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Voorjaarsmarkt: een leuke file
Heemstede – De enige leuke 
file om in te staan (met de be-
nenwagen) is nog altijd de Voor-
jaarsmarkt. Niet dat het publiek 
geen kant meer op kan, maar 
snelheid maken is zeker uit den 

boze. En dat wil ook niemand. 
Tijdens de gezellige jaarlijkse 
braderie op de Raadhuisstraat/
Binnenweg is het leuk slenteren 
langs allerlei kramen en stands. 
Naast de handelswaar promo-

ten diverse verenigingen zich 
zoals de scoutingroepen en ker-
kelijke instanties. Binnenin de 
krant een uitgebreidere terug-
blik op het evenement door Ton 
van den Brink.

Vaandel St. Michaël en 
optreden op Koninginnedag
Heemstede - Na bijna honderd 
jaar showen en sjouwen met het 
vaandel van St. Michaël  is het 
doek en het goudbrokaat van dit 
echt tot de draad versleten maar 
de emotionele waarde blijft on-
gekend groot. Dit jaar bestaat 
Harmonie St. Michaël honderd 
jaar en sinds 1912 scharen de 
leden van deze muziekvereni-
ging zich achter dit symbool.
St. Michaël Heemstede, een ver-
eniging van hele Heemsteed-
se families die zich van vader/ 
moeder op zoon/dochter mar-
sen en voor koperwerk geëi-
gende muziek spelen met ener-
gie en emotie. Hun liefste wens 
en met name de wens van oud 
wethouder en vroeger voorzitter 
van de Harmonie, Ton van `t Hof, 
is de restauratie van dit unieke 
vaandel.  Het vaandel werd in 
1912 geschonken door de fami-
lie Preijde. De heer Preijde was 
beschermheer van de Harmo-
nie. Adviseur en als  bescherm-
heer een garantie op financieel 
gebied. Andere beschermheren 
waren ook de familie Laimböck 
en pastoor Jansen. Het vaandel 
is van rode velours, in het mid-
den de aartsengel St. Micha-
el, beschermengel van het Lim-
burgse plaatsje Thorn, waar de 
oprichter van Harmonie St. Mi-
chaël, postbode Theo Tellings,  
vandaan kwam. Het gemeente-
wapen van Thorn heeft ook St. 
Michaël als schutspatroon. De 
letters St. Michaël en verde-
re teksten zijn met de hand ge-
maakt van geel satijn omzoomd 
door goudbrokaat en rode wol-
len draden. Bovenin schijnt al-
tijd de zon omgeven door een 
gouden stralenkrans. Daarbo-
ven torent de koperen harp met 
daaraan medailles van gewon-
nen concoursen uit de afgelo-
pen honderd jaar. Die hoeven 
alleen gepoetst te worden. Om 
het flink gehavende vaandel, be-
ter gezegd: de honderd jaar zijn 
het vaandel aan te zien, moet nu 
echt gerestaureerd worden en 
dat kost een kleine 10 mille aan 
euro`s. Veel geld voor de vereni-
ging, maar met diverse eigen 
initiatieven is er toch al 6000 eu-
ro bij elkaar gehaald. 

Koninginnedag
Geen koninginnedag zonder St. 
Michaël. Ze spelen s`morgens 
bij de aubade voor het raad-
huis en gaan aansluitend naar 
de feesttent op het Wilhelmin-
aplein, waar ze een luchtig 

repertoire spelen én daar krijgt 
iedereen, ook U met hoofdlet-
ter de kans om uw eurootje bij 
te dragen.
Mag afhangen van uw hu-
meur, maar niet te gek veel. 
Uiteindelijk moeten er nog 
een kleine vier mille bijkomen. 
Begin de dag dus gul voor die 
stokoude Harmonie die aan 
tientallen muzikanten zoveel 
plezier gegeven heeft en de 
komende honderd jaren nog 
graag doet. Onder een oud 
vaandel met historie, maar met 
een professionele “upgrade” 
uit de vaandelkliniek. Overma-
ken mag ook: bankrekening 
1193.17.346 tnv. Jubileum St. 
Michael.
Warm aanbevolen door burge-
meester Marianne Heeremans 
en het comité Nationale feest-
dagen. 
Ton van den Brink

Concertmeester en eerste klari-
nettist John van Breugel met het 
vaandel van 1912.
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BIJ KUNST

In deze Heemsteder treft 
u in het hart de Oranje-
krant aan met het vol-
ledige programma voor 
Koninginnedag 2009. 
Samengesteld door de 
stichting Nationale Feest-
dagen Heemstede. 
Wij wensen u alvast heel 
veel plezier op donder-
dag 30 april aanstaande 
en... een heerlijk Konin-
ginnezonnetje toe!
Redactie

Alvast oranjegeschminkt voor 
het vólgende evenement dat op 
stapel staat: Koninginnedag!



Heemstede – Omgevlogen 
zijn de jaren bij kapsalon Ben 
Weijers aan de Kerklaan. Nu ze 
even stilstaat bij de 25 jaar die 

zij als kapster bij Weijers werk-
te, is haar eerste opwelling dat 
ze eigenlijk geen baas heeft ge-
had. Ze heeft eigenlijk al 27 jaar 

bij Ben gewerkt, na twee jaar 
wilde ze een eigen zaak begin-
nen in Zwanenburg, maar dat 
viel flink tegen. Daar kwam je 

gewoon niet tussen. Ben hield 
die tijd wel contact met Nel en 
hielp haar met de zaak tot hij na 
tien maanden vroeg of ze terug 

wilde komen. Hij wist hoe het 
ging.
Na die ervaring kwam ze heel 
anders terug in Heemstede. 
Voor beide partijen leuker. Niet 
dat baasgevoel van Ben. Dat is 
Ben trouwens nooit geweest 
voor zijn mensen.  Gewoon alles 
samen doen. De leuke dingen 
en samen poetsen en opruimen. 
Samen deden ze de demonstra-
ties en de kappersshows. Altijd 
spannend om die goed te la-
ten verlopen. Kleuren, knippen, 
tegenover collega`s is dat al-
tijd spannend want die zijn veel 
kritischer, als het dan lukt, is het 
helemaal feest. Veel vaste klan-
ten heeft zij in die 25 jaar in haar 
stoel gehad. Sommigen als kind 
al geholpen en die komen nu 
hun kinderen brengen. Wat een 
klantenbinding!
Een prachtig vak om je in te blij-
ven verdiepen. Nog steeds volgt 
zij cursussen en productie-infor-
matieavonden waar zij de beste 
haarproducten weet te vinden. 
Steeds met haar vak bezig, maar 
haar man en twee kinderen 
zijn haar het allerliefst. Als Ben 
Weijers stopt is het voor Nel ook 
over. Ben heeft ooit eens ge-
zegd: ik hoop dat we ooit samen 
de deur dicht kunnen trekken!
Ton van den Brink

Nel Lasschuit 25 jaar bij 
kapper Ben Weijers
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Geen tijd meer
     op het station

Heemstede - Al weken is de klok op het station Heemstede verdwenen. Is dit van tijdelijk 
aard of blijvend? Ik wens dat het laatste niet de bedoeling is. Behalve het vertrouwde beeld 
en wees nu eerlijk, wat is een station zonder klok, past het ook niet in het architectonische 
beeld van het station.
Bert van der Linden

Ochtend over 
zaden en
stekken

Heemstede – Volkstuinvereni-
ging Groenendaal organiseert 
zaterdag 25 april een zaden- en 
stekkenochtend.
Aanvang: 10.00 tot 12.00 uur. 
Adres: Manpadslaan nr. 6, 
Heemstede. Iedereen is welkom. 

Wat is er te doen?
Bezichtiging van de tuinen, ver-
koop dahlia’s, aardbeien – en 
tomatenplanten en bijzondere 
pioenrozen.
Inlichtingen: Mik van der Bor, 
tel. 023- 5282651.

Lokale radio 
populair
Heemstede - Uit een onder-
zoek onder de inwoners van 
Heemstede blijkt dat ruim 
een kwart luistert naar Bran-
ding Radio. De lokale zen-
der -te horen op 89.0 via ka-
bel en 106.2 fm- wordt met 
name door de weeks beluis-
terd, vooral in de morgen en 
de middag. De uitzendingen 
zijn ook te beluisteren via de 
website.

Van de ondervraagde men-
sen komt 82,5% uit Heemste-
de en is het leeuwendeel bo-
ven 55 jaar. Branding Radio is 
op deze groep gericht, maar 
tevens op jongeren en op de 
inwoners binnen een straal 
van circa 10 kilometer: Bloe-
mendaal, Bennebroek, Hille-
gom, Lisse, Haarlem Zuid. De 
naamsbekendheid bleek naar 
ruim 52% te zijn gegroeid. 
Het laatste onderzoeken wa-
ren in 2004 en 2007 en toen 
scoorde de zender aanzien-
lijk  lager.
Branding Radio kreeg in dit 
onderzoek een 7,5 als waar-
deringscijfer.
Voor meer informatie: www.
brandingrtv.nl.
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Heemstede - Een file van ruim een ki-
lometer winkelend publiek, dat was het 
beeld op zondagmiddag van de Binnen-
weg - Raadhuisstraat, waar de jaarlijk-
se voorjaarsmarkt gehouden werd. Een 
kleine maand eerder dan gewoonlijk 
vanwege de grootscheepse aanpak van 
de Binnenweg die officieel 18 mei van 
start gaat. De hele regio was een dag 
te gast in Heemstede, waar de vereni-
ging van winkeliers van de Binnenweg-  
Raadhuisstraat, WCH, WinkelCentrum 
Heemstede, ruim 350 marktkramen ver-
zorgd hadden met de meest uiteenlo-
pende collecties van kleding, zonnebril-
len, riemen, sokken, curiosa, speelgoed 
en lekkere tussendoortjes. De terras-
sen zaten al vroeg vol en menig voorbij-
ganger loerde naar een plekje om even 
te relaxen van het vermoeiende slente-
ren langs de kramen en winkels. Zo veel 
aanbiedingen op enkele vierkante me-
ters. Een walhalla voor vrouwen die toch 
echt nieuwe schoenen moesten heb-
ben. Het Brabants Schoenenhuis pak-
te als vanouds dit aan met de bekende 
matjes. Geroeid werd er bij de stand van 
Nieuw Groenendaal waar op de concept 
row de snelste roeiman en vrouw van 
Heemstede om die eer streden. Bij verf-
handel Ree stond eigenaar en prominent 
bestuurslid Jasper de Zwart als Elvis zijn 
waren te promoten. Chantal Bunker en 
Bob van der Kolk, de wijkagenten, had-
den het initiatief genomen de mobiele 
politiepost bij de IJzeren Brug te halen 
en daar kon het publiek veel tips krijgen 
over veiligheid.  Ze kregen zoveel bezoek 
dat om twee uur alle knuffels al op wa-
ren, maar gelukkig lagen er nog genoeg 
op de Kerklaan. Ingrid de Bruijn, enige 
tijd medewerkster van De Heemsteder, 
had veel succes met haar boek over hui-

Voorjaarsmarkt,
                          van alle markten thuis

selijke humor en signeerde veel boe-
ken bij Boekhandel Blokker.  
Joulz, dochter van Eneco, een bedrijf 
dat de gasleidingen vernieuwt op de 
Binnenweg, gaf uitleg over de aanpak 
van het project,  dat zorgde weer voor 
begrip bij mensen die zich hierin ver-
diepten. Kinderen konden zich volop 
uitleven in de draaimolen, zweef of trein 
en spectaculair hoog zwiepten kinde-
ren in de bungee-jumper. De kerkge-
meenschappen Nehemia en de Heem-
kerk hadden elkaar gevonden bij de 
Dekamarkt in een rebus, die door veel 
mensen opgelost werd. Dik tevreden 
over zo`n mooie dag met  zoveel gas-
ten, drukte en gezelligheid,  probeer-
de Jasper de Zwart het lied van Elvis 
Presley: Going Home. Winkelier spelen 
lukt hem beter.
Ton van den Brink

Oud-medewerkster van de Heemsteder Ingrid de Bruijn signeerde 
op de Voorjaarsmarkt haar net uitgekomen boekje: Een dagje Mam. 
Hierin vermakelijke columns over haar moederrol in een gezin met man 
en vier zonen. Haar debuut is te koop bij Primera de Pijp en Boek- 
handel Blokker.
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Groep zeven adopteert 
Vrijheidsmonument
Heemstede – Stilstaan bij oor-
log en bezetting. Gelukkig wor-
den de verhalen over de oorlog  
nog steeds doorverteld. De we-
reldoorlog stopte in 1945, maar 
gaat nog steeds door. Kijk maar 
in de krant. In Afrika, Afghani-
stan waar pas nog een Holland-
se jongen sneuvelde.  We her-
denken op 4 mei alle slachtof-
fers van oorlogen en het is be-
langrijk dat jullie erbij betrokken 
zijn met het adopteren van het 
Vrijheidmonument. Dat adopte-
ren begon in 1987 in de raad-
zaal hierboven met verhalen van 
Gerard Visser die het initiatief 
had genomen. Later heeft Hillary 
Selles dit overgenomen en nu is 
Rien Hazekamp de man. Ik ben 
onder de indruk van jullie ge-
dichten, aldus een betrokken 
burgemeester Marianne Heere-
mans, die donderdag de groe-
pen zeven van de basisscholen  
Jacobaschool, Voorwegschool, 
Bosch en Hovenschool, Craye-
nesterschool en Valkenburg-
school, ontving.  

