weet niet of de schrijfster aanwezig is geweest bij de herdenking, zo ja, dan heeft zij niet echt goed geluisterd, want hier werd
een verhaal verteld van een jongen zoals hij het thuis beleefd
heeft.
Er waren na afloop dan ook heel veel positieve reacties. Hier werd
bepaald géén theaterstuk opgevoerd.
B. Blankenaar, Heemstede.

Deze foto wil ik met alle liefde insturen omdat het echt een gelukstreffer is en ik er ontzettend trots op ben! Genomen in mijn tuin.
Ingezonden door Kelly Smeink.

De koolmezen in het nestkastje aan de Zernikelaan te Heemstede
vliegen af en aan om hun jongen te voederen, en ze hebben het er erg
druk mee. Ingezonden door Klaas de Vries.

Bamboe ideaal ‘groen’
bouw- en tuinmateriaal
Regio - Bamboe Bouw Nederland importeert bamboe bouwen tuinmateriaal. Bamboe is niet
alleen een trend vanwege de
kwaliteiten en uitstraling van het
materiaal. Bamboe is ook zeer
populair omdat het bomen spaart
en dus het milieu. Bamboe Bouw
Nederland levert aan groothandelaren, bedrijven en particulieren. Bamboe is duurzaam en
sterk. Bamboe Bouw Nederland
kan als importeur bovendien
mooie prijzen bieden in een zeer
ruim assortiment aan producten.
Zo zijn er meer dan 30 modellen
tuinschermen en bamboematten op rol. Bamboepalen zijn verkrijgbaar in de kleuren naturel,
zwart en tijger in vele maten. Er
is ook bamboe plaatmateriaal en
zelfs terrasplanken zijn van bamboe verkrijgbaar. Op de website
staat het complete aanbod en de
prijzen, of ga langs in de show-

room met afhaalmagazijn aan
Loet 6 in Uitgeest. De producten zijn direct uit voorraad leverbaar en kunnen worden meegenomen of worden bezorgd aan
huis of bedrijf.

Volleybal is een teamsport
waarbij het samenspel, de
dynamiek, de behendigheid
en de tactiek ervoor zorgen dat het niet alleen een
leuke sport is maar ook
nog eens gezond is voor je
lichaam.
GSV Volleybal, onderdeel van
omnivereniging GSV Heemstede, is een actieve middelgrote vereniging waar iedereen van 6 tot 60+ zowel recreatief als in competitieverband
deze leuke sport kan beoefenen. Naast de reguliere trainingen en wedstrijden wordt
er regelmatig meegedaan
aan jeugdkampen en toernooien.
Zondag 20 mei staan de volleyballers op de voorjaarsmarkt in Heemstede. Loop
eens langs bij hun stand en
ze vertellen je alles over het
volleybal bij deze vereniging.
Tevens bieden ze je aan om
twee keer geheel vrijblijvend
met de training mee te doen.
GSV Volleybal is te vinden op
www.gsvvolleybal.nl.

Momenteel krijgt men 10% extra
korting op het complete assortiment tuinschermen en bamboematten op rol. Deze aanbieding
is geldig tot en met 26 mei. Bamboe Bouw Nederland is zes dagen per week geopend van 9.00
tot 16.00 uur. Bel voor meer informatie 0251-313177 of kijk op
www.bamboebouwnederland.nl.
Een mail sturen kan naar
info@bamboebouwnederland.nl.
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RCH knokt zich naar gedeelde koppositie
Heemstede - Nu het lange
tijd ongenaakbare Hawks steken laat vallen wordt het aan de
kop van de ranglijst in de Overgangsklasse steeds spannender.
Net als vorige week haalden de
Hawks, evenals RCH, niet de volle buit binnen. Maar omdat de
Heemstedenaren, zij het op het
nippertje, dit weekend geen fout
maakten tegen Robur, gaan beide teams nu zij aan zij aan kop
en volgt DSS op slechts 2 punten in de strijd om het kampioenschap en de promotie/degradatieserie met de nummer laatst uit
de Hoofdklasse.
Robur had zaterdag in Heemstede niets in te brengen tegen
RCH-Pinguïns. In de 7 innings
die de wedstrijd duurde kwamen
de Apeldoorners op het werpen
van Robin van Eis niet verder dan
1 schamele honkslag en 3 vrije
lopen wegens 4 wijd. En telkens
was het eerste honk het eindstation.
RCH sloeg in deze wedstrijd 13
honkslagen, waarvan 6 in de
tweede inning, tezamen met 2
x 4 wijd en een vangfout in het
rechtsveld goed voor 6 runs in
die slagbeurt. In de vijfde inning

werd het 9-0 en vroeg in de zevende 10-0, waarmee direct een
einde aan de wedstrijd kwam.
De hele line-up van RCH deelde in de honkslagenproductie,
waarbij Lex Leijenaar, Ferd van
Stekelenburg, Giovanni Valmont
en Victor Draijer er ieder 2 voor
hun rekening namen.
Zondag in Apeldoorn was het
andere koek. Roburs werper
Werner van Eijk, die vorig jaar
nog een maatje te klein was
voor de Heemsteedse slagploeg,
bleek veel te hebben bijgeleerd
en gaf in 7 2/3 inning maar 7
honkslagen en 1 vrije loop weg.
Toch waren 2 van die honkslagen in de eerste slagbeurt, van
de knuppels van Lex Leijenaar
en Tino van Erk, goed voor de
0-1. In de derde inning werd het
0-2 voor de Racing door Mark
Smit na een veldfout en honkslagen van Lex Leijenaar en Giovanni Valmont, waarna het met
de Heemsteedse productiviteit
voor de rest van de wedstrijd gedaan was.
De Heemsteedse verdediging,
met Marcel Timmer op de heuvel, had het eigenlijk veel moeilijker. In de derde Apeldoorn-

se slagbeurt liepen, bij 1 man
uit, de honken vol en betekende
4 wijd een automatisch punt en
nog steeds volle honken, maar
met een fraai dubbelspel over
korte stop Tim Vermij, tweede
honkman Ferd van Stekelenburg
en eerste honkman Tino van Erk,
kreeg Marcel Timmer de broodnodige steun. Ook in de zesde
slagbeurt liepen de Apeldoornse honken vol, maar ook nu wist
Timmer zich gesteund door uitstekend veldwerk. Na 7 1/3 inning deed Marcel met 2-2-10-0
de heuvel over aan Ewout Bos,
die het direct voor zijn kiezen
kreeg toen Robur het tweede
en derde honk in handen kreeg
bij 1 uit, maar ook nu deed het
RCH- veld zijn werk foutloos, zoals trouwens dit hele weekend.
In de laatste slagbeurt moest
Bos nog een tweehonkslag toestaan, maar kwam zijn ‘save’ met
0-1-1-0 in 1 2/3 inning niet meer
in gevaar.
Donderdag (Hemelvaartsdag)
speelt RCH-Pinguïns om 14.00
uur uit bij Sparks, op zaterdag
gevolgd door de thuiswedstrijd
tegen Double Stars en de return
een dag later in Heiloo.