Bommen op Heemstede 
Al jaren vertelt Vic Klep bij deze 
gelegenheid een verhaal over de 
oorlogsgeschiedenis van Heem-
stede uit eigen beleving. Hoe op 
maandag 13 december 1943 te-
gen drie uur in het centrum van 
Heemstede vier bommen vielen. 

Afkomstig van een toestel van de 
Amerikaanse luchtmacht, waar-
in bommen waren blijven han-
gen en boven Heemstede los-
raakten. Zware bommen vielen 
op de Binnenweg 75-77 en 98. 
Kastanjelaan 10 moest ontruimd 
worden en 12 was onbruikbaar. 
Achter de bebouwing van Ei-
kenlaan, Julianalaan en Binnen-
weg was een krater zo groot dat 
er een huis in paste. De aanval-
len met honderden bommen-
werpers was uiteindelijk zo suc-
cesvol dat het doel bereikt werd. 
De Duitsers moesten Schiphol 
verlaten. Voor de Heemsteedse 
Apotheek werden de rails, een 

wissel en een mast van de bo-
venleiding beschadigd. Enkele 
dagen later had er een komisch 
voorval plaats toen een jon-
gen die voor de apotheek stond 
te springen, in een beerput te-
recht kwam waarvan de deksel 
door het geweld ontzet was. De 
kinderen weten nu ook wat een 
beerput is!

Oorkondes
Na het voorlezen van enkele ge-
dichten van kinderen van groep 
acht gaven vertegenwoordigers 
van de groepen acht van de be-
treffende scholen de foto`s van 
het Vrijheidsmonument over 
aan de groepen zeven, onder 
het toeziend oog van wethou-
der Sjaak Struiff. Hij vertelde dat 
hij als kind die verhalen wel ken-
de over de oorlog maar eigenlijk 
liever tenniste.  Nu begreep hij 
waarom zijn schoonmoeder al-
tijd de bonnen waarop je levens-
middelen kon kopen had be-
waard. Zonder die bonnen kreeg 
je geen eten. Dat ze die ruim 
zestig jaar bewaard had bewijst 
hoe belangrijk dat voor haar ge-
weest is. Hij maakte de kinderen 
attent op de zes heren die wat 
opzij zaten en de hele bijeen-
komst voor de eerste keer mee-
maakten. Veteranen die in Korea, 
Nieuw Guinea of Indonesië ge-
vochten hebben. Een warm ap-
plaus van de kinderen maakte 
duidelijk dat zij begrepen dat zij 
gevochten hadden voor toekom-
stige generaties, voor hen dus!
Gerard Visser had aan het slot 
nog een verrassing. Hij richt-
te zich tot de burgemeester met 
een compliment voor haar in-
zet om vrijheid en herdenken als 
een grote prioriteit te stellen. Hij 
was letterlijk beduusd van haar 
enorme inzet. Die medewerking 
geeft een stimulans voor ieder in 
Heemstede om hieraan mee te 
werken. Hij spelde haar als ver-
tegenwoordiger van het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei de Vrij-
heidstoorts op. Staande met de 
veteranen zongen alle kinderen 
het Wilhelmus.
Ton van den Brink

1 op de 3 ruitbeschadingen
scheurt binnen 6 maanden
door (onderzoek TNO).
Opspattende steentjes zijn er 
de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van 
de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheu-
ren. Hierop kan een auto zelfs 
bij de APK keuring worden af-
gekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak 
bij vorst, echter ook in de zomer 
kan door de hitte spanning in de 
ruit ontstaan, waardoor deze kan 
gaan barsten. Zelfs de schok van 
een verkeersdrempel kan al vol-
doende zijn. Onderzoek van TNO 
heeft uitgewezen dat bijna een op 
de drie ruitbeschadigingen bin-
nen zes maanden doorscheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 

bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voorruit 
worden overgebracht, worden 
dan een stuk minder goed geab-
sorbeerd. Daardoor kunnen klei-
ne beschadigingen sneller door-
scheuren. Indien dat gebeurt zal 
de ruit moeten worden vervan-
gen. Dit is kostbaar (eigen risi-
co van meestal 136 euro) en kost 
veel tijd. Door tijdige repara-
tie van de beschadiging kan dit 
echter worden voorkomen. Door 
middel van harsinjectie wordt de 
beschadiging dan hersteld. Dit is 
een relatief eenvoudige manier 
om een hoop ellende te voorko-
men. Van een aandachttrekken-
de beschadiging blijft na repara-
tie niet veel zichtbaar en de ruit 
zal niet meer doorscheuren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed.  Repa-

ratie is namelijk voor de verze-
kering veel goedkoper dan ver-
vanging. Er hoeft bij reparatie 
dan ook geen eigen risico be-
taald te worden en er is geen 
no-claim verlies. Vanaf een WA-
Plus verzekering is reparatie dus 
geheel gratis! De reparateur ver-
zorgt de volledige afwikkeling 
met de verzekeringsmaatschap-
pij. De reparatie duurt ongeveer 
vijftien minuten.

70 % Minder kans op diefstal
In Nederland wordt iedere 
twaalf minuten een auto gesto-
len. Kenteken graveren is veruit 
het goedkoopste en één van de 
meest effectiefste methoden om 
autodiefstal te voorkomen. Om-
dat alle autoruiten worden ge-
graveerd, zal de dief, om niet 
in de gaten te lopen, alle ruiten 
moeten vervangen. 
Dit is veel te kostbaar en kost 
veel tijd. Liever stelen ze een 

andere, niet gegraveerde auto, 
even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een start-
blokkering. Steeds vaker wordt 
nu bij mensen thuis ingebroken 
om de autosleutels te stelen. De 
auto is dan alsnog weg. Kente-
ken graveren kan dus ook wo-
ninginbraak voorkomen. Ken-
teken graveren wordt dan ook 
sterk aanbevolen door onder-
meer politie, ANWB, Consumen-
tenbond en verzekeringsmaat-
schappijen.
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ou-
der dan drie jaar. Voor 15 euro 
wordt het kenteken door middel 
van professionele apparatuur in 
alle ruiten gegraveerd. Voor goe-
de zichtbaarheid van de gravu-
res bij regen en duisternis wordt 
geadviseerd om voor 5 euro ex-
tra een reflecterende coating 
aan te laten brengen. Graveren 
is binnen enkele minuten klaar.

Muisstil bij oorlogsverhaal van Vic Klep.

Overdracht oorkondes en foto`s monument.

Verrassing vrijheidstoorts voor burgemeester.

Heemstede - Deze week heeft u gelegenheid om sterretjes in 
de voorruit te laten repareren en om het kenteken in de auto-
ruiten te laten graveren. Het bedrijf Kenmerk Autoruitenser-
vice uit Groningen zal op vrijdag en zaterdag (24, 25 april) van 
10.00 tot 17.00 te vinden zijn op het parkeerterrein van Sport-
centrum Groenendaal aan de Sportparklaan te Heemstede.

Vrijdag en zaterdag voorruit 
repareren en kenteken graveren
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Presentatie Heemsteedse Kunstkring
Heemstede - Op vrijdagavond 
24 april zal de Heemsteedse 
Kunstkring haar concert- en the-
aterprogramma voor het seizoen 
2009/2010 presenteren. Het be-
stuur van de Kunstkring heeft 
ruim 40 voorstellingen geselec-
teerd uit de programma’s van de 
verschillende theaters en con-
certzalen uit de regio. Er wordt 
voor het komende seizoen een 
grote variatie geboden in toneel, 
muziek, cabaret, musical, ope-
ra en dans op ca.15 verschillen-
de podia. De presentatie van het 
theaterprogramma 2009/2010 
vindt plaats in de Burgerzaal van 
het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. Aanvang: 20.00 uur 
(zaal open 19.30 uur). De avond 
zal uiterlijk om 22.15 uur afge-
lopen zijn. De avond wordt  niet 
alleen georganiseerd voor de le-
den van de Heemsteedse Kunst-
kring. Ook niet-leden die inte-
resse hebben voor de activitei-
ten van de Heemsteedse Kunst-
kring zijn van harte welkom. De 
toegang is gratis.
De theaterdirecteuren en pro-
grammeurs uit de hele regio zul-
len een toelichting geven op de 

verschillende voorstellingen en 
concerten die het komend sei-
zoen zijn te verwachten. 
Uit Heemstede zijn Laura Mar-
cus van Theater De Luifel en Iris 
Haeck van het Podium Oude Slot 
in Heemstede aanwezig. De le-
den van de Heemsteedse Kunst-
kring kunnen de komende we-
ken op de ruim 40 voorstellingen 
en concerten inschrijven.
De avond is in handen van ac-
teur Wigbolt Kruijver. De naam 
Wigbolt Kruijver is onlosmake-
lijk verbonden met Toneelgroep 
Het Volk. 
Naast de zelf geschreven stuk-
ken werkt Het Volk met enige re-
gelmaat aan bestaand repertoi-
re. Zo wordt in 2001 “De Thuis-
komst” van Harold Pinter ruim 
honderdmaal opgevoerd. Bij het 
25-jarig bestaan van de toneel-
groep kwam het boek “Het Volk, 
Het mannelijk onvermogen in 8 
toneelstukken” uit. Het “manne-
lijk onvermogen” is het handels-
merk van Het Volk geworden.
Voor het komend theatersei-
zoen is de nieuwe voorstelling 
“De Opportunist” van Het Volk in 
de selectie van de Heemsteedse 

Kunstkring opgenomen.
Wigbolt Kruijver is een spraak-
makend lid van Toneelgroep Het 
Volk en vervult ook regelma-
tig de rol van presentator. Op 24 
april a.s. zal hij de theaterdirec-
teuren en programmeurs onder-
vragen over de voorstellingen en 
concerten die de Heemsteedse 
Kunstkring voor haar leden heeft 
uitgekozen.  

Foto: Buizerd (Ger Tik).

Hippe vogels kijken in oude bomen
Heemstede – Landschap 
Noord-Holland heeft een inte-
ressante excursie in het voor-
uitzicht. U kunt mee met de gids 
van Landschap Noord-Holland 
op zondag 26 april van 10.00 tot 
11.30 uur in Landgoed Leyduin, 
Oud Woestduin en Vinkenduin. 
Er is ook een excursie op zon-
dag 17 mei om 7.00 uur die tot 
8.30 uur duurt in Linnaeushof. 
Het bos bij deze Landgoederen 
is oud en veel vogelsoorten voe-
len zich prettig in die hoge, oude 
bomen met holen. 
Vogels zijn vooral in de vroege 
ochtenduren actief. Er zijn bij-
zondere vogels te zien en te ho-
ren, boomklevers bijvoorbeeld, 
die zulke sterke poten hebben 
dat zij langs verticale stammen 

op en neer kunnen klimmen. Er 
zijn ook spechten, boomkruipers 
en een imposante roofvogel zo-
als de buizerd. Hij ‘drijft’ in stil-
te op de lucht en maakt cirkel-
vormige bewegingen om zo een 
prooi te kunnen vinden.
Aanmelden is verplicht. Dat 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088-0064455. Verzamelen op 
het parkeerterrein bij Natuur-
informatiecentrum Kakelye van 
Leyduin aan de Manpadslaan te 
Heemstede, langs de Leidsevaart 
ten zuiden van station Heemste-
de/Aerdenhout. De kosten be-
dragen 5,50 euro. Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro.

Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl 

Nieuw programma Theater de Luifel
Heemstede - Het nieuwe thea-
terprogramma van Theater de 
Luifel is uit. 
In de sfeervolle theaterzaal zul-
len komend seizoen 50 voorstel-
lingen voor het voetlicht wor-
den gebracht. Theater de Lui-
fel is een gastvrije standplaats 
voor veel artiesten van naam, 
maar ook een veilige plek voor 
nieuw talent om te spelen. En 
zeker ook een fijn Theater voor 
publiek om te komen. 

Dit seizoen lijkt het alsof er een 
strijd der seksen woedt. Gro-
te acteurs als Huub Stapel en 
Peter Faber houden u de spie-
gel voor met ‘Mars en Venus’ en 
‘Caveman’. 
En terwijl Nilgün als tegenhan-
ger ‘de Adem van Eva’ laat ho-

ren, neemt zij vele topvrou-
wen in haar kielzog mee: Lucre-
tia, Katinka, Sara, Karin, Mylou, 
Dames voor na Vieren, La Pat, 
Olga, Lenny, Katarina, Claudia 
en van der Aa’s en Zekhuis. 

NUHR (Niet Uit Het Raam) en 
Youp van ’t Hek komen met hun 
leesvoorstellingen: Theater in z’n 
prilste fase. Ook Ton Vorsten-
bosch en Kiek Houthuijsen ko-
men, samen met een wisselen-
de cast topacteurs, hun nieu-
we toneelstuk: ‘Ik hield van Hit-
ler’ lezen. 
De start is op zaterdag 12 sep-
tember met de Try-Out cabaret-
voorstelling Boheems van Sara 
Kroos. Altijd een feest, van lief-
de, waarheid, seks en vrolijk-
heid, zonder schaamte en deze 

keer tijd voor iets nieuws. Een 
voorstelling met meer muziek 
dan voorheen.  

Het hele programma staat uit-
gebreid beschreven in het pro-
grammaboekje. 
De Theaterbrochure wordt huis-
aan-huis verspreid in Heemste-
de en wijde omgeving van 23 tot 
en met 26 april. Mocht u het niet 
in de brievenbus hebben ont-
vangen, bel dan even of kom 
langs in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

Abonnementen kunnen worden 
ingeleverd van woensdag 6 mei 
tot en met donderdag 28 mei.
Losse kaartverkoop start dins-
dag 2 juni. Bel voor meer infor-
matie: 023-548 38 28.

Pascal Mercier in Oude Slot
Heemstede – In samenwerking 
met het Podium Oude Slot orga-
niseerde Arno Koek van Boek-
handel Blokker dinsdagmiddag 
een ontmoeting met de schrijver 
Pascal Mercier in het Oude Slot. 
Voor de ruim zeventig bezoe-
kers was de voertaal voor deze 
middag, Engels, geen enkel pro-
bleem om naar deze bijzonde-
re schrijver te komen luisteren. 
Bijzonder omdat hij een schrij-
ver is die er in slaagt om in ieder 
boek een totaal ander stramien 
te hanteren. Waar bij schrijvers 
veelal een overeenkomst te vin-

den is in de opzet van hun boe-
ken, Pascal Mercier lijkt in ie-
der boek een andere auteur. Het 
boek  “Lea” van Pascal Mercier 
geeft na één keer lezen nauwe-
lijks geheimen prijs. Dat over-
komt de lezer pas de tweede 
keer, maar na drie keer lezen 
heeft het boek geen geheimen 
meer en kan de lezer even rustig 
achterover leunen. Om zich snel 
in een ander boek van de Zwit-
serse schrijver te gaan verdie-
pen, bijvoorbeeld:  “de trein naar 
Lissabon”.
Ton van den Brink

Tsjechische muziek van Trio Pavel
Bennebroek – Op donderdag 
7 mei, om 14.00 uur, vindt in De 
Linden op het terrein van G.G.Z. 
Ingeest, Rijksstraatweg 113 
te Bennebroek een uitvoering 
plaats van Trio Pavel. Dit wordt 
georganiseerd door Kunststich-
ting Marietje Cladder. Het pro-
gramma duurt 45 minuten.
Trio Pavel is een Haarlems trio 
wat Tsjechische muziek maakt. 
De zanger Pavel Dokoupil is af-
komstig uit Noord-Moravië, het 
noordoostelijk gedeelte van Tsje-
chië. De typisch Oosteuropese 
muziek, met zigeunerinvloeden 
en soms een vleugje klezmer, 
gaat vaak over de natuur, en met 
name over de Jeseniki, het berg-
achtige gebied waar Noord-Mo-
ravië uit bestaat. Pavel schrijft 
zijn liedjes zelf, en laat zich hier-
bij beïnvloeden door volkslied-
jes uit de regio, ook kinderlied-
jes gebruikt hij voor zijn reper-
toire, en de “trampingsongs”uit 
zijn jeugd. Tramping hield in dat 
de jonge Moraviërs de bergen in 
trokken, gewapend met gitaar en  

rugzak, vele uren wandelden en 
dan liedjes zongen bij het kamp-
vuur. Veel mensen uit Pavel’s ge-
neratie herkennen de melodie-
en die hij zingt, beginnen mee te 
neurieën en zitten in gedachten 
weer in de bergen, bij het knet-
terend kampvuur….. ’s Zomers 
reist Trio Pavel door Tsjechië, en 
speelt op folk- en country festi-
vals in het hele land. In Neder-
land speelt het trio elk jaar bij de 
Vijfhoek-kunstlijn, de Kunstlijn 
van Haarlem en bij andere cultu-
rele manifestaties.
Tijdens dit optreden speelt Trio 
Pavel een gevarieerd repertoi-
re, van meeslepende, zigeuner-
achtige muziek tot ontroeren-
de volksliedjes en en meer pop-
achtige songs. Tussendoor wordt 
het een en ander verteld over 
het sprookjesachtige Moravië, 
met zijn ongerepte natuur en ve-
le bergen, die elk hun eigen ge-
heim bewaren! Pavel wordt be-
geleid door een klarinettist, en 
Hanneke Nieuwenhuizen op ac-
cordeon.

Wigbolt Kruijver (op de foto als 
pater Breedbaert S.J.)
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Stoet ook door Bennebroek en Heemstede

Bloemencorso te volgen 
via website of mobiel
Heemstede - Het beroemde 
Bloemencorso van de Bollen-
streek rijdt op zaterdag 25 april 
weer zijn 40 kilometer lange 
route van Noordwijk naar Haar-
lem. Maar wat nu als u langs de 
route staat en zich afvraagt hoe 
lang het nog duurt voor het cor-
so bij u langskomt? Wat nu als 
u wegens ziekte of een mobili-

teitsprobleem niet kunt gaan kij-
ken maar toch dit prachtige re-
gionale evenement wilt volgen? 
Dan volgt u het corso gewoon 
op afstand: via uw computer of 
mobiele telefoon!
Joheco Automatisering in Hille-
gom maakt het dit jaar voor het 
eerst mogelijk dat u het corso 
kunt volgen terwijl u daarbij niet 

langs de route hoeft te staan. Jo-
heco rijdt dit jaar voor de tweede 
keer mee met de bedrijfswagen 
in de bonte bloemenstoet. Van-
uit deze auto wordt er om de mi-
nuut een foto gemaakt van het 
corso en de omgeving. Deze foto 
wordt ge-upload naar de websi-
te: www.joheco.nl/corso. Op de-
ze pagina kunt u meteen het ge-
maakte beeld zien, met daar-
naast een plattegrond met de 
route van het corso en waar de-
ze zich bevindt. Zo weet u dus 
precies waar het corso rijdt en 
hoe lang u nog moet wachten 
voor het bij u langskomt.
Het thema van het corso dit jaar 
is Beroemde Boeken. Het cor-
so vertrekt om 9.30 uur vanaf 
de boulevard in Noordwijk naar 
Haarlem. De optocht bestaat 
uit zo’n twintig praalwagens en 
meer dan dertig rijk met bloe-
men versierde luxe en bijzonde-
re wagens. Het geheel wordt tra-
ditiegetrouw begeleid door ver-
schillende swingende muziek-
korpsen uit de regio. Langs de 
hele route is er voldoende ruim-
te voor de duizenden bezoekers 
die van heinde en verre komen 
en naar alle waarschijnlijkheid 
ook dit jaar het corso weer zul-
len aandoen. 

Gelegenheids-samenwerking 
muziekverenigingen
Bennebroek - De avond-vier-
daagse in Bennebroek sloot 
vrijdag 17 april af met een 
unieke fanfare voorop. Was 
het korps in rode en blauwe 
uniformen nu Crescendo of 
KNA? Antwoord: Geen van 
beiden. De spelers kwamen 
niet uit één vereniging.

Onlangs is er voor de fanfare 
van muziekvereniging KNA een 
actueel probleem ontstaan. Er 
moeten twee cruciale functies 
ingevuld worden bij “Kunst na 
Arbeid”, één van de oudste mu-
ziekverenigingen uit Zuid Ken-
nemerland. De grote trom spe-
ler is definitief uitgevallen en dat 
maakt het voor KNA zonder ex-
terne hulp onmogelijk goede 
marcherende optredens te ver-
zorgen. 

Crescendo uit Hillegom heeft 
het omgekeerde: er zijn ei-
genlijk te weinig blazers in de 
vereniging die tien kilometer 
marcherend kunnen musiceren. 
In het bloemencorso op zaterdag 
25 april a.s. zal Crescendo uit 
Hillegom daarom met hulp van 
veel blazers van KNA het tra-
ject Lisse - Hillegom lopen. Van 
Hillegom naar Heemstede loopt 

KNA dan met hulp van vooral de 
slagwerkgroep van Crescendo. 
Een gelegenheidskorps van bij-
na 40 muzikanten ontstaat daar-
door. KNA komt dit jaar dus niet 
in Haarlem en Crescendo loopt 
na Hillegom door tot in Heem-
stede.

De mensen van Crescendo en 
KNA zijn uiterst content met 
de tijdelijke samenwerking. De 
Avondvierdaagse was een ge-
slaagd voorproefje op kleine 
schaal. De beide verenigingen 
blijven natuurlijk altijd op zoek 
naar leden.
KNA, zoals de muziekvereniging 
uit Bennebroek, Vogelenzang  
en Zwaanshoek afgekort heet,  
vindt het niet erg als iemand 
uit een andere woonplaats zich 
meldt als grote trom speler. Zelfs 
met een leerling op dit instru-
ment zou men al heel blij zijn.

Het KNAbestuur gaat er niet 
van uit, maar als de nieuwe gro-
te trom speler toevallig ook be-
stuurslid zou willen worden  kan 
dat ook al.  De vereniging is na-
melijk ook op zoek naar een op-
volger van de secretaris. 
(meer informatie: www.knaben-
nebroek.nl)

Schilderij van 25 meter.

Muurschildering Overbos 
van Barger Mavo
Heemstede - De saaie gang 
naar de Jacobs serre en de bi-
bliotheek, gelegen in een van de 
uithoeken van Overbos, kreeg 
enige weken wat potloodstreep-
jes op het saaie witte vlak van 
wel vijfentwintig meter. Bewo-
ners vroegen zich af wat dat 
moest worden. Het werd wat 
duidelijker toen er grote pot-
ten verf aangesleept werden 
door leerlingen van de twee-
de klas van de Barger Mavo 
en er schilderingen versche-
nen. Dagen lang hebben Sa-
vanna, Amber, Babette, Evelien, 
Melanie en Joep gezwoegd 
op de witte muur. Alle kleuren 
“pakten” direct en dat viel dus 
mee. Woensdagmiddag konden 
vertegenwoordigers van de be-
woners van Overbos het resul-
taat bewonderen. Leraar cultuur 
en kunstzinnige vorming, Ernst 

Dobbe, had met de leerlingen uit 
een aantal ontwerpen, zes cre-
aties geselecteerd. Vijfentwin-
tig meter kunst. Het resultaat 
van een samenwerking tussen 
Hoofd Welzijn Overbos, Patricia 
Starrenburg en de jeugdwerker 
van Casca, Mike Dodeman. Ty-
pisch Mike is dat hij boven in de 
muurschildering met woningen, 
wolken en lucht het idee geeft 
van een hele woonwijk als ach-
tergrond. Assistentie werd ver-
leend door vier maatschappe-
lijk stagelopers van Hageveld, 
ook hier bleek weer hoe hard 
nodig de praktische aanpak is 
van moeders bij dit soort klus-
sen. Die weten direct hoe je een 
jongen die in een emmer verf is 
gestapt even aanpakt voor dat 
hij de vloeren van half Overbos 
heeft ondergekalkt. 
Ton van den Brink

Team schilders met Mike Dodeman van Casca jeugdwerk.

Luxe keuken voor senioren (55+)
Heemstede - Gezellig een eten-
tje organiseren, maar wat zullen 
we dan eten? Bij de cursus Luxe 
keuken voor senioren leert u de 
‘fijnere’ gerechten maken: nét 
even anders, nét even lekker-
der. Iedereen die het leuk vindt 
om samen met lekker koken be-
zig te zijn, kan meedoen. On-
der leiding van Casca-kok Erna 
gaan we kokkerellen in de les-

keuken van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. De cursus Luxe 
keuken voor senioren (55+).
start op woensdagmiddag 20 
mei van 17.00 tot 19.00 uur,  deze 
cursus bestaat uit 6 lessen. Kos-
ten: 115,50 euro (incl. ingrediën-
ten). Aanmelden kan van maan-
dag tot en met vrijdag 9.00-12.00 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
Meer info: www.casca.nl

Mozaïek voor 
beginners
Heemstede - Kunstenaar/
architect Antoni Gaudi maak-
te de mooiste mozaïeken met 
veelkleurige stukjes van te-
gels. In de cursus Mozaïek 
voor beginners gaat u zelf 
aan de slag.  Stukslaan van 
tegels kennen we allemaal. 
Iin de lessen wordt juist aan-
dacht besteed aan het knip-
pen met de mozaïektang en 
het snijden met de tegelma-
chine. Wist u dat u ook blok-
jes, reepjes, wiebertjes, vier-
kantjes, driehoeken, cirkels 
en blaadjes kunt maken? De 
combinatie van gekleurde te-
gels met afstekende kleur-
voeg maakt ieder werkstuk 
uniek. 
De cursus Mozaïek voor be-
ginners start op dinsdag-
avond 12 mei. De 5 lessen 
door Annemarie Sybrandy 
zijn van 19.30-22.00 uur in het 
Honk, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede en kosten 73,50 
euro (excl. materiaal vanaf  
15,- euro).
Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag van 9 – 12 uur: te-
lefoon 023 – 548 38 28-1.
Kijk ook eens op www.cas-
ca.nl.
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La lettera (in italiano)

Ho scritto
una lettera

al mare
ho chiesto a lui

se sarebbe difficile
di combattere

contro l´invidia
se sarebbe possibile

di equilibrarsi
sugli ondi

della vita...
dell´amore...

 
Ho scritto

una lettera
al mare

nella sabbia
 

e mi ha sommergerso
con riposte

 
 

De brief
(Nederlandse vertaling)

 
Ik schreef
een brief

aan de zee
ik vroeg hem

of het moeilijk zou zijn
op te boksen

tegen afgunst
of het mogelijk zou zijn

te balanceren
op de golven

van ´t leven...
van de liefde...