Sportspreekuur Instituut voor Fysiotherapie
Heemstede - Elke dinsdagmiddag wordt in het Instituut voor
Fysiotherapie Heemstede op afspraak een sportspreekuur gehouden. Royce Kortekaas, sportfysiotherapeut en manueel therapeut, geeft daar advies over
blessures, trainingsopbouw of
behandeling van klachten.
Royce is sinds maart 2012 het
team van het Instituut voor Fysiotherapie komen versterken.
Hij heeft zelf aan topsport gedaan, was onder andere tweevoudig Nederlands kampioen
off-road triatlon. Hij weet als
geen ander hoe vervelend het is
als je bij het sporten gehinderd
wordt door een blessure. En hij
heeft als sportfysiotherapeut

veel ervaring in het behandelen
van allerlei sporters met verschillende aandoeningen.
Na aanmelding voor het sportspreekuur volgt een deskundig
onderzoek om een goed beeld te
krijgen van de problematiek. Zo
kan de sporter een onderbouwd
advies krijgen over het omgaan
met een blessure of het aanpassen van de training. Indien nodig kan ook direct een vervolgafspraak gemaakt worden voor behandeling in de praktijk. Daarbij
kan uit allerlei aanwezige specialisaties geput worden. Naast
sportfysiotherapie of manuele
therapie b.v. ook dry-needling,
triggerpoint behandeling, medische trainingstherapie, ontspan-

ningstherapie of juist core-stability training.
Voor aanvullend of meer specialistisch onderzoek kan doorverwezen worden naar een sportarts van SMA Haarlem of één
van de specialisten waar wij regelmatig mee samenwerken.
Sporters die geblesseerd zijn of
die advies willen over hun klacht
kunnen vanaf nu terecht bij het
Instituut voor Fysiotherapie, locatie Burg. Van Lennepweg 1 te
Heemstede. Het sportspreekuur
is op afspraak elke dinsdag van
16.30 – 17.30. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden
kan telefonisch op 023-5281906
of per e-mail info@fysio-heemstede.nl.

Sportfysiotherapeut Royce Kortekaas bezig met sportspreekuur.

Certificaten voor HPC
Waterplezier zwemmers
Heemstede - Vrijdag 11 mei
was het weer even spannend
voor zeven zwemmertjes van de
afdeling Waterplezier van HPC
Heemstede. Het Waterplezier
zijn speciale lessen voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar die net
hun zwemdiploma hebben behaald. Zij maken op een speelse wijze kennis met de verschillende takken van de zwemsport
waardoor de aangeleerde vaardigheden tijdens de zwemlessen
behouden blijven. Willemijn Koene, Wesse Werkman, Jake Foreman, Matthijs Terpstra, Isabel
Elenga en Ben Foreman behaalden het certificaat nummer vier
en Fien van Munster het certi-

ficaat nummer vijf. Ze moesten
als een echte wedstrijdzwemmer
een rugcrawlstart kunnen maken, evenals een goede startduik
op de manier zoals er straks ook
op de Olympische Spelen gestart
zal gaan worden. Voor het synchroonzwemmen leerden ze om
gehurkt te wrikken (voorstuwing
door het water door middel van
korte polsbewegingen) met koprollen voor- en achteruit. En het
waterpolo kwam aan bod doordat ze leerden zwemmen met
de bal en deze daarna gericht te
gooien. Uiteraard waren de kinderen apetrots en gingen maar
al te graag met trainer Gijs van
de Woord op de foto!

Juni bij Linnaeushof
in teken EK Voetbal
Bennebroek - De maand juni staat bij Linnaeushof geheel
in het teken van het Europees
Kampioenschap Voetbal met
vier EK-weekenden. Kinderen
die verkleed komen als Oranjefan of als speler van het Nederlands Elftal krijgen korting
en een leuk cadeau.
Het eerste EK-weekend is zaterdag 9 en zondag 10 juni,
het laatste is zaterdag 30 juni en zondag 1 juli, de dag van
de EK-finale. Ieder EK-weekend is Linnaeushof oranje gekleurd en zijn er extra activiteiten. In het eerste weekend
Panna knock-out voetbal, het
tweede weekend Levend tafelvoetbal, het derde weekend een Tafelvoetbalcompetitie en in het vierde een laatste
EK-weekend opnieuw Panna
knock-out voetbal.
Kinderen die tijdens de EKweekenden verkleed komen
als Oranjefan of als speler
van het Nederlands Elftal krij-

gen twee euro korting en een
leuk cadeau. In het restaurant
krijgen bezoekers bij bestelling van een Bennie Broek Box
bovendien een limited edition
oranje raketijsje cadeau.
Linnaeushof in Bennebroek
heeft ruim 350 speeltoestellen en attracties. Voor kleine
en grote, voor valide en minder valide kinderen. Er zijn kabelbanen, een trampoline- en
luchtkussencentrum, waterfietsen, motorskelters, funny-wheels, hobbelfietsen, minigolfbanen en een superglijbaan. Spectaculair zijn het elf
meter hoge Piratennest, de
negen meter hoge Toffe Toren, het Pioniersdorp en waterspeeltuin De Oase. De
grootste speeltuin van Europa is ook een geschikte locatie voor verjaardagspartijtjes,
groeps- en schoolreizen en
bedrijfsuitjes. Linnaeushof besteedt veel zorg aan de veiligheid. Getraind personeel let op
de kinderen.
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Ongewoon Heemsteeds
cricket haalt Engelse pers

Zwemdiploma!
Heemstede - Op Zaterdag 28 april en 5 mei hebben bij Sportplaze Groenendaal met succes afgezwommen voor het Zwemdiploma
A: Mels van Assema, Sophia Boeder, Lex Boer, Anna
Bot, Eva Dankelman, Sven
van Deursen, Jonas Donsu,
Otis Enzler, Gijs Fontein, Casper Frie, Bartolomé Govaert
Mejía, Tijn van Harte, Jasmijn
Hienkens, Romy Hofman, Jeremy Holla, Floris van Houten, Dylan Jacobs, Ninthe
Keur, Tommy Kunne, Christian Loonen, Ellowyn Meijer,
Senna Overbeek, Jens Pas,
Kevin Polak, Senya Posthuma, Roald Raaijmakers, Vanna Revers, Xavier van Riet,
Laurens Rojas Miranda, Jasmijn Ruhaak, Luke van Rutten, Robin Sneek, Carlijn van
der Veen, Olivier de Vogel en
Mats de Vos.
Voor Zwemdiploma B slaagden Nikki Barbé, Meike Beerens, Jaimy-Lee van der Berg,
Floor Brands, Dan Buiel, Daniëlle Busé, Levy van der End,
Marnix Eppinga, Rudo Jockin,
Duco Keuning, Jasper Klep,
Esmé Kuiper, Mara Mantel,
Boy Poell, Mervan Shakir, Julia Wahjad en Moon Wennink,
Voor
het
Zwemdiploma
C: Tharon Bakker, Isabelle Boerse, Lisanne Brakel,
Noëlle Janmaat, Quinty van
Riemsdijk en Esmeé Timmermans.