 
Ik schreef
een brief

aan de zee
in ´t zand

 
en hij overspoelde mij

met antwoorden
 

 Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Dichtstorten

Fietsen door Zuidoost-Azië
Bennebroek - 2625 Km fietsen 
voor het goede doel! Samen met 
Jan en Phien Veenstra fietsten 
Hans en Jacqueline Groen eind 
vorig jaar door Thailand, La-
os, Cambodja en Vietnam. Een 
prachtige tocht langs de Me-
kong rivier en watervallen, door 
rijstvelden en koffieplantages en 
door recente geschiedenis ge-
tekende landschappen. Er werd 
nauwelijks Engels gesproken en 
het bestellen van een maaltijd 
was dikwijls een spel van ‘han-
den en voeten’. Desondanks is 
er geen honger geleden en werd 
er iedere avond weer een slaap-
plaats gevonden. In samenwer-
king met de Rotary Haarlem-

mermeer-Schiphol is aan de-
ze tocht een sponsorproject ge-
koppeld, om geld in te zamelen 
voor een draagbaar echoappa-
raat voor een vroedvrouwenkli-
niek in Nepal.
De presentatie van deze acht 
weken durende fietsreis vindt 
plaats op maandag 27 april in 
de grote zaal van Zorgcentrum 
Meerleven aan de Witte de With- 
laan 1 in Bennebroek. De mid-
dag begint om 14.45 uur en de 
zaal gaat open om 14.30 uur. De 
kosten zijn 3,- euro inclusief kof-
fie/thee. Voor deelname graag 
vooraf aanmelden bij Welzijn 
Bloemendaal, locatie Benne-
broek, tel. 5845300. 

Foto: Roos, Reinaert, Koos en Quinten op het terras met hun Kung-
Fu Panda cadeaus.

Een Kung-fu Panda cadeau 
bij ‘De Konijnenberg’
Heemstede - Pannenkoeken-
huis ‘De Konijnenberg’  biedt in-
spiratie voor de meivakantie.

Voor de kids
Het gezellige hollandse restau-
rant heeft voor de kinderen kin-
dermenukaarten met kadootjes. 
Nieuw is de pannenkoek met ‘n 
Kung-Fu Panda kadootje (5,75 
euro). Ook nieuw is de Kinder 
IJscoupe Smarties met Pokemon 
figuurtje (2,40 euro)
De Kabouter speurtocht langs 
Kinderboerderij ‘t Molentje al 
eens gedaan met de kinderen? 
Ga in de meivakantie het speur-
tochtboekje even halen bij ‘De 
Konijnenberg’ (1,50 euro) met 
de leuke rode kaboutermutsjes 
(0,50 euro).
Samen met het restaurant van 
Speeltuin Linnaeushof is er een 
grote Knip-plak-kleur-knutsel-
wedstrijd van Bennie Broek en 
Karel Konijn, kom een wedstrijd-
formulier halen. Bij inlevering 
van het knutselwerk ontvang je 
een verrassing.
Vrijdag 1 mei om 16.00 uur start 
een gratis poppenkastvoorstel-
ling. Wilt u zeker zijn van een 

plaatsje? reserveer dan even.

Mei seizoensgerechten
Zoals ieder seizoen serveert ‘De 
Konijnenberg’ naast haar vas-
te menukaart een aantal mooie 
gerechten, voor mooie prijzen. 
Deze maand zijn dat: Asperge-
soep (3,50 euro), salade caprese 
(tomaat, mozzarella, basilicum) 
3,50 euro. Een asperge pannen-
koek met verse asperges & ham 
voor 8 euro. Irish Stew met heer-
lijk lamsvlees 8,95 euro en als 
dessert roomijs met verse aard-
beien 4,50 euro.

Koninginnedag
Is ‘De Konijnenberg’ de hele dag 
in oranje sferen. Kom tussen of 
na het Koninginnen-feest heer-
lijk uitrusten op het terras.
Die dag wordt er een ‘Koning-
innen-pannenkoek’ geserveerd 
met een oranjebittertje. Groepen 
zijn altijd welkom.
Kortom genoeg te proeven en te 
beleven in pannenkoekenhuis 
‘De Konijnenberg’. Herenweg 
33, Heemstede Bel voor vra-
gen en reserveringen naar 023-
5848096.

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat 
er een leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met Yo-
landa van den Brink of José van 
Duin – di t/m do van 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op www.vrijwil-
ligerswerkheemstede.nl vindt u 
nog veel meer leuke vacatures!

Handen uit de mouwen steken
De lente is begonnen, alles bloeit 
en groeit weer! Wij zijn op zoek 
naar vrijwilligers die graag bui-
ten willen werken. Vele handen 
maken licht werk of het nu gaat 
om licht onderhoud van een mu-
seumtuin (gras maaien en bor-
ders bijhouden) of het beheer 
van natuurgebieden (zagen, 
aanplanten, hooien en snoeien), 
alles is mogelijk. Als u graag 
buiten bezig bent en de handen 
uit de mouwen wilt steken dan is 
dit echt iets voor u!

Samen een frisse neus halen
Voor diverse instellingen zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers 
die graag wandelen en een fris-
se neus willen halen met de be- 
woners. Lekker door het bos 
struinen, gezellig naar de 
wekelijkse markt lopen of op 
een terrasje een kop koffie drin-
ken. Het kan allemaal, misschien 
heeft u zelfs nog een leuker 
idee!

Samen Besturen
Als Bestuurder kunt u veel be-
tekenen voor een organisatie. 
Stichtingen zoals de Unie voor 
Vrijwilligers, de Dierenbescher-
ming, de Kunstkring en Net-
Werk zijn op zoek naar Bestuur-
ders die graag een steentje wil-
len bijdragen aan een gezamen-
lijk doel!

Voorjaarssluiting Steunpunt: 28 
april t/m 11 mei.

Rhododendron
Heemstede - Na de forsythia brengen rhododendron’s 
en azalia’s  een heerlijk voorjaarsgevoel. Dit jaar bloeien 
ze prachtig en het gaat door tot eind mei/juni.
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Zomertochtjes met de KO-Bus
Heemstede - Welzijn Ouderen 
Heemstede organiseert 22 zo-
mertochtjes op de woensdag-
middag in de maanden mei t/
m september. Dit jaar met een 
paar opvallend leuke nieuwe 
tochtjes!
Vanuit de bus kan men de om-
geving bekijken, mooie plaat-
sen bewonderen en van de na-
tuur genieten. Elke keer weer 
een ander stukje van Noord- of 
Zuid-Holland.
De KO-Bus rijdt van ‘deur tot 
deur’ en er is plaats voor 7 per-
sonen. 

Tijdens de rit is er altijd een stop 
voor een kopje koffie of thee 
met gebak, dit is bij de prijs in-
begrepen. 
De betaling gaat d.m.v. een één-
malig machtiging.
Voor folders met het volledi-
ge programma en opgave kan 
contact worden opgenomen 
met Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, telefoon 023-528 85 10. 
Het kantoor is geopend van 
maandag t/m donderdag van 
09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur.

Kinderdisco
Heemstede - Ja, de kinderdisco 
is er weer! Neem al je vriendjes 
en vriendinnetjes mee! Dansen, 
rennen, springen, snoepjes, limo 
en de leukste liedjes van het mo-
ment. Alle bezoekertjes krijgen 
een kaartje. Hiermee kunnen zij 
twee keer limonade halen en 
een zakje snoep. Op dit kaartje 
komt ook het thuistelefoonnum-
mer en hun naam te staan. Deze 
kinderdisco (6-10 jaar) is op za-
terdag 9 mei van 19.00-21.00 uur 
in de jongerenruimte Plexat bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 2,- euro.
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Renee in het midden (met medailles).

Medailles voor turnster
Renee Bouman!
Heemstede - Terwijl de mees-
te mensen van een vakantie ge-
nieten, gaat Renee Bouman naar 
de sporthal in Beverwijk. Daar 
worden zaterdag 25 april a.s. de 
regiokampioenschappen turnen 
gehouden. Renee heeft zich via 
twee voorwedstrijden geplaatst 
voor dit kampioenschap. Ieder-
een begint weer op nul en aan 

het eind van de dag wordt ge-
keken wie door mag gaan naar 
de districtswedstrijd. Zij heeft 
de laatste tijd hard gewerkt aan 
de salto af van de brug onge-
lijk. Liet zij het onderdeel in de 
eerste twee wedstrijden nog 
achterwege, nu  moet het gaan 
lukken. Gehoopt wordt op een 
plaats bij de eerste tien...

VEW heeft geen ledenstop
Heemstede - In Heemstede is 
VEW de enige echte zaterdag 
voetbalvereniging. Volgens de 
statuten van 1926 wordt er niet 
op zondag gevoetbald. VEW is 
voor het volgende seizoen op 
zoek naar voetballers(-sters) 
voor de jeugdafdeling. Kinderen 
vanaf vijf jaar zijn welkom. Elke 
woensdagmiddag in april kan 
er meegetraind worden om de 
sfeer te proeven. Alle inlichtin-
gen zijn te verkrijgen bij: Gerben 
Jukema- 06-18804236, Henny 
van Rooyen- 023-5336239 en 
Onno Stoltenborg- 023-5637856. 
Voor de senioren en de oudere 
jeugd (14-18 jaar) zijn Wim van 
Marsbergen – 023-5631333 en 
Rob Neeskens – 023-5291142 de 
contactpersonen. De VEW-vel-
den bevinden zich op de Sport-
parklaan 10 (naast het honkbal-
stadion).
Afgelopen zaterdag werd er ook 
gevoetbald. VEW-2 speelde zich, 
dankzij een 1-6 overwinning bij 
DVVA, veilig. Hier vielen de drie 
doelpunten van Wim Pannekoek 
op.
In de jeugdafdeling werd VEW-
e2 kampioen na een 1-9 ze-
ge op en bij VVC. Zaterdag 25 
april wordt het nog een dunne-
tjes overgedaan.

Het gehele programma
voor 25 april:
Allianc-1- VEW-1              14.30 uur
ZRC-2- VEW-2                   14.00 uur
VEW-3- Aalsmeer-8    14.30 uur
Alliance-2- VEW-4           15.00 uur
Ymuiden-5- VEW-5          14.30 uur
VEW-vet- Zw’burg-vet     14.30 uur
Zaandijk-a- VEW-a            14.30 uur
VEW-c1                            vrij 
VEW-c2- Bl’daal-c           11.45 uur
VEW-me- Zw’burg-me    11.30 uur
Overbos-e1- VEW-e1        08.45 uur
VEW-e2- VVC-e                 09.30 uur
HBC-e- vew-e3            10.15 uur 
VEW-f1- Bl’daal-f            11.30 uur
VEW-f2- Hoofdd.-f          09.30 uur

De VEW-agenda:
• 8 mei: Laatste ronde VEW- 
klaverjas toernooi, aanvang 
20.00 uur.

• 15 mei: Sportdag van de Eve-
naar.

• 22-23 en 24 mei: Kampweek-
end in en om het VEW-club-
huis. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom.

• 30 mei: Het beroemde 7 tegen 
7 toernooi. Dit festijn voor A-, B-
junioren en senioren wordt af-
gesloten met de jaarlijkse BBQ.

Bloemendrive in Bennebroek
Bennebroek - Op vrijdag 17 
april jl. werd voor de vijfde 
maal de Bloemendrive gehou-
den in het Jagershuis te Ben-
nebroek. Deze bridge wedstrijd 
gaat tussen de vier gebruikers 
van het Jagershuis, Bridgeclub 
Linnaeus, Bridgeclub Adriaan 
Pauw, Bridgeclub Bennebroek 
en de Dames bridgeclub en 
wordt altijd gehouden rond de 
datum van de Bloemencorso.
Onder leiding van Piet van den 
Raad werd en op een sportie-
ve manier gestreden om de prij-
zen. Na de vijfde ronde bleken 
de dames van de Dames bridge-
club aan het langste eind te 
gaan trekken en in de individue-
le strijd stonden   Mimi Verbrug-
gen en Tonny Lammers ruim bo-
venaan. De  strijd is echter pas 
beslist als de laatste kaart is ge-
legd en dat bleek nu ook weer 
het geval te zijn.
Nadat de laatste score was in-
gevoerd berekende de compu-
ter de uitslag en het bleek dat 
Reny Visser en Gijs Gageldonk 
van de Bridgeclub Linnaeus 
de paren wedstrijd hadden ge-
wonnen met 60,69%. Mini en 
Tonny van de dames bridgeclub 
werden tweede met 60,33%. De 
derde plaats werd ingenomen 
door Jopie Lommerse en Noor-
tje van den Berg van de bridge-
club Bennebroek met 60,05%.
De strijd om de wisselbeker 
werd gewonnen door de Bridge-
club Bennebroek met een ge-
middelde van 53,80%. De dames 
bridgeclub werden tweede met 
een gemiddelde van 52,20%. 
Ook nog op het podium kwamen 

de bridgers van Linnaeus met 
een gemiddelde van 49,32%. De 
bridgers van Adriaan Pauw slo-
ten de rijen met een gemiddelde 

van 44,69%. Na afloop ging een 
ieder tevreden en voldaan naar 
huis met een bos gele tulpen.
Piet van den Raad

Joke Jansen voorzitter van bridgeclub Bennebroek ontvangt de beker 
van Ietje Paalman de voorzitter van de Dames bridgeclub.

De winnaars Reny Visser en Gijs Gageldonk.