Fietstocht

Bennebroek - Woensdag 30
mei is er weer een fietstocht
‘Langs de boorden van het
Spaarne’, georganiseerd door
Welzijn Bloemendaal.
Start om 10.00 uur vanaf het
voormalig gemeentehuis in
Bennebroek. Informatie: 0235845300 of 023-5250366.

HPC-zwemster wint triatlon
Heemstede - HPC Heemstede zwemster Leonie Verstegen
heeft een overall eerste plaats
weten te veroveren bij de 22e
editie van de Rabo Kwart Triatlon van Breukelen. Vooraf was
Leonie niet overtuigd dat ze deze wedstrijd zou kunnen winnen, omdat zij een geduchte tegenstandster had in de vorm
van Pricilla Meerman, de Nederlands Kampioene Open Water Zwemmen. Maar na 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer
fietsen en 10 kilometer hardlopen, kwam Leonie glansrijk als
eerste over de streep en mocht
niet alleen de beker voor de eerste prijs mee naar huis nemen,
maar ook de super grote wisselbeker. Leonie houdt haar zwemtijden scherp door de HPC Mastertrainingen die op woensdagochtend van 06.00 tot 07.00 uur
gegeven worden door HPC trainster Nicky Slinger. Leonie: “Nicky
traint mij op de gerichte triatlon
afstanden, of het nu een kwart,
een halve of een hele triatlon is.
De vroege trainingstijd is voor

Open dag bij RCH
Heemstede - Voetbalvereniging RCH organiseert woensdag 23
mei een Open Dag, waarbij iedereen welkom is om een leuke training te volgen, een wedstrijdje te spelen en, zich aan te melden bij
RCH om een prachtige voetbalcarrière op te bouwen.
Vanaf vier jaar kun je al beginnen bij de racertjes van RCH. Afgelopen seizoen had RCH er maar liefst 50. In een speciale competitie kunnen prachtige resultaten worden bereikt. Vanaf 6 jaar
speel je in de F-jes, vanaf 8 jaar bij de E-tjes, vanaf 10 jaar bij de
D-tjes en dan wordt de voetbalreis vervolgd in C-, B- en A-junioren met als doel het eerste van RCH, waaruit veel profvoetballers
zijn voortgekomen.
Twee keer trainen per week wordt door RCH aangeboden en op
de zaterdag de wedstrijden. U kunt het allemaal volgen op de
site www.rch-voetbal.nl.
Woensdag 23 mei vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom op de
velden van RCH aan de Sportparklaan. Neem broertjes en zusjes (toekomstige RCH-toppers), vaders en moeders (toekomstige coaches), opa’s en oma’s (toekomstige supporters) en verdere familie mee en proef de sfeer van voetbalplezier bij onze 100jarige club.

mij prima te combineren. In juli
staan de Nederlands Kampioenschap Halve Triatlon van Didam
op het programma, dus vanaf nu

Heemstede - Ze zijn niet gauw
van slag, de mannen van FFOP CC The Fellowship of Fairly
Odd Places. Een club van senior
cricketers, de meeste leden komen uit Heemstede, zij zijn gelieerd aan Rood Wit. Vrij vertaald,
de club die voorstaat cricket te
spelen op eerlijke wijze, op eigenaardige, vreemde plaatsen,
waar ook ter wereld. Zoals in IJsland, want die hebben nog nooit
van cricket gehoord, dachten ze.
Tot ze werkelijk in Reykjavik tegen een team van bijna professionele Pakistani stonden die daar
werkten. Of spelen op de Razende Bol, een zandplaat bij Den
Helder, maar dat vond de marine
geen goed plan. Dan tegen het
Vaticaan, die kunnen er niks van,
dachten ze. Tot 23 priesterstudenten uit India het team ook uit
deze droom van makkelijk winnen hielpen. Maar eens zullen
de oudgedienden van het meesterlijke spel cricket een interna-

tionale wedstrijd winnen! Misschien tegen Andorra, hun nieuwe tegenstander die ze met kinderlijk enthousiasme tegemoet
treden in hun overtuiging hier
de ideale tegenstander te vinden waar je van kunt winnen. De
Franse president is al uitgenodigd. Lukt dit niet, ze verzinnen
wel weer wat geks.
Gerechtigheid voor FFOP CC
kwam deze maand uit een onverwachte hoek. De Wisden’s
149th Almanack, het meest bekende en prestigieuze sportboek
van de wereld dat al publiceert
over cricket sinds 1864, heeft nu
geschreven over de unieke wedstrijd van FFOP CC tegen het Vaticaan. Voor altijd vastgelegd in
de Cricket Bijbel. Een prozaïsch
hoogtepunt, nu nog de sportieve overwinning op Andorra. Voor
alle cricketliefhebbers en letterkundigen is het boek bij boekhandel Blokker te bestellen.
Ton van den Brin k

Tienercafé
Blue Moon

Heemstede - Ben je klaar met
school, wil je even lekker ontspannen? Beetje kletsen met
vrienden, potje poolen of airhockey, of gewoon even niks? En
ben je tussen de 10 en 14 jaar?
Dan is Tienercafé Blue Moon
een leuke plek om na schooltijd
heen te gaan. Er is altijd wel wat
doen.

voeren we de afstanden in het
water weer langzaam op”. En dat
is maar goed ook, want in 2013
wil Leonie aan de start verschijnen van de Europese Kampioen-

schappen in Frankfurt waarbij zij
3,8 kilometer zal moeten zwemmen gevolgd door 160 kilometer
fietsen en 42,2 kilometer hardlopen!