Volleyballers sluiten seizoen 
af met drie kampioenen
Heemstede - De Spaarnehal in 
Haarlem was afgelopen woens-
dag het domein van de volley-
ballers van GSV Heemstede. 
Maar liefst 3 teams werden die 
avond in de bloemen gezet om-
dat ze het kampioenschap in 
hun klasse behaald hadden.
Allereerst werd aan de meis-
jes B na afloop van hun wed-
strijd door bondsafgevaardig-
de Jos Weijers  de beker en de 
bijbehorende kampioensme-
dailles overhandigd. Dit jeug-
dige team heeft dit seizoen on-
der leiding van Sjaak Griffioen 
en Bart Blankenaar grote voor-
uitgang geboekt. Door veel inzet 
en vooral ook grote saamhorig-
heid in het team werd een wel-
verdiend kampioenschap be-
haald. Ook Robert van Houten 
van kleding sponsor Newasco 
zette de dames nog eens extra 
in de bloemetjes door een schit-
terende kampioenssweater aan 
te bieden.
Daarna was het de beurt aan het 
4e herenteam. Dit team, dat ge-
heel bestaat uit leden van Turk-
se afkomst, debuteerde dit sei-

zoen in de competitie. Al in het 
begin van het seizoen bleek dat 
team wel eens tot de kansheb-
bers voor de titel kon behoren. 
In een zeer spannende compe-
titie zijn zij VCH uit Hoofddorp 
en het eerste herenteam van 
GSV voor gebleven. Aanvoerder 
Ahmed mocht derhalve met zijn 
team de beker en de bloemen in 
ontvangst nemen.
Hierna werd onder grote be-

langstelling de alles beslissende 
dames wedstrijd tussen GSV 1 
en GSV 2 gespeeld. GSV Heem-
stede 2, dat geheel uit dames 
van het vroegere Triumph uit Hil-
legom bestaat, begon de strijd 
met 1 punt voorsprong op het dit 
jaar zeer sterk presterende da-
mes 1. Er ontspon zich een zeer 
spannende wedstrijd waarbij de 
vele toeschouwers uit Hillegom 
en Heemstede zich niet onbe-

tuigd lieten. De dames uit Hil-
legom trokken de eerste 2 sets 
naar zicht toe. In de derde set 
nam GSV 1 een naar men dacht 
beslissende voorsprong van 24-
18. In een alles of niets poging 
kwamen de Hillegomsen terug 
tot 24-23 waarna GSV 1 toch 
met 25-23 de set naar zich toe-

trok en er nog niets beslist was. 
In de 4e set liet GSV 2 zien wat ze 
werkelijk in huis hebben en met 
25-18 werd deze set en daarmee 
de wedstrijd gewonnen. Nadat 
voorzitter René Reeuwijk de be-
ker en de bloemen had uitgereikt 
kon het kampioensfeest los- 
barsten.



Heemstede - Afgelopen zater-
dag namen de synchroonzwem-
sters van HPC deel aan de laat-
ste techniekwedstrijd binnen 
de verenigingscompetitie van 
kring Noord-Holland. De wed-
strijd werd deze keer gehouden 
in Heemskerk. Alle zwemsters 
van alle leeftijden en categorie-
en mochten er aan deelnemen. 
Door ziekte was de ploeg van 
HPC danig uitgedund. Dit weer-
hield hen er echter niet van om 
een ware overvloed aan prijzen 
binnen te slepen. Iedere prijs 
gaat naast de roem natuurlijk 
vergezeld van een medaille.
Voor Iris de Waard, één van de 
jongere zwemsters van HPC,  was 
er een zilveren medaille in de, 
voor haar net nieuwe categorie 
‘zonder spagaatdiploma’. Zil-
ver was er ook voor Lilian van 
der Waals, inmiddels zeer erva-
ren op het hoogste niveau waar-
op deel kan worden genomen. 
Ilse Bosman en Nikita van Groe-
nigen gingen er in de catego-
rie ‘meisjes onder 15 jaar’ res-
pectievelijk met de gouden en 
zilveren plak vandoor. Kimber-
ley van Raavenswaaij behaal-
de een gouden medaille in de 
categorie ‘Junioren’ en tevens 
scoorde zij in de categorie ‘Se-
nioren’, waar zij buiten mede-

dinging mee doet, meer dan 75 
punten. Deze enorm hoge sco-
re wordt door de KNZB als een 
prestatie op zich beschouwd en 
daarvoor ontvangt zij, buiten de 
prijzen van deze wedstrijd om, 
een zilveren prestatie medaille. 
Misschien werd de meest op-
merkelijke prestatie wel gele-
verd door Karin Vink die klaar-
blijkelijk in topvorm was en in 
maar liefst twee categorieën 
deelnam: Voor beide behaalde 

zij voldoende punten om haar 
diploma in ontvangst te mogen 
nemen. Naast deze twee diplo-
ma’s werden haar prestaties in 
de categorie ‘Age I’ eveneens 
beloond met een 2e prijs!
Voor wie wel eens wil zien 
wat synchroonzwemmen ei-
genlijk is: op zondag 10 mei om 
15.30 uur vindt in zwembad 
Groenendaal te Heemstede 
eveneens een synchroonzwem-
wedstijd plaats. Dit is een uit-
voeringenwedstrijd voor de lage 
categorieën. De toegang is gra-
tis! Mocht je een keer mee wil-
len trainen, neem dan contact 
op met Nynke Muller (rebergen-
muller@chello.nl). 
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De prijswinnaars van HPC tijdens hun training in zwembad Groenen-
daal. Vlnr: Lilian van der Waals;  Iris de Waard, Kimberley van Raaven-
swaaij, Karin Vink, Ilse Bosman en Nikita van Groenigen.

Mooie prestaties 
synchroonzwemsters

Wim van der Heide (l) en Hans Beuger staan trots voor hun 
nieuwe oefenzaal in ZOED-Heemstede.

Moderne praktijk in 
gezondheidscentrum
Heemstede - Onlangs hebben 
de bekende praktijken voor fy-
siotherapie en manuele thera-
pie “Beuger & Van der Kwast” en 
het “Instituut voor Fysiothera-
pie Heemstede” hun samenwer-
king bevestigd. De offerte voor 
apparatuur in de oefenzaal van 

ZOED-Heemstede werd door 
beide praktijken ondertekend. 
Hiermee krijgt Heemstede bin-
nenkort een moderne praktijk 
voor fysiotherapie en revalidatie 
binnen het gezondheidscentrum 
ZOED-Heemstede aan de Fries-
landlaan.

In het tulpenveld
Heemstede - Naar de bollen, naar die prachtige bol-
len, waar je eindeloos geniet van de kleuren die je ziet... 
Corrien Visser uit Heemstede stuurde deze leuke foto van 
haar achternichtje tussen de tulpen.

Amnesty verkoopt 
recordaantal boeken
Heemstede - Tijdens de voor-
jaarsmarkt heeft Amnesty Inter-
national Heemstede veel steun 
gekregen voor de actie ter on-
dersteuning van de Congolese 
mensenrechtenactiviste Justine 
Bihamba. Al veel jaren maakt de 
Heemsteedse groep dankbaar 
gebruik van de markt om ook 
daar het belangrijke werk van 
Amnesty International onder de 
aandacht te brengen.
Op een zonovergoten voorjaars-
markt werden meer dan 200 
handtekeningen ingezameld 
om het werk van Justine  Ma-
sika Bihamba  te ondersteunen. 
Zij woont in Congo en leidt daar 
een mensenrechtenorganisa-
tie die zich onder meer inspant 

om seksueel geweld tegen vrou-
wen te stoppen. Vrouwen heb-
ben veel te lijden gehad door 
oorlogsgeweld en worden nog 
vaak gezien als tweederangs-
burgers. Justine heeft daar een 
zware en gevaarlijke taak en is 
zelf, met haar gezin, regelmatig 
bedreigd. Amnesty Heemstede 
is dan ook blij met de steunbe-
tuigingen die zij ontving. Al vaak 
is gebleken dat deze aandacht 
helpt om mensen een steun in 
de rug te geven.
Bovendien verkocht Amnes-
ty Heemstede een record aantal 
van hun tweedehandsboeken. 
De opbrengst daarvan wordt ge-
bruikt om de eigen activiteiten te 
bekostigen.

Heemstede - De meeste tuinen zijn aan het eind van de 
maand april alweer ‘zit’ en ‘lig-klaar’. Een mooi gazon, 
zomerbloeiers de grond in en het terras aan kant en 
genieten maar. Is uw tuin ook al klaar voor de start?
Dit mooie exemplaar in elk geval wel. De tuinbezitter in 
kwestie maakt zich vast op voor de Tuinenwedstrijd die de 
Heemsteder ook dit jaar weer organiseert, in de maanden 
juli en augustus.

Voorjaarsbloei

Nordic Walking (50+)
Heemstede - Wie wil starten of 
al enige ervaring heeft met nor-
dic walking en het prettig vindt 
met anderen te lopen of nog wat 
aanwijzingen te krijgen, kan te-
recht bij Nordic Walking onder 
begeleiding. Ad Ulijn is een en-
thousiast begeleider van twee 
groepen die iedere woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.00 uur 
lekker in de natuur gaan lopen. 
Voor wie nog niet eerder heeft 
gelopen start één groep met een 
rustig tempo. Zij lopen ongeveer 
75 minuten door de prachtige 
duinen waar veel wild te zien is. 
De andere groep is voor mensen 
met iets meer conditie. Zij lopen 
iets langer en sneller. Bij beide 
groepen zijn stops om de spie-
ren op te rekken en te strekken. 
Ook het contact onderling is be-
langrijk. 
Na afloop wordt nog even iets 
gedronken en nagepraat. Wilt 
u zeker weten of de groep van 
start gaat (de eerste keer is op 
woensdag 6 mei) bel dan van te-
voren naar Casca: 023 - 548 38 
28 - 1. Komt u voor het eerst, 
kunt u zich gewoon melden bij 
de begeleider de heer Ad Ulijn.
De groep start vanaf het Pan-
neland in Vogelenzang om 9.30 
uur. U betaalt 5,- euro per keer of 
voor een zes-rittenkaart 25,- eu-
ro. Poles kunt u eventueel huren 
voor 7,50 euro per cursus. Meer 
informatie en aanmelden kan 
van maandag t/m vrijdag van 9-
12 uur bij Casca:  023- 548 38 28 
- kies 1 of via www.casca.nl
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Koninginnedag, een unieke dag, een dag 
voor de hele Heemsteedse gemeenschap. 
Alles onder de vlag van Oranje. Een dag van 
onderlinge verbondenheid voor jong en oud, 
rijk en arm. Daarvoor heeft het bestuur van 
de Stichting Nationale Feestdagen en een 
kleine groep vrijwilligers zich ook dit jaar 
weer ingezet. 

Bij het organiseren van de activiteiten heeft het 
bestuur gemerkt dat veel mensen op vakantie zijn 
tijdens de meivakantie en dus op Koninginnedag.  
Daardoor kan een aantal geplande activiteiten 
geen doorgang vinden. Daarom bijvoorbeeld geen 
Oranjeallee en geen dansgroepen dit jaar. Maar 
er zijn ook goede dingen te melden. Een mooi 
voorbeeld daarvan zijn de activiteiten op de Jan 
van Goyenstraat. Wegens de uittocht tijdens de 
meivakantie kon de kleedjesmarkt dit jaar niet 
doorgaan. Gelukkig namen ondernemers Michiel 
Eijkmans en Ton Nelissen initiatief en in goede 
samenwerking met Stichting Nationale Feestdagen 
zullen er gedurende de hele dag toch activiteiten 
plaatsvinden voor jong en oud. Er  is een beperkte 
kleedjesmarkt tussen 10.00 en 15.00 uur voor de 
kleintjes uit de buurt. Kaarten zijn af te halen bij 
Jantjes speelgoed, de nieuwe speelgoedzaak op de 
Jan van Goyenstraat. Er komt een clown en er zijn 
kinderspelen, zoals een springkussen. Vanaf 15.00 uur 
kunnen ook de ouder(s)(en) onder het genot van een 
drankje en een hapje genieten van een DJ. Het wordt 
in de Jan van Goyenstraat in 2009 net zo gezellig als 
vorig jaar. 

Ondanks de vakantie hebben wij ook dit jaar een 
programma kunnen samenstellen waarbij op 

verschillende plaatsen in de gemeente voor elk wat 
wils te vinden is. Van een aubade in de ochtend op 
het Raadhuisplein tot spetterende optredens op 
het Wilhelminaplein.  Van vrijmarkt tot vuurwerk op 
de Sportparklaan, zingen met Leny van Schaik in de 
Oude Kerk op het Wilhelminaplein of naar de geheel 
vernieuwde kermis bij Sportcentrum Groenendaal 
en natuurlijk naar de hondenshow achter het 
sportcentrum.  Gezellig naar de Jan van Goyenstraat 
en nog even naar de kop van de Valkenburgerlaan.  
Enfi n, bekijkt u het programma en pik er uit wat van 
uw gading is.

Het Oranjefeest is pas geslaagd als heel veel 
Heemstedenaren er van genieten. Stort u daarom 
met enthousiasme in het feestgedruis en geniet met 
volle teugen van deze Koninginnedag in Heemstede. 

De Stichting Nationale Feestdagen Heemstede wenst 
u veel plezier.

Willem van den Berg,
Voorzitter Stichting Nationale Feestdagen

Koninginnedag 2009

Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren is behalve menskracht ook geld nodig. 
Gelukkig zijn daar de subsidie van de gemeente en de sponsors: Heemsteedse bedrijven en 
instellingen die dit evenement op waarde schatten.  Ook uw donatie is dringend nodig:

Word daarom donateur voor Koninginnedag in Heemstede! 
Stort uw bijdrage op rekening 
ABN AMRO 40.09.16.924 t.n.v. Stichting Nationale Feestdagen Heemstede.

Donateur worden?
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Programma 
Koninginnedag 2009

RAADHUISPLEIN
09.00-10.00 uur Aubade
10.00-10.45 uur Ontvangst dragers    
 Koninklijke onderscheiding 

WILHELMINAPLEIN
10.00-12.00 uur Koffi e- en cakefestijn 
14.00-15.00 uur Community Singing m.m.v.   
 Leny van Schaik  (Oude Kerk 
 Wilhelminaplein) 
15.00-19.00 uur Koninginne BBQ  

Optredens muziektent Wilhelminaplein:
10.30-11.00 uur Kinderkoor gezamenlijke 
 basisscholen Heemstede
11.15-12.00 uur St. Michael
12.15-12.45 uur  Voorwegkoor  
13.00-14.00 uur Ronny Jordaan (Nederlandstalig) 
14.00-15.00 uur Disco
15.00-17.00 uur    Hot Licks Rolling Stones 
 Cover band
17.00-19.00 uur De Heemsteedse BBR band 
 (blues ballads en rock)

SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur Vrijmarkt
11.00-15.00 uur Hondenshow  
08.00-23.00 uur Kermis
10.00-15.00 uur   Kinderspelen Scouting groep 
 Graaf Bernadotte 
11.00-13.00 uur   Inschrijving Puzzelfi etstocht
                             Trapveldje SEIN aan de 
 Meerweg
vanaf 11.00  uur Start Puzzelfi etstocht 
22.00-22.45 uur Vuurwerk (terrein 
 RCH-complex) 

JAN VAN GOOYENSTRAAT
10.00-15.00 uur Kleedjes vrijmarkt 
 (alleen voor kinderen)
10.00-16.00 uur Clown/goochelaar en een 
 springkussen
15.00-19.00 uur DJ 

VALKENBURGERLAAN
11.00-16.00 uur Touwtrekwedstrijden
11.00-17.00 uur Springkussen (voor de kinderen)
16.00-18.00 uur Diverse optredens op het 
 aanwezige podium



Koninginnedag 2009, 
rechtstreeks op 
Branding Radio...
Het was een daverend succes in 2007. Dus 
ook dit jaar zal de gehele dag Branding 
Radio direct verslag uitbrengen van 
Koninginnedag 2009 te Heemstede. 
Beginnend bij de Aubade zullen ze de rest 
van de dag aanwezig zijn bij de muziektent 
op het Wilhelminaplein. Optredens worden 
rechtstreeks uitgezonden, waaronder 
het optreden van diverse Bands op het 
Wilhelminaplein en ook het optreden van 
Lenie van Schaik vanuit de Wilhelminakerk. 
Vanaf welke andere plaats dan ook, kunt u 
meegenieten van de diverse evenementen 
op het Wilhelminaplein. 106.2 FM of op de 
kabel 89.0. Zelfs op internet kunt u luisteren 
http://live.brandingrtv.nl

AUBADE 
(09.00-10.00 UUR)
Eindelijk weer terug op de oude plek , bij een 
volledig hernieuwd Raadhuis.  Hier moet u 
dus gewoon bij zijn, de traditionele start van 
Koninginnedag in Heemstede  “de aubade”.

En dan dit jaar op het prachtig heringerichte 
plantsoen voor het volledig vernieuwde Raadhuis.
Na het hijsen van de vlag door enige kinderen van 
de Scouting Groep WABO  zal de burgemeester van 
Heemstede, mevrouw drs. M.J.C. Heeremans, een 
toespraak houden.  Vervolgens wordt gezamenlijk 
het volkslied gezongen onder begeleiding van 
Harmonieorkest St. Michaël die verder gedurende 
de aubade nog diverse vrolijke nummers ten gehore 

Raadhuisplein
zal brengen. Ook zal er tijdens de aubade voor het 
Raadhuis van Heemstede gezongen worden door 
een kinderkoor van de gezamenlijke Heemsteedse 
basisscholen. Het koor, waarvan de kern bestaat 
uit kinderen van het Voorwegschoolkoor,  zal staan 
onder leiding van Joke Scholten, vakleerkracht 
muziek aan deze school. Op diverse scholen 
in Heemstede, waar een vakleerkracht van 

het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland werkt, is aandacht 
besteed aan dit initiatief. Het koor 
is bedoeld voor de leerlingen van 
groep 4 t/m groep 7. Hierna zal de 
burgemeester, die Heemsteedse 
bewoners ontvangen, welke 
drager zijn van een Koninklijke 
onderscheiding.

Ook dit jaar is het weer een gezellig buurtfeest 
in de Jan van Goyenstraat. Er  is een beperkte 
kleedjesmarkt tussen 10.00 en 15.00 uur voor de 
kleintjes uit de buurt.  Kaarten zijn af te halen bij 
Jantjes speelgoed, de nieuwe speelgoedzaak op de 
Jan van Goyenstraat. Er komt een clown en er zijn 

kinderspelen, zoals een springkussen.  Vanaf 15.00 uur 
kunnen ook de ouder(s)(en) onder het genot van een 
drankje en een hapje genieten van een DJ. Natuurlijk 
wordt de inwendige mens uitstekend verzorgd door 
Proefl okaal de Groene Druif  zodat u ook in de Jan van 
Gooyenstraat niets te kort zult komen.

Jan van Goyenstraat

Valkenburgerlaan
Ook dit jaar is de Valkenburgerlaan, waar twee  
zeer betrokken ondernemers  te weten Koffi ehuis 

Koninginnenacht
Op woensdagavond 29 april heeft Café de 1ste 
Aanleg weer gezorgd voor een spetterende 
aanloop naar Koninginnedag met een 
optreden gedurende de avond en een stukje 
nacht daarom:

Live in De 1ste Aanleg:  
Heavy Nelly met pop en rock 
covers uit de top 40 van de 
80’s, 90’s en recent. 
Aanvang 22.00 uur.
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Yverda en ’t Hof van Heemstede, een spetterend 
programma gaan aanbieden aan het Heemsteedse 
publiek. Er zijn touwtrekwedstrijden en er is een 
heerlijk springkussen. Verder is er een podium waar 
tussen 16.00 en 18.00 uur spetterende optredens 
zullen plaatsvinden van diverse bands, zangers 
en zangeressen. Natuurlijk wordt de inwendige 
mens verzorgd door Koffi ehuis Yverda en ’t Hof 
van Heemstede die op diverse plaatsen aan de 
Valkenburgerlaan een bar hebben staan zodat u ook 
in de Valkenburgerlaan  verzekerd bent van heerlijke 
koele drankjes.



Het door De 1ste Aanleg deels overkapte 
Wilhelminaplein biedt op Koninginnedag 
weer een gezellig en gevarieerd programma, 
uiteraard onder het genot van een door 
De 1ste Aanleg  verzorgd drankje en een 
door slagerij Vreeburg verzorgd hapje. De 
activiteiten starten om 10.00 uur en worden 
rond 19.00 uur beëindigd. Café De 1ste 
Aanleg heeft weer gezorgd voor spetterende 
optredens gedurende dag en avond. 
 

KOFFIE- EN CAKEFESTIJN
De dag begint traditiegetrouw vanaf 10.00 tot 12.00 
uur met het gratis koffi e- en cakefestijn van
Banketbakkerij Kniese en de winkeliersvereniging 
van het Wilhelminaplein.

DIV. OPTREDENS MUZIEKTENT
Sing a Long optreden kinderkoor 
gezamenlijke basisscholen 10.30-11.00 uur

Op diverse scholen in Heemstede, waar een 
vakleerkracht van het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland werkt, is aandacht besteed aan dit 
initiatief. Het koor is bedoeld voor de leerlingen 
van groep 4 t/m groep 7. Gewoon een gezellig en 
ontroerend begin van de festiviteiten 

Optreden St. Michael 11.15-12.00 uur

Zoals u wellicht weet bestaat St. Michael honderd jaar 
in 2009. St. Michael wil dit de burgers van Heemstede  
luid en duidelijk laten weten. Een miniconcert tijdens 
Koninginnedag is daarvoor een mooie gelegenheid. 
Een van de activiteiten die zij in het jubileumjaar 
willen voltooien is het laten restaureren van het 
bijna100-jarige vaandel.

Voorwegkoor 12.15-12.45 uur

Het Voorwegkoor is in 1994 opgericht door enkele 
ouders van leerlingen van de Voorweg basisschool 
te Heemstede. Het koor bestaat momenteel uit 
ongeveer 50 personen. Het genre is over het 
algemeen lichte muziek met een klein uitstapje naar 
klassiek.

Wilhelminaplein
Optreden Ronny Jordaan 13.00-14.00 uur

Lekker meezingen met allerlei bekende Nederlandse 
liedjes die deze gezellige zanger voor u gaat brengen. 
Al een aantal jaren zorgt Ronny Jordaan voor een 
ongekend gezellige sfeer op het Wilhelminaplein 

Disco 14.00-15.00 uur

Op de klanken van de nieuwste nummers zal de DJ 
alle aanwezigen snel op de dansvloer krijgen om 
eens lekker ongegeneerd uit hun dak te gaan, niet 
alleen voor de kinderen een must om uit hun dak 
gaan, lekker dansen, springen en meezingen, maar 
gewoon voor iedereen die zin heeft in een feestje.

Optreden Hot Licks Rolling 
Stones Cover band 15.00-17.00 uur 

Rock en andere stevige covers maken dat deze top-
formatie een spetterend optreden gaat verzorgen.

Optreden The BBR band 17.00-19.00 uur 

Dans mee en ga volledig uit je dak met deze 
populaire Heemsteedse top band

COMMUNITY SINGING 
(14.00-15.00 UUR: WILHELMINA KERK) 
Leuk, leuk, leuk... Lenie van Schaik komt alweer 
voor de 19de keer optreden op Koninginnedag te 
Heemstede en dit fantastische evenement zal ook 
dit jaar weer plaatsvinden in de Wilhelminakerk op 
het Wilhelminaplein. Veel mensen uit Heemstede 
verheugen zich nu al op haar komst. Doordat er op 
laste van de brandweer een limiet gesteld is aan 
het aantal participanten (330) zijn wij genoodzaakt 
kaartjes uit te delen bij binnenkomst van de kerk. 
Nummer 330 is echt de laatste die naar binnen 
mag. De kerk zal geopend zijn vanaf 13.30 uur. 
Wij raden u aan op tijd te zijn om verzekerd te zijn 
van een plaatsje! Na afl oop staan de gebruikelijke 
glaasjes Oranjebitter weer bij de uitgang. De 
Oranjebitter wordt u aangeboden door de gemeente 
Heemstede.

KONINGINNE BBQ 
(15.00-19.00: WILHELMINAPLEIN)
Ter afsluiting van een dag vol activiteiten, sporten, 
wandelen, zingen, verbrande neuzen?.…. en 
een goede verkoop op de Vrijmarkt zal op het 
Wilhelminaplein de mogelijkheid worden geboden 
onder het genot van een hapje en een drankje te 
genieten van de voortreffelijke muziek van Hot Licks 
Rolling Stones Cover band en de Heemsteedse BBR 
(Blues, Ballads and Rock) band. 

De 1ste Aanleg verzorgt de drank-
voorziening en Slagerij Ad Vreeburg 
de inwendige mens.

Sponsors 
Koninginnedag 2009 

Café De 1ste Aanleg

Slagerij Ad Vreeburg

Chocolaterie en ijsspecialist van Dam

Kniese Banketbakkerij

Proefl okaal de Groene Druif

Jantjes Speelgoed

Koffi e huis Yverda

Restaurant ’t Hof van Heemstede

Makelaardij Peter Grajer

Winkeliersvereniging Wilhelminaplein

Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland

Vrijwilligers 
Koninginnedag
Scoutinggroep Graaf Bernadotte

Scoutinggroep WABO

Branding Radio

en alle andere vrijwilligers!!

Heeft u ideeën en/of wilt u 
vrijwilliger worden voor 
Koninginnedag 2010?

Koninginnedag wordt georganiseerd door een 
klein maar betrokken team van vrijwilligers. 
Op deze dag zetten zij zich, vooral achter de 
schermen, in om naast hun werk en andere 
activiteiten, Koninginnedag tot een waar feest te 
maken voor jong en oud. Vele handen maken 
het werk licht. Met andere woorden: meld u aan 
als vrijwilliger om de organisatie van de leukste 
dag van het jaar te ondersteunen! 
Telefoon 06 – 235 125 62.

Heeft u ideeën of suggesties om van 
Koninginnedag  een nog leuker en 
interessanter feest te maken laat dit dan 
vooral weten via e-mail mavadu@xs4all.nl
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Op Koninginnedag zal er tijdens de aubade voor 
het Raadhuis van Heemstede (aanvang even voor 
9.00 uur) gezongen worden door een kinderkoor. 
Het koor, waarvan de kern bestaat uit kinderen van 
het Voorwegschoolkoor, zal staan onder leiding 
van Joke Scholten, vakleerkracht muziek aan deze 
school. Op diverse scholen in Heemstede, waar 

een vakleerkracht van het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland werkt, wordt aandacht besteed aan 
dit initiatief. Het koor is bedoeld voor de leerlingen 
van groep 4 t/m groep 7. Het koor zal later op 
de ochtend ook nog in actie komen tijdens een 
‘sing-along’ van 10.30 uur tot 11.00 uur op het 
Wilhelminaplein.