Tienercafé Blue Moon is in de
jongerenruimte Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op vrijdag 18 en 25
mei en de laatste inloop van dit
seizoen is op vrijdag 1 juni van
14.30 tot 17.30 uur. De entree is
gratis.
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Cultuur
Agenda
Heemstede/
Bennebroek
Exposities
21 mei t/m 22 juni
• Foto-expositie Amsterdamse straten, o.a. fietsers
in de stad. Werk van fotografe Marjon Bleeker is te zien in
het Touchdown Center Heemstede, Havenstraat 87. Werkdagen van 8.30-16.30 uur.
21 mei t/m 4 juli
Schilderijen van Josée
van Schuppen in het voormalige gemeentehuis van
Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5, maandag t/m
vrijdag 8.30 tot 12.30 uur en
woensdagmiddag 13.30 tot
16.30 uur.

•

Zondag 1 juli
• Kunstkring Heemstede
viert 60-jarig jubileum met
tien muzikale optredens
buiten op het Wilhelminaplein en in de Oude Kerk,
13.00-18.30 uur. De concerten
in de kerk zijn gratis voor de
leden, niet-leden kunnen voor
14 euro een passepartout kopen via 023-5281348 of info@
heemsteedsekunstkring.nl.
Meer informatie: www.heemsteedsekunstkring.nl.

Donderdag 24 mei
• Lezing ‘Maya wijsheid
voor je levenspad’ door Elvira van Rijn bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.00 uur. Aanmelden:
023-5483828.

Diversen
Maandag 28 mei
• Een sprookjesachtige
Vossenjacht voor jong en
oud in het bos van Groenendaal, georganiseerd door
Kinderboerderij ’t Molentje, starttijden tissen 11.00 en
14.00 uur.

Zaterdag 19 mei

Zondag 3 juni
Kunstmarkt Jan
Goyenstraat 11-17 uur.

groep Wel-Licht in het pand
van Duin en Vaart aan de Herenweg tegenover Zorgcentrum Kennemerduin, 13.0016.00 uur.

•

van

Regio
Exposities
Tot en met 25 mei
• `Heemsteedse wijken te
kijk’ in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47
in Haarlem.

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.

•

Tot en met 2 juli
Wandkleden van Diti Töning in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Informatie:
www.dititoning.nl.

•

Muziek
Dinsdag 22 mei
• Generatiemix theeconcert
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 15.3017.00 uur. Informatie: 0235288510.

Zondag 20 mei
• Kynologen Club Kennemerland houdt open dag
van 10.00 tot 16.00 uur op
de Sportparklaan 14, achter
zwembad Groenendaal.
Voor meer informatie zie:
www.kckennemerland.nl.
Woensdag 23 mei
Marleen Janssen vertelt
over ‘De moedermonologen’ bij boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede, 10.30 uur. Entree gratis, reserveren gewenst: 0235282472 of info@boekhandelblokker.nl.

•

Zaterdag 16 en
zondag 17 juni
• Houtfestival in Haarlem.
Informatie:
www.houtfestival.nl.

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

•

Tot en met 29 september
Expositie ‘Wederopbouw
in Haarlem’ in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Iedere zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Informatie: www.haerlem.nl.

•

Muziek
Zaterdag 19 mei
• ‘The Return of Planet X’,
Ron Boots, REMY & friends
live in de Grote of St. Bavokerk, Haarlem, 19.45 uur. Informatie:
www.desertedislandmusic.nl/greatchurch.

•

Tot en met eind mei

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

Tot en met 8 juni
• Foto-expositie Udo K.
Geisler bij Pluspunt, Zandvoort. Tegelijkertijd met deze
tentoonstelling zijn er ook verschillende foto’s te zien in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.

•

Open discussie-avond
CDA Heemstede met Jack
de Vries over de actualiteit
in de politiek, 20.00 uur Raadhuis van Heemstede.

•

Grote Voorjaarsmarkt in
het centrum van Heemstede, Raadhuisstraat en Binnenweg van 11 tot 17 uur. Tal van
kramen, terrasjes en kinderactiviteiten.

• Dantes Komedie door
Willem Mook en Peter
Adema in Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122, 20.30 uur. Kaarten:
023-5423540 of info@mondiaalcentrumhaarlem.nl.
Zondag 20 mei
• Concert door Amsterdam
Bridge Ensemble in de Lutherse Kerk, Witte Herenstraat
22in Haarlem, 15.00 uur. Toegang: 10 euro.

Tot en met 23 juni
• Diverse kunst in Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 Haarlem. Open:
werkdagen van 14-16 uur.

Vrijdag 25 mei
• Una Giornata Particolare
in Museum de Cruquius, 20.00
uur. Kaarten (10 euro): info@
museumdecruquius.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
023-5313115.

Diversen
Donderdag 17 mei
• Haarlemse Dichtlijn op
de Grote Markt in Haarlem,
12.00-16.30 uur. Informatie:
www.haarlemsedichtlijn.nl.
Zaterdag 19 mei
• Feestelijke lancering digitale erfgoedetalage in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 in Haarlem, 14.30
uur. Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.
Zondag 20 mei
• Rommelmarkt in Gebouw
de Krocht naast de Katholieke
kerk aan de Grote Krocht 41 in
Zandvoort, 10.00-16.00 uur.

Dinsdag 22 mei
Talentenavond in Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 in Haarlem, ter gelegenheid van 70 jaar muziekafdeling in de bibliotheek,
19.30-21.30 uur. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl of
023-5115300.

•
Zaterdag 26 mei
• De Wereldband in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 20.15 uur. Kaarten: 023-5483838. Zie ook
www.wereldband.nl en www.
theaterdeluifel.nl.

Ensemble in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, ingang
Frankestraat 24, 17.00 uur.
Informatie: www.haarlemsbachensemble.nl.

Theater

Donderdag 17 mei
• Fietstocht HFC Heemstede over 30 kilometer. Inschrijven tussen 10.30
en 11.30 uur in de kantine van Heemstede/VEW aan
de Sportparklaan. Informatie:
edverhelst@ziggo.nl.

• Open dag seniorenwoon-

Tot en met 30 juni
Schilderijen van Wim Altena uit Heemstede in verpleeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9 in Heemstede.

•

Zaterdag 9 juni
Concert Haarlems Bach

•

Maandag 21 mei
• Paranormale avond bij EPC
Kennemerland in verenigingsgebouw Speeltuin Oost, Anna
Kaulbachstraat 14A in Haarlem, 20.00 uur. Informatie:
www.epckennemerland.nl of
023-5364593.
Woensdag 23 mei
• Interactieve lezing ‘Waarom pubers puberen’ in bibliotheek Centrum in Haarlem,
20.00-22.00 uur. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.
Donderdag 24 mei
• Gedichten en hun schrijvers staan centraal in lezing over bloemenpoëzie
van Adri de Roon in museum
de Zwarte Tulp aan de Grachtweg 2 in Lisse, 20.00 uur. Aanmelden (5 euro): 0252-417900
of via e-mail: info@museumdezwartetulp.nl.
Zaterdag 2 juni
• Fietsdag van de Rabobank. Fiets gratis mee voor de
Stichting Contacthond. Informatie: www.contacthond.nl.
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Dienst in
Het Trefpunt

Film bij Casca

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 20
mei ds. A. Mak uit Haarlem de
viering om 10.00 uur. Er is Kom in
de Kring (0-9 jaar) en een jeugdviering (9-15 jaar).

Heemstede - Op woensdag
23 mei draait er een vrolijke romantische komedie bij Casca
op het grote scherm in de theaterzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. In deze film
maakt hoofdrolspeelster Jane
(Meryl Streep) de liefde gecompliceerd door haar liefde voor
twee mannen: Jake (Alec Baldwin) en Adam (Steve Martin). De
film is geregisseerd door Nancy
Meyers. U kunt bellen naar 0235483828 (op werkdagen tussen
9 en 12 uur) voor informatie over
de film en/of om te bespreken.
Aanvang film 20.00 uur, entree 5
euro.

Petrakerk

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Open discussieavond met
Jack de Vries
Een foto van het Wilhelminaplein en de Oude Kerk aan het begin van de vorige eeuw.
Heemstede - Op woensdag 23
mei organiseert CDA Heemstede een open discussie avond
in het Raadhuis van Heemstede met als thema de actualiteit
in de politiek landelijk en lokaal.
Gezien de actualiteit van de landelijke verkiezingen en de lopende discussie over de lijsttrekkerkeuze binnen het CDA is vuurwerk verzekerd in een discussie
met Jack de Vries.
Sylvia Dekker, innovatief ondernemer in de uitvaartsector en directeur van Memorial Design BV,
niet politiek actief, zal de avond
begeleiden en in het kader van
Heemsteeds ondernemerschap
plaatsen. De avond heeft een
open karakter en iedereen is van
harte welkom vanaf 20.00 in het
Raadhuis van Heemstede.

Kunstkring viert jubileum
met groots muziekfestival
Heemstede - Op zondagmiddag 1 juli gaat De Heemsteedse Kunstkring met alle inwoners
van Heemstede en omgeving
haar 60-jarig jubileum feestelijk
vieren. Van 13.00 tot 18.30 uur
vinden buiten op het Wilhelminaplein en in de Oude Kerk aan
het Wilhelminaplein na elkaar
tien concerten plaats.
In de buitenlucht treden op het
Klijn Örkest, zangeres Saskia Eigenhuis met het Koperkwintet 5
Beaufort, het Symfonisch Blaas-

oplossing

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 20 mei is
dr. T.G. van der Linden uit Overveen de voorganger in de dienst
in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein, die begint om 10 uur.
Er is creche voor kinderen tot 4
jaar, en Kinderkring voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zaterdag 19
mei is er om 19.30 uur een jongerenviering in de Orakelruimte van de Pinksterkerk aan de
Camplaan.

orkest Heemstede, Harmonie welkom. Kinderdagverblijf PiereSt. Michaël en het Heemsteeds wiet van brede school de MolenPhilharmonisch Orkest. De fina- werf gaat ervoor zorgen dat ook
le van de middag zal bestaan uit de allerkleinsten zich goed vereen gezamenlijk optreden van maken.
de drie grote orkesten. Ruim
150 musici zullen dan tegelijker- De concerten op het Wilhelmintijd op het Wilhelminaplein een aplein zijn gratis voor iedereen
concert geven. Bij regen wor- toegankelijk. De concerten in de
den de openluchtconcerten ver- Oude Kerk zijn voor de leden van
plaatst naar de Pinksterkerk aan de Heemsteedse Kunstkring ook
de Camplaan.
gratis. Voor niet-leden voor de
In de Oude kerk aan het Wilhel- concerten in de Oude Kerk geldt
minaplein vindt een viertal con- een entreeprijs van 7 euro per Heemstede - Speciaal voor de
certen binnen plaats door musi- concert. De prijs van een ‘passe- maand mei heeft de kok bij Welci die ook de laatste jaren tijdens partout’ voor de vier concerten in zijn Ouderen Heemstede een
de nieuwjaarsconcerten van de de Oude Kerk bedraagt 14 euro. heerlijk menu bedacht. DinsHeemsteedse Kunstkring heb- De passe-partouts zijn in de dag 29 mei wordt geserveerd:
ben opgetreden: het accorde- voorverkoop te koop bij het se- gebonden aspergesoep, Wieonduo Toeac (klassieke muziek), cretariaat van de Heemsteedse nerschnitzel, witlof met ham en
toch
‘vorst’-elijk
zangeres Maria de Fatima
(Por-nog
Kunstkring:
tel. 023-5281348bezoek
of kaas, gebakken aardappeltjes,
tugese fado), pianiste Mariana info@heemsteedsekunstkring.nl. rabarbermoes, gemengde sla en
een chipolata-bavaroise toe. TijIzman (klassieke muziek) en het
dens de maaltijd krijgt u 2 drankBasily septet (zigeunerjazz).
jes en het geheel wordt afgesloTijdens deze middag zullen niet
ten met een kopje koffie of thee.
alleen in de Pauwehof, vlak achDe kosten bedragen 10,00 euro.
ter de Oude Kerk, maar ook op
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom
het Wilhelminaplein buffetten en
geheten door de gastvrouwen
terrasjes zijn. Op het plein worden de hapjes en drankjes ver- Bennebroek - Bij de Hervormde van Welzijn Ouderen Heemstede.
zorgd door slijterij Mitra en door Gemeente Bennebroek aan de De maaltijdbonnen zijn te koop
Vreeburg , ‘ambachtelijk en cu- Binnenweg 67 is ds. G. Th. Volle- bij de receptie van Stichting Welbregt uit Sassenheim zondag 20 zijn Ouderen Heemstede, Lieven
linair’.
Ook kinderen zijn van harte mei om 10.00 uur de voorganger. de Keylaan 24, tel. 023-528 85 10.

Samen Eten
bij Welzijn
Ouderen

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen

Heemstede - Op zondag 20 mei
begint de dienst in de Petrakerk
aan de Limburglaan 3 om 10.00
uur. Voorganger is ds. J.W. Ploeg
uit Gorinchem.
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor kinderen
van de basisschool.