VRIJMARKT 
(07.00–15.00 UUR: 
SPORTPARKLAAN / JAVALAAN)
De vrijmarkt zal ook dit jaar weer in de buurt van de 
kermis plaatsvinden en wel aan de Sportparklaan / 
Javalaan, tussen de Slotlaan en de Meer en Boschlaan. 
De Heemsteedse jeugd tot en met 12 jaar wordt 
op deze markt in de gelegenheid gesteld allerlei 
spulletjes te verkopen.  Autobezitters, wij vragen 
u vriendelijk  doch zeer dringend om tijdens de 
Vrijmarkt rekening te houden met de bewoners aan 
de Sportparklaan en Javalaan en bij het parkeren 
zo min mogelijk overlast te bezorgen.  Volgt u de 
aanwijzingen van de vrijwilligers op, en blijft u 
alstublieft vriendelijk tegen onze vrijwilligers, want 
zonder hen is de vrijmarkt niet mogelijk. Onze 
hartelijke dank hiervoor. Informatie, betreffende de 
te huren kraampjes, wordt verspreid via de lagere 
scholen. Alle NIET-verkochte kramen kunnen tot  
woensdagochtend 29 april vanaf 09.00 uur op het 
Raadhuis - bij de receptie - gekocht worden.  

KINDERSPELEN
(10.00-15.00 UUR: TRAPVELDJE 
VAN SEIN AAN DE MEERWEG)
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse attracties 
samengebracht op het trapveldje van SEIN aan de 
Meerweg. Elk jaar wordt deze activiteit door de Graaf 
Bernadotte scoutinggroep uitgevoerd. Er is een 
springkussen en er zijn spannende spelletjes die te 
maken hebben met de Scouting. Wie weet vind je het 
zo leuk dat je lid wordt van de Scouting? Natuurlijk 
kun je ook een prijs winnen, dus mis het niet!

Sportparklaan en omgeving

Raadhuisstraat 103  - Heemstede  
Telefoon 023 - 5286035   www.1steaanleg.nl

LIFE OPTREDEN:
28 april 21.30 ’André Kwant’

5 mei 21.30 ’Blues Treat’
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Kom zingen bij het Koninginnekoor ! Vind je het leuk om mee te zingen, heb je de 
liedjes al een keer gezongen op school?  Dan ben 
je hartelijk welkom op de gezamenlijke repetitie 
op donderdag 23 april van 16.00 tot 17.00 uur. De 
plaats wordt nog bekend gemaakt. Je moet je voor 
deze repetitie (en voor de optredens!) wel opgeven 
bij Ingrid Tangerman tel. 5293507 of via mail: 
hn.tangerman@quicknet.nl. 
Vermeld s.v.p. je naam, adres, school en groep. 
Wacht niet te lang, want vol = vol!
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HONDENSHOW 
(11.00-15.30 UUR: TERREIN SPORTCENTRUM 
GROENENDAAL ACHTER KERMIS)
Het hoogtepunt van het jaar voor elke 
hondenliefheb(st)er! Uw huisdier kan op 
Koninginnedag een diploma verdienen op het terrein 
aan de Sportparklaan (naast het wedstrijdbad op 
de ligweide). De Kynologen Club Kennemerland 
en de Politie Zuid-Kennemerland geven tussen 
11.00 en 15.30 uur demonstraties behendigheid 
en Fly Ball. Verder zijn er proefl essen ‘Gedrag en 
Gehoorzaamheid’. Ook kunt u weer deelnemen aan 
keuringen voor rasloze honden. 
Programma
Doedelzakspelers 12:00 tot 13:00 uur
Springkussen 11:00 tot 15:00 uur
G & G 12:00 tot 12:45 uur
 14:30 tot 15:00 uur
Behendigheid 11:00 tot 11:30 uur
 13:30 tot 14:00 uur
Flyball 12:45 tot 13:00 uur
 15:00 tot 15:15 uur
Keuringen 11:00 tot 15:00 uur
Ras en Rasloze honden
Eind Keuring +/- 15:30 uur

KERMIS 
(WOENSDAG 29 APRIL T/M 
DINSDAG 05 MEI 2009)
Woensdag 29 april gaat de totaal vernieuwde 
kermis om 13.00 uur open. De kermis is als altijd te 
vinden op het parkeerterrein van het Sportcomplex 
Groenendaal en heeft ook dit jaar weer een aantal 
bijzondere attracties. autoscooter, zweefmolen, 
draaimolen, grijpkranen, balco rotor, snoepkraam, 
suikerspin, eendjes vissen, bussen gooien, frietwagen 
en touwtje trekken
Openingstijden:
Woensdag 29 april van 13.00 tot 23.00 uur
Donderdag 30 april van 09.00 tot 23.00 uur
Vrijdag 01 mei              van 11.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 02 mei              van 09.00 tot 23.00 uur
Zondag 03 mei van 13.00 tot 20.00 uur
Maandag 04 mei van 13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 05 mei van 13.00 tot 23.00 uur

PUZZELFIETSTOCHT 
START VANAF 11.00 UUR
Vanaf 11.00 uur kunt u inschrijven voor een gezellige 
Puzzelfi etstocht bij de Scouting groep Graaf 
Bernadotte. Locatie Trapveld SEIN aan de Meerweg. 
De start is vanaf 11.00 uur en wij hopen om 15.00 uur 
de laatste fi ets(st)er binnen te zien komen.  
Aanmelden dus tussen 11.00 en 13.00 uur. 

VUURWERK 
(22.00-22.45 UUR: TERREIN RCH-COMPLEX)
Het mooiste vuurwerk van Kennemerland, een 
schitterende en spectaculaire afsluiting van weer 
een fantastische Koninginnedag! Ieder jaar een 
overweldigend succes.
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Hondenkeuring op 30 april
Heemstede - Op Koningin-
nedag organiseert KC Ken-
nemerland in samenwer-
king met het Oranjecomité 
Heemstede vanaf 11 uur een 
hondenkeuring voor ras- en 
rasloze honden. Er zijn deze 
dag veel activiteiten op het 
terrein van KC Kennemer-
land, gelegen achter zwem-
bad Groenendaal.
 
Er zijn namelijk ook demon-
straties behendigheid, ge-
hoorzaamheid en flyball. 
Aan het eind van elke demo 
kan men zelf onder bege-
leiding van een instructeur 
de verschillende takken van 
hondensport uitproberen. 

Om 12 uur is er een optre-
den van doedelzakspelers. 
Voor de kinderen staat er 

een luchtkussen. De exacte 
tijden van de demo’s staan 
op de website: www.kcken-
nemerland.nl

Appeltaart op Vrijmarkt 
voor Dierenambulance
Heemstede - Op Koningin-
nedag zet JCI Kennemerland 
een oude traditie voort en 
verkoopt appeltaart met kof-
fie, thee of fris op de vrijmarkt 
in Heemstede. De opbrengst 
van deze traditie komt geheel 
ten goede aan de Stichting 
Regionale Dierenambulan-
ce Haarlem e.o Haarlemmer-
meer, Hillegom en de Zilk.

De oude ambulance van de 
stichting is na jarenlange trou-
we dienst stuk gegaan en total 
loss verklaard. De stichting is 
dan ook opzoek naar sponsors 
en JCI Kennemerland geeft het 
startsein van een inzamelings-

actie! De inzamelingsactie van 
de JCI Kennemerland zal helaas 
niet genoeg zijn om een nieuwe 
ambulance te kunnen aanschaf-
fen, hiervoor zijn meer sponsors 
hard nodig. 
Wanneer u op Koninginnedag 
niet langs kan komen in Heem-
stede voor een heerlijk stuk ap-
peltaart, kan ook een gift over-
gemaakt worden voor deze in-
zamelingsactie. Het gironummer 
is 34.2.7.77, ten name van Stich-
ting Regionale Dierenambulan-
ce Haarlem te Haarlem.

JCI Kennemerland staat al jaren 
op Koninginnedag in Heemste-
de en steunt ieder jaar een goed 

Community Singing 
tijdens Koninginnedag
Heemstede - Ook dit jaar wordt er een community- 
singing gehouden op Koninginnedag, donderdag 30 april 
a.s. in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein. De aanvang 
is 14.00 uur. 
Leny van Schaik zal deze Oranjesamenzang leiden en 
ieder opzwepen tot grote muzikale hoogte en vrolijkheid.
Het meezingprogramma zal bestaan uit volksliedjes, 
boertige wijsjes, vrolijke deuntjes en meezingers.
Verzoeknummers kunnen ingediend worden via leny.
van.schaik@12move.nl Na afloop is er Oranjebitter voor 
iedereen! De kerk is open om 13.30 uur.

doel. Het is een oude traditie 
waarbij zelfs vaste klanten speci-
aal voor naar Heemstede komen 
en weer met plezier een stuk 
appeltaart kopen. Dit jaar werd 
bijna van de traditie afgezien 
door de vele andere activiteiten 
die de JCI Kennemerland onder-
neemt. Maar dankzij samenwer-
king tussen de oudste en jong-
ste leden is de traditie weer in 
ere gehouden. De kennis is over-
gedragen en bij het aftreden van 
de oudste leden gaat de kennis 
niet verloren. Een uniek moment 
want een lange traditie was bijna 
ten ondergegaan.
Meer informatie over beide or-
ganisaties is te vinden via: www.
dierenambulance-haarlem.nl  en 
www.jci-kennemerland.nl 

Heemstede - Op donder-
dag 30 april, Koninginne-
dag, zamelt De Meerlanden 
geen afval in. Ook is de mi-
lieustraat in Rijsenhout ge-
sloten. In wijk 3a wordt het 
restafval op vrijdag 1 mei in-
gezameld. In wijk 3b wordt 
op vrijdag 1 mei het gft-af-
val ingezameld.
Alle benodigde informatie is 
ook op de afvalkalender te 
vinden.     
Informatie: 0297–381777.

Koninginnedag 
geen 

afvalophaal



Bennebroek – Tonny Lunst-
root wist dat ze een van de vier 
kandidaten was om gekozen te 
worden tot vrijwilliger van de 
provincie Noord-Holland. Maar 
toen op vrijdagmiddag de tele-
foon ging bij haar thuis, was ze 
er toch beduusd van. In de live 
radio uitzending van de NCRV 
Plein 5 deelde Hijlco Span haar 
mee dat zij de meeste stemmen 
via internet had verzameld. De 
nuchtere Lunstroot stond ruim 
30 jaar geleden aan de wieg van 
Tafeltje Dekje in Bennebroek. Ze 
fungeert nu vooral als coördina-
tor en neemt nog steeds weke-
lijks de plicht op zich een warme 
maaltijd te bezorgen bij ouderen 
in de gemeente.
Tonny Lunstroot verhuisde in 
1971 met haar gezin van Am-
sterdam naar Bennebroek. Het 
kostte haar weinig moeite zich 
aan te passen in de kleine ge-
meente. Zoonlief wilde honk-
ballen, maar die tak van sport 
was in Bennebroek in clubver-
band niet te vinden. Bij voetbal-
vereniging BSM hadden ze wel 
een oplossing. Ze breidden de 
sportclub uit met een honkbal-
poot. Tonny’s man werd de voor-
zitter en zijzelf nam de leiding op 
zich van het wedstrijdsecretari-
aat. Volgens Lunstroot dé ma-
nier om je snel thuis te voelen 
in een nieuwe omgeving: niet 
wachten tot de mensen naar je 
toekomen, maar zelf de handen 
uit de mouwen steken.
Na de bestuursfunctie bij de 
sportvereniging volgden het lid-
maatschap van de jeugdcom-
missie honkbal van het rayon 
Haarlem en later werd ze gast-
vrouw van de soos voor afasie-
patiënten.
De nominatie voor vrijwilliger 
van het jaar 2009 is een initiatief 
van de Stichting Welzijn Oude-
ren Bloemendaal, afdeling Ben-
nebroek. Tonny Lunstroot was 
destijds betrokken bij de oprich-
ting van SWOB en zat twaalf jaar 
in het bestuur. 

De ijzersterke formule van Ta-
feltje Dekje loopt als een trein 
in Bennebroek. Voor 4,30 euro 
levert een vrijwillige rijder een 
warme maaltijd af aan de deur. 
Lunstroot: “Ik heb ervoor gestre-
den dat het een verse maaltijd 
is en niet zogenaamd koelvers. 
In het laatste geval krijgen de 
mensen zes maaltijden tegelijk. 
Nou, dan weet ik al dat sommi-
ge mensen niet eten. Het dage-
lijks contact is ook een vorm van 
sociale controle. De maaltijdrij-
ders melden het mij direct als 
ze vermoeden dat er iets aan de 
hand is. Ze zijn zeer betrokken 
en daar ben ik trots op. Netals 
dat ik trots ben op Bennebroek. 
Het is een kleine gemeente 

en toch zoveel vrijwilligers.”
Eind juni worden de genomi-
neerde vrijwilligers van alle pro-
vincies bij de NCRV in Hilver-
sum verwacht voor de finale. 
Want wie wordt de vrijwilliger 
van Nederland 2009? Het zou 
zomaar Tonny Lunstroot kunnen 
zijn. Zelf vind ze het wel wat veel 
eer. “Alle medewerkers van Ta-
feltje Dekje doen hun best. We 
doen het tenslotte samen. Maar 
alle mensen die op mij gestemd 
hebben wil ik hartelijk bedan-
ken. De reacties in het dorp zijn 
erg leuk. Ik voel me haast een 
BN-er. Ik vraag me werkelijk af 
of heel Bennebroek heeft mee-
gedaan!”
Mirjam Goossens
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Bennebroekse gekozen tot 
Vrijwilliger van Noord-Holland

Damessoftbal RCH Pinguins leeft weer

Het HPCduet met reserve. Vlnr: Daisy Crabbendam, Ilse Bosman en 
Nikita van Groenigen.