Zoek de verschillen
PKN
Bennebroek

Oplossing elders in de krant
Open huis
op basisschool De Ark
Heemstede - Basisschool De
Ark op de Van der Waalslaan 37
houdt vrijdag 25 mei open huis.
Het feest begint om 17.00 uur
en eindigt om 19.30 uur. Voor
alle kinderen is er weer van alles te doen. Dus ben je een fan
van Zach& Cody? Wil je mee-

doen aan de bedden-opmaak
race? Geschminkt worden?
Zingen in de karaoke-lounge?
Of gewoon lekker enveloppen
trekken? Kom dan naar de Arkdag! Natuurlijk is er ook gedacht aan lekker eten; zoals saté en heerlijke patat!

Kom verkleed als je dat leuk
vindt (bijvoorbeeld als ober,
kok, portier, liftbediende, kamermeisje, hotelgast,….). Aan
de deur worden strippenkaarten verkocht die gebruikt kunnen worden voor alle activiteiten en snacks.

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 16 mei 2012

Wethouders in de wijk
Voorlopig als proef tot de zomer houden de
wethouders van de gemeente Heemstede één keer in
de maand spreekuur op locatie. Inwoners kunnen hier
zonder afspraak langskomen om in gesprek te komen
met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt.
Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 25 mei
tussen 10.00 en 12.00 uur in de Princehof aan de
Glipperweg 57.

vrijdag van de maand. Het is ook bedoeld als aanvulling
op de mogelijkheden die burgers hebben om de leden
van het college van burgemeester en wethouders
rechtstreeks te benaderen via e-mail of telefoon.

Luisterend oor

In deze uitgave:
- LifeFit Heemstede Loop
- Brandveilige versiering
tijdens EK
- Sprookjesachtige
vossenjacht
- Gewijzigde afvalinzameling Pinksteren

Heemstede is een mooie en prettige woongemeente.
Veel zaken zijn goed georganiseerd en over het
algemeen zijn burgers tevreden over hoe het in
het dorp geregeld is. Dat neemt niet weg dat de
wethouders als bestuurder continu het oor te luisteren
willen leggen over zaken die inwoners bezighouden.
Wat gaat er goed? Wat kan er beter? De wethouders
zullen steeds één keer in de maand op wisselende
locaties in Heemstede aanwezig zijn, voorlopig als
proef tot de zomer. Het spreekuur is daarmee een
laagdrempelige manier om in contact te komen met
het gemeentebestuur. Het spreekuur is een aanvulling
op de inloopochtend bij de burgemeester, elke eerste

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

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

Inwoners worden van harte uitgenodigd om25 mei in
de Princehof (Glipperweg 57) langs te komen om van
gedachten te wisselen met de wethouders. Van harte
welkom, de koffie staat klaar!

Winnend ontwerp kunstbank Binnenweg

Openbare
raadsvergadering
donderdag 24 mei

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.

In april konden inwoners in de bibliotheek Heemstede
met de wethouders spreken.

De Vier Seizoenenbank
Sytske van Gilse

Hardloopchips
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.
Dit is inmiddels opgelost. De chips zijn te koop
voor € 2,50 per stuk bij het Sportplaza Groenendaal
(zwembad) en de publieksbalie van het Raadhuis.
Op www.heemstede.nl leest u alles over het gebruik
van deze chips.

De gemeente Heemstede daagde vorig najaar
beeldend kunstenaars uit mee te denken over
een bijzondere uitstraling voor een kunstbank
op de Binnenweg. Drie kunstenaars hebben een
schetsontwerp voor de bank gemaakt.
Via www.heemstede.nl kon er gestemd worden op
de ontwerpen. U hebt massaal gestemd op de Vier
Seizoenenbank. De selectiecommissie heeft uw advies
meegenomen. Sytske van Gilse uit Heemstede mag
samen met de firma Tomaello het ontwerp voor de Vier
Seizoenenbank gaan uitwerken. Binnenkort meer over
de feestelijke onthulling.

Roel Hoogendoorn
neemt afscheid van de
gemeente Heemstede
Na ruim 40 jaar verlaat Roel Hoogendoorn per 1 juni
2012 de gemeente Heemstede. Roel Hoogendoorn
was beheerder van de Algemene Begraafplaats aan
de Herfstlaan en toezichthouder van het Wandelbos
Groenendaal. Voor veel mensen een bekend gezicht in
Heemstede.
Iedereen die hem persoonlijk gedag wil zeggen wordt
van harte uitgenodigd voor zijn afscheidsreceptie.
Deze vindt plaats op woensdag 23 mei tussen 15.30
en 17.30 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.

Een sprookjesachtige
vossenjacht voor
jong en oud!

Brandveilige versiering tijdens het EK 2012
Brandweer Kennemerland vraagt u de
brandveiligheidvoorschriften tijdens het
versieren van de woningen en straten
tijdens het EK goed in de gaten te houden.
Daarom is het belangrijk dat u het juiste
versieringsmateriaal op een veilige manier
gebruikt:
- Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit
staat vermeld op de verpakking.
- Niet alle vlaggetjes die in de handel zijn hebben de
juiste brandvertragende kwaliteit. Verzeker u ervan
dat u brandvertragende versiering aanschaft en
aanbrengt.
- Houd versiering op minimaal 50 cm van spotjes
en andere apparaten waarvan de temperatuur kan
oplopen. Dus ook van de televisie.
- Zorg ervoor dat versieringen boven de openbare
weg hoger dan 4,2 meter hangen en houd
een breedte van tenminste 3,5 meter vrij zodat
brandweer en ambulance zonder onnodig
oponthoud een incident kunnen bereiken.

Meer informatie over brandveiligheid en brandproef
‘Brandveilig versieringsmateriaal’ kunt u vinden op
www.brandweerkennemerland.nl.

LifeFit Heemstede Loop op zondag 28 oktober

Op maandag 28 mei, tweede Pinksterdag kan
jong en oud tussen 11.00 en 14.00 uur weer
meedoen aan een sprookjesachtige vossenjacht
in Wandelbos Groenendaal in Heemstede.
De verkoop van de kaartjes is gestart!

Niet pluis
Dromenlinde is heel verdrietig want de heks heeft
weer een stout plan bedacht om alle kleuren weg te
toveren. Ze heeft zelfs kleurenvangers naar het bos
gestuurd om kleuren te zoeken en daarom willen alle
bloemen en kabouters de kleuren verstoppen voor
de heks. De reus probeert zich te verstoppen, maar
voor wie? Stel je voor dat alle kleuren weggetoverd
zijn, dan zou de wereld helemaal kleurloos zijn. En een
wereld zonder kleuren is een wereld zonder vrolijkheid
en dromen. Het is heel belangrijk dat de kinderen
de bloemen, kabouters en elfen gaan helpen. Grote
mensen zijn natuurlijk ook heel erg welkom.

Opdrachten
Elke 10 minuten vertrekt een groep naar het bos om
op zoek te gaan naar de elfen, kabouters en bloemen.
Zij hebben allerlei opdrachten om hen te helpen. Als
dank krijgen ze een letter. Alle letters samen vormen
een toverwoord.

Meer info
Er kan gestart worden tussen 11.00 en 14.00 uur. De
kaartjes zijn voor 50 eurocent tijdens openingstijden
verkrijgbaar op Kinderboerderij ’t Molentje,
Van Rappardlaan 1 in Heemstede.

Op zondag 28 oktober 2012 vindt voor de
derde keer in opdracht van de gemeente
Heemstede de LifeFit Heemstede Loop
plaats. De lopers starten en finishen bij
het sportcomplex Groenendaal en doen
onder andere het Wandelbos Groenendaal
en diverse wijken van Heemstede aan. De
tweede editie van de Heemstede Loop was
vorig jaar een succes met meer dan 1600
deelnemers aan de diverse onderdelen.

goede doelen. Bij de voorinschrijving kunt u een
bijdrage doneren aan de goede doelen.

Inschrijving LifeFit Heemstede Loop
geopend
De inschrijving voor de LifeFit Heemstede Loop van
zondag 28 oktober is geopend!
Via www.heemstedeloop.nl kunt u zich
inschrijven voor de 1,5 km, 5 km en 10 km van
dit hardloopevenement. Voor meer informatie en
inschrijven kijk op: www.heemstedeloop.nl.

De LifeFit Heemstede Loop begint om 11.00 uur met
de ‘Familyrun’ over 1,5 km door de straten van de
gemeente Heemstede. Om 12.00 uur start de 5 km en
vanaf 13.00 uur de 10 km. Het parcours van de 5 en 10
km is hetzelfde; echter de 5 kilometerlopers leggen
één ronde af en de 10 kilometerlopers twee. De exacte
route vindt u op www.heemstedeloop.nl.

Goede Doelen ondersteunen Heemstede
Loop en andersom
Door deelname aan LifeFit Heemstede Loop
ondersteunt u wederom twee goede doelen. Net als
tijdens de voorgaande edities zijn de Hartstichting
(landelijk) en De Hartekamp Groep (regionaal) de

Gewijzigde afvalinzameling rond Pinksteren
Op Tweede Pinksterdag 28 mei zamelt De Meerlanden
geen huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken
gelden afwijkende inzameldata:
- Wijk 1a:
gft-afval van maandag 28 mei naar vrijdag 25 mei
- Wijk 1b:
restafval van maandag 28 mei naar vrijdag 25 mei

- Gele huisvuilzakken:
van maandag 28 mei naar dinsdag 29 mei.
De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven
op de in december 2011 huis aan huis verspreide
afvalkalender. U vindt de afvalkalender ook op
www.meerlanden.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Timorstraat 8 het wijzigen van de dakkapel op het
achtergeveldakvlak in een pui met een balkon
2012.132
ontvangen 3 mei 2012
- Lorentzlaan 70 het plaatsen van een trap naar de
tweede verdieping 2012.130
ontvangen 2 mei 2012
- J.C. van Oostzanenlaan 19 het plaatsen van een
dakkapel op het zijgeveldakvlak 2012.128
ontvangen 30 april 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame
- Binnenweg 209 het plaatsen van lichtreclame
2012.134
ontvangen 2 mei 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Heemsteedse Dreef 50 verzoek ontheffing voor aan
huis gebonden bedrijf 2012.129
ontvangen 1 mei 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Aanvraag bouwvergunning op basis van
de woningwet
Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase
- Dr. P. Cuperslaan 2 het uitbreiden van een woonhuis
en bouwen kelder 2010.166/2217
ontvangen 6 mei 2012
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 mei 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).

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:
- Camplaan 21 het uitbreiden van een woonhuis
2012.121
De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is
ontvangen op 26 april 2012.

Omgevingsvergunning voor kappen
- Maaslaan 33 het kappen van 2 sparren en 1 conifeer
2012.133
ontvangen 4 mei 2012
- Glipperweg 21 het kappen van een berk 2012.131
ontvangen 3 mei 2012

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan

- Manpadslaan 12 het bouwen van een nieuw
woonhuis 2012.101
Het verzoek ligt vanaf 17 mei 2012 gedurende 4
weken 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
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover tijdens de periode van terinzageligging
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 11 mei 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Cloosterweg 21 het verhogen van het zijgeveldakvlak
2012.051
Omgevingsvergunning voor kappen
- Van Merlenlaan 31 het kappen van een esdoorn en
een eikenboom 2012.115
- Heemsteedse Dreef 122 het kappen van een den
2012.120
- Herenweg 77 het kappen van een ceder 2012.138
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Herenweg 126 brandveiliggebruik zorgcentrum
Kennemerduin 2011.316
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 18
mei 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’.

Drank- en horecavergunning
- Op 7 mei 2012 heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten een drank- en
horecavergunning voor het uitoefenen van
het horecabedrijf te verlenen aan De Baas B.V.,
Zandvoortselaan 127;

- op 11 mei 2012 heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten een drank- en
horecavergunning voor het uitoefenen van het
horecabedrijf te verlenen aan J.A.H. Stalenberg,
Groenendaal 1.

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

Loket Heemstede is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen
van een voorziening in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of

een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u
graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Straatspeelavonden
Op 8 mei 2012 heeft de burgemeester besloten, op
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan
Stichting Casca voor het houden van diverse
straatspeelavonden.
Straatspeelavonden zullen plaatsvinden van 18.30 tot
20.30 uur op:
- Dinsdag 5 juni 2012 op het speelterrein in de Linge
(Rivierenwijk)
- Dinsdag 7 juni 2012 op het speelterrein aan de
Meerweg
- Dinsdag 12 juni 2012 in de Dr. J.R. Thorbeckelaan

- Donderdag 14 juni 2012 op het ResNovaplein
(speellocatie)
- Dinsdag 19 juni 2012 op het plein achter de Evenaar
in de Geleerdenwijk
- Vrijdag 22 juni 2012 op het speelterrein aan het Jan
Miense Molenaerplein
- Dinsdag 26 juni 2012 in de Ooievaarlaan
In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, toestemming gegeven de onderstaande
weggedeeltes op genoemde data van 17.30 tot 21.30
uur voor alle verkeer af te sluiten:

- 12 juni 2012 de Dr. J.R. Thorbeckelaan tussen de
Mr. S. van Houtenstraat en de Jhr. Mr. Loudonstraat
- 14 juni 2012 de parkeerplaatsen die direct gelegen
zijn aan de speellocatie op het ResNovaplein
- 26 juni 2012 de Ooievaarlaan tussen de Jan van
Gentlaan en de Pelikaanlaan
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Op wal gelegd vaartuig Industrieweg
Op grond van artikel 19 van de Verordening op het
gebruik van openbare havens en binnenwateren is het
verboden zonder vergunning van burgemeester en
wethouders een vaartuig op te leggen (op de wal te
leggen).

- roeiboot t.h.v. Industrieweg 16.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben op
een parkeervak langs de gemeentelijke haven het
volgende vaartuig aangetroffen:

Indien het vaartuig na deze termijn nog steeds op
de wal / het parkeervak ligt, zullen burgemeester
en wethouders het vaartuig door middel van
bestuursdwang laten verwijderen. Het vaartuig wordt

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt
verzocht zijn vaartuig uiterlijk 30 mei 2012 van de wal /
het parkeervak te verwijderen.

dan voor een periode van 13 weken opgeslagen.
Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar zijn
vaartuig binnen deze periode weer terug krijgen.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met
de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het
telefoonnummer (06) 1179 0454.

Speedboot zonder melding in gemeentelijke haven
Op grond van artikel 8, eerste lid, van de
Verordening op het gebruik van openbare havens
en binnenwateren moet de gezagvoerder van
een vaartuig waarmede ligplaats wordt genomen
in de gemeentelijke haven de aankomst van zijn
vaartuig binnen 24 uur melden aan burgemeester en
wethouders.
De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt
dringend verzocht zich per direct te melden bij bureau
Handhaving van de gemeente Heemstede via het
telefoonnummer (06) 1179 0454:

- Speedboot, kleur wit met blauw dekzeil, gelegen
in de gemeentelijke haven langs de zijde van de
Industrieweg ter hoogte van huisnummer 14.
Indien de gezagvoerder van bovengenoemd
vaartuig zich niet uiterlijk 30 mei 2012 heeft gemeld
bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit
Heemstede is vertrokken, zullen burgemeester
en wethouders bestuursdwang toepassen en het
vaartuig laten verwijderen. Het vaartuig kan dan
worden weggesleept en voor een periode van 13
weken worden opgeslagen bij de bewaarhaven

te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn vaartuig
binnen die periode terug ontvangen na betaling
van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening
van de bestuursdwang, waaronder taxatie-, sleepen opslagkosten. Indien het vaartuig niet wordt
opgehaald binnen genoemde periode dan zullen
burgemeester en wethouders overwegen om het
vaartuig openbaar te verkopen.

Gezonken vaartuig Blekersvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben geconstateerd
dat er een vaartuig volledig is gezonken in de
Blekersvaart ter hoogte van Blekersvaartweg 43.
Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik
van openbare havens en binnenwateren is de
gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken
vaartuig verplicht om onmiddellijk na het zinken
van het vaartuig daarvan kennis te geven aan
burgemeester en wethouders of bij afwezigheid van
dezen aan een ambtenaar van politie.

De gezagvoerder, reder of eigenaar dient ervoor te
zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door
burgemeester en wethouders te stellen termijn uit
de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is
verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

door middel van bestuursdwang verwijderen. Het
vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken
opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de
eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terug
krijgen.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot
en met 30 mei 2012 de gelegenheid om te zorgen
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd,
laten burgemeester en wethouders het vaartuig

Voor vragen kan contact worden opgenomen met
de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het
telefoonnummer (06) 1179 0454.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op 24 mei 2012 om 20.00 uur
in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 24 mei 2012
- Vragenuur
Bespreekpunten* (ovb bespreking in
commissievergadering op 15, 16 en 21 mei)
- Jaarrekening 2011 gemeente Heemstede
- Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

- Jaarverslag en jaarrekening 2011 GR
Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
- Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
- Ontwerpprogrammabegroting 2013 VRK en 3e fase
regionalisering VRK
- Concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland
- Verzoek om wijziging bestemmingsplan
“Centrum en omgeving”

Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56
46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Hamerpunten
- Brandbeveiligingsverordening 2012
- Vaststelling Milieujaarverslag 2011

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
Overlast

Overhangend groen?
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

Vernielingen terrein Meer & Bosch SEIN
Heemstede - Op het terrein
Meer en Bosch van SEIN is afgelopen weken sprake geweest
van overlast. Brandstichting en
vandalisme hebben op het terrein plaatsgevonden. Met name de groenstrook is hierbij het
doelwit van diverse vernielingen.
Ook bij het naast gelegen tuincentrum van de firma Nijssen is
sprake geweest van diefstal en
vandalisme.
SEIN, de gemeente Heemstede, de Nicolaas Beetsschool en
het tuincentrum Nijssen hebben
overleg gehad over de ontstane situatie en de handen ineen
geslagen. Er is verscherpt toezicht vanuit SEIN door beveili-

ging functionarissen, maar ook
vanuit de politie. Er hebben extra surveillances plaatsgevonden en deze blijven voorlopig
ook plaatsvinden. De gebiedsagent zal het gebied nadrukkelijk in de gaten houden. De Nicolaas Beetsschool zal leerlingen en ouders, veelal woonachtig in de directe omgeving van
Meer en Bosch, ook informeren
over de ontstane situatie. Ook de
school heeft te lijden gehad onder vandalisme.
De Vereniging Omwonenden
Meer en Bosch is gevraagd om
samen met de buurtbewoners
een blijvende bijdrage te leveren
om de buurt leefbaar en aan-

genaam te houden.
Zij zijn ook gevraagd toe te zien
op goed gebruik van het terrein
van SEIN door overlast te melden.

Diensten in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve
leidt pastor Grada van Amesfoort zondag 20 mei de viering om 15.00 uur. U vindt De
Rank aan de Spieringweg 101 in
Cruquius.

Dienst in
ziekenhuis

Aanrijding
met letsel

Regio - Een 19-jarige bromfietsster uit Bennebroek is vorige week dinsdagmiddag op de
Bennebroekerweg gewond geraakt bij een aanrijding met een
personenauto.
De automobilist, een 25-jarige Hoofddorper, verliet een parkeerterrein en wilde de Bennebroekerweg oprijden. Hierbij zag
hij de bromfietsster kennelijk te
laat. De bromfietsster schampte de voorzijde van de auto en

Regio - Zondag 20 mei is pastor mw. A. Hoekman om 10.00
uur voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het koor Cantate
Domino uit Haarlem. Het is een
avondmaalviering.

schoof onderuit. De vrouw is
met hevige rugpijn naar een ziekenhuis vervoerd. Na onderzoek
kon zij weer huiswaarts. De afdeling verkeersondersteuning
heeft onderzoek gedaan naar
de precieze toedracht van de
aanrijding.