Trots op zwemsters

Heemstede - Afgelopen za-
terdag vertrokken 3 zwemsters 
van HPC naar  Amsterdam, om 
in het Sloterparkbad deel te ne-
men aan de interkringwedstrijd 
uitvoeringen voor meisjes on-
der 15 jaar. Het gaat om een 
landelijke wedstrijd, waar iede-
re zwemster alleen, in een duet 
of in een groep op muziek een 
uitvoering zwemt. De zwemsters 
hadden hun ouders meegeno-
men om hen aan te moedigen 
en natuurlijk hun trainsters Ellen 
en Joyce Vollenga. In het enor-
me zwembad met een propvolle 
tribune zwommen de dames de 
sterren van de hemel: Het duet 
van Nikita van Groenigen en Il-
se Bosman mocht reken op een 
zeer hartelijk applaus. Zonder 
twijfel waren zij de zwemsters 
met de gulste lach en natuur-
lijk ook een boeiende uitvoering. 
De dames grepen met een ver-
schil van acht tienden net naast 
het brons en eindigden op een 
4e plaats. Een resultaat dat door 

HPC op dit niveau nog nooit eer-
der werd behaald! De trainsters 
en hun reservezwemster Daisy 
Crabbendam waren dan ook bij-
zonder trots. 
Naast het duet mocht slechts 
één solo worden gezwommen. 
Ilse Bosmann viel de eer ten 
deel om HPC te mogen ver-
tegenwoordigen. Zij eindigde 
met haar solo op een mooie 7e 
plaats.
De interkringwedstrijd is tradi-
tiegetrouw een mooie graad-
meter voor de Synchrobeat; de 
nederlandse kampioenschap-
pen voor meisjes onder 15, die 
binnenkort in Alkmaar wordt ge-
houden. Kort na de synchrobeat 
vertrekken Ilse, Nikita en Dai-
sy naar Luxemburg om ook 
internationaal hun kunsten te 
vertonen.
Wil je ook leren synchroon-
zwemmen, neem contact op met 
Nynke Muller (rebergenmul-
ler@chello.nl), voor vrijblijvende 
deelname aan de training.

Heemstede - Toen in 1995 de-
gradatie uit de hoofdklasse ge-
volgd werd door een vrijwel to-
tale leegloop van het team, volg-
de een vrije val, die eindigde in 
de kelder van het damessoft-
bal, de 6e klasse. Twee jaar gele-
den kwam de ommekeer. Rond-
om routiniers als pitcher Sandra 
Assendelft en catcher/1e honk-
vrouw Eva Verduijn werd een 
nieuw team geformeerd, dat 
hard ging trainen en twee maal 
op rij promotie afdwong. Wat 
de 4e klasse gaat brengen staat 
nog lang niet vast, maar dat 
een nieuw kampioenschap niet 
vanzelfsprekend is, werd direct 
in de openingswedstrijd duide-
lijk.
Het was ook niet bepaald een 

makkelijke tegenstander om te-
gen te beginnen: Onze Gezel-
len-2, de gedoodverfde kandi-
daat voor titel en promotie. Het 
werd een 12-5 nederlaag, maar 
anders dan de uitslag doet ver-
moeden werd RCH Pinguïns niet 
weggespeeld. Tegenover de 15 
honkslagen van OG, waaron-
der een aantal lucky hits, ston-
den er 11 van de Heemstede-
naren, maar het waren de in to-
taal 8 veldfouten, die het ver-
schil maakten. Ook de an-
ders zo oerdegelijke korte stop 
Bianca de Graaff tastte 2 x mis, 
maar zij smaakte wel het genoe-
gen 4 honkslagen in even zove-
le slagbeurten te produceren, 
waaronder een spetterende 3-
honkslag.

Na de 2e inning leek de wedstrijd 
al beslist. Vier honkslagen, ge-
voegd bij 2 veldfouten, brach-
ten de stand op 0-5, maar de 3-
6 stand na de 4e inning gaf nog 
hoop. Die verdween in de 5e 
slagbeurt, toen op 2 honksla-
gen en opnieuw 2 veldfouten OG 
3 x scoorde. De uiteindelijke ne-
derlaag van 5-12 was verdiend, 
maar geflatteerd. 

Zondagmiddag (26-4) om 14.30 
uur volgt de uitwedstrijd tegen 
Kinheim-1. Woensdagavond 
(20.00 uur) 29 april worden 
de degens gekruist bij Olym-
pia Haarlem-3. De eerstvolgen-
de thuiswedstrijd is op dinsdag 
5 mei om 19.30 uur tegen Kin-
heim-2.

Themadienst Bennebroek
Bennebroek - Tijdens de kerk-
dienst op zondag 26 april in Het 
Trefpunt Bennebroek wordt stil 
gestaan bij welzijn. Belangrijk 
omdat het de gemeenschap ver-
sterkt; binnen en buiten de kerk. 
‘Welzijn Bloemendaal’ vertelt 
hoe zij mensen ondersteunen 

om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven midden in de samenle-
ving. Een vrijwilliger en een pro-
fessional vertellen hoe zij zich 
inzetten voor kwaliteit van leven. 
Plaats: kerk  Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, Bennebroek,  aan-
vang 10.00 uur.
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Alle papa’s opgelet!
Moederdagactie Jan van Goyenstraat
Heemstede - Ook dit jaar speelt 
de winkeliersvereniging Jan van 
Goyen in op het moederdagge-
voel met een ludieke actie waar-
bij klanten een gratis portretfo-
to van hun kinderen kunnen la-
ten maken!
Binnenkort ontvangt de klant bij 
aankoop van haar boodschap-
pen een cadeaubon. Op woens-

dag 6 en vrijdag 9 mei kan de 
klant tegen inlevering van deze 
bon gratis een portretfoto laten 
maken welke zaterdag 10 mei 
kan worden opgehaald, zodat 
deze foto cadeau gegeven kan 
worden aan moeder of oma. 
Bij de onlangs geopende mode-
zaak “No Doubt” wordt ruimte 
gemaakt om de fotograaf haar 

gang te laten gaan. Zo kunt u 
ook gelijk kennismaken met de 
merken die ze hier voeren.
Dit is weer een van de vele leu-
ke acties die de altijd actieve 
winkeliersvereniging Jan van 
Goyenstraat gaat organiseren. 
Voor meer informatie over toe-
komstige activiteiten kijkt u op 
www.janvangoyenstraat.nl

Wii-winnares bij De Pijp
Heemstede - Zeer succesvol was de actie afgelopen zondag tijdens 
de Voorjaarsmarkt bij Primera de Pijp. “Koop een staatslot en win 
een Nintendo Wii!” De enthousiaste winnares nam haar gewonnen 
prijs verrast in ontvangst. Dana, de dochter van ondernemer
Ronald van Primera De Pijp mocht de prijs overhandigen.

Regio - Drie jaar geleden ver-
rijkte Heidi Weisbeek het Haar-
lemse winkelaanbod met een 
unieke tassenwinkel met dui-
delijk eigen signatuur. Drie jaar 
later staat er ook een prachti-
ge schoenencollectie, gaat ze 
een webshop beginnen en ken-
nen veel vrouwen  met stijl haar 
winkel. Reden voor een feestje 
op zaterdag 26 april.
Ingetogen stijlvol, klassiek met 
een twist of ronduit brutaal. Het 
zijn trefwoorden voor de col-
lectie van Edelweiss, die zowel 
de tassen als de schoenen ty-
peren. De bijzondere collec-
tie heeft het hart van menige 
vrouw de afgelopen jaren ge-
stolen. Eigenaresse Heidi Weis-
beek: “In de omgeving Haarlem 
zijn we inmiddels wel bekend, 

maar ook van daarbuiten komt 
steeds meer vraag. Via onze 
website krijgen we tal van ver-
zoeken of we bepaalde model-
len van een van onze merken 
kunnen leveren. Daarom gaan 
we dat ook wat strakker neer-
zetten met een eigen webshop.” 
De webwinkel zal waarschijnlijk 
deze zomer nog live gaan, en 
intussen blijft Weisbeek diver-
se Europese beurzen afstruinen 
om te zorgen dat het aanbod 
blijft verrassen. De combinatie 
van het hoogste afwerkingsni-
veau en een onderscheidend 
ontwerp is daarbij essentieel. 
“Ons aanbod is uniek voor Ne-
derland. Voor een aantal mer-
ken zijn we zelfs het enige ver-
kooppunt in Nederland en ze-
ker omdat we in tamelijk klei-

ne series inkopen, krijg je bij 
ons dus altijd wat bijzonders 
in handen. Nu de zon weer is 
gaan schijnen komen de modi-
euze schoenen van Chie Miha-
ra bijvoorbeeld prachtig tot hun 
recht. En de tassen van Lupo 
natuurlijk. Ook Spaans en imid-
dels een vaste waarde in onze 
collectie.”  

Weisbeek kijkt met veel ple-
zier terug naar de eerste drie 
jaar en vindt het aardig om haar 
klanten te verrassen op de der-
de verjaardag. Op zaterdag 26 
april – en alleen op die dag 
zelf – krijgen klanten 15 pro-
cent korting, maakt iedere be-
zoeker kans op cadeaubonnen 
en staat er wat lekkers te wach-
ten in de winkel op de Gedemp-
te Oude Gracht 102 in Haarlem. 
Meer info: www.edel-weiss.nl

No Doubt- een modewinkel zonder twijfels
Heemstede – Sinds 28 februa-
ri is modewinkel No Doubt ge-
opend aan de Jan van Goy-
enstraat 26 in Heemstede. De 
naam zou ontleend kunnen zijn 
aan de fameuze rockband van 
Gwen Stefani. Maar wie eige-
nares Kristan op het Roodt (40) 
ontmoet, ziet meteen dat we te 
maken hebben met een jonge 
vrouw zonder twijfels. Door de 
wol geverfd als shopmanager en 
coach bij SissyBoy weet zij als 
geen ander wat vrouwen willen. 
Vooral werkende vrouwen met 
kinderen kunnen ruimschoots 
terecht bij No Doubt, ladieswear 
& kidsstuff.  Kristan: “Wij ver-
kopen kledingmerken als Zilch, 
Nümpf, Barnett & Barnett en 
jassen van Reset voor vrouwen 
in de maten 36 t/m 44. Neder-
landse en Deense merken die 
zich onderscheiden van de ver-

krijgbare mode in de regio. Het 
is comfortabele en betaalba-
re kleding voor vrouwen die de 
mode in de gaten houden. Kin-
derkleding is er in de maten 86 
t/m 140, maar we verkopen ook 

cadeautjes voor de baby, han-
dig als je op kraamvisite gaat. 
Jongens-en meisjeskleding is 
er van Katvig, Blemish Kidscase, 
Petit by Sofie Schnoor, Tumblen-
dry en kinderjassen van Reset.”
De combinatie met kinderkle-
ding is in deze tijd heel prak-
tisch. Veel werkende vrouwen 
hebben niet de luxe om ein-
deloos te shoppen in de bin-
nenstad van Haarlem. In een 
winkelstraat als de Jan van 
Goyenstraat kun je naast de 
boodschappen bij de slager en 
de groenteman snel binnenwip-
pen voor een nieuw kledingstuk. 
Niet dat ze haast hebben bij No 
Doubt, integendeel. “We nemen 
de tijd voor een kopje koffie of 
thee en een gesprekje. Midden-
in de winkel staat een grote tafel 
om lekker aan te schuiven.”
Een tafel die overigens ook te 
koop is. In een lastige tijd voor 
ondernemers kreeg Op het 
Roodt met een goed doortim-
merd businessplan snel de fi-
nanciering rond. Met dank aan 
de vriend van de eigenares, die 
interieurbouwer is, was de zaak 
op korte termijn ingericht. “Met 
mijn team van vier verkoopsters 
wil ik werken aan het opbou-
wen van een vaste klantenkring. 
De locatie is fantastisch, op de 
grens van Heemstede en Haar-
lem-Zuid, ongetwijfeld!”
Mirjam Goossens

Het interieur.

Eigenaresse Kristan op het Roodt.

New Faces
Heemstede - De bekende Heemsteedse beeldend kunstenaar Erika 
de Wit exposeert prachtige, kleurrijke schilderijen bij Galerie Année 
in Haarlem. Deze expositie heet ‘New Faces’. De doeken bestaan uit 
verschillende lagen kleurtoetsen en zijn sterk van compositie. Hoe 
langer je kijkt, hoe meer er te ontdekken valt.
Meer informatie: www.erikadewit.nl De galerie is gevestigd aan de 
Gedempte Oude Gracht 33.

Edelweiss is jarig en trakteert



Heemstede – Vanaf nu kun-
nen inwoners van de gemeente 
Heemstede -naast plastic fles-
sen en flacons- voortaan àl hun 
plastic verpakkingsafval naar de 
hiervoor bestemde inzamelcon-
tainers brengen. Om deze uit-
breiding van de gescheiden in-
zameling te bekrachtigen heb-
ben wethouder Struijf en Ger de 
Jong (directeur De Meerlanden) 
samen met een inwoonster van 
Heemstede woensdag 15 april 
symbolisch de eerste zak plas-
tic verpakkingsafval in de speci-
ale container geworpen.
 
Milieuvoordeel
Hergebruik van afval is een mo-
gelijkheid om energie te bespa-
ren en heeft een gunstig effect 
op ons milieu. Het plastic ver-
pakkingsafval hoeft niet te wor-
den verbrand. Het is daardoor 
geen afvalproduct meer, maar 
een nieuwe grondstof. Van het 
ingezamelde plastic maken we 
bijvoorbeeld nieuwe flessen, 
tennisballen, sjaals en truien 
van fleece.
 
Afvalscheiding loont!
Naast het milieuvoordeel scheelt 
het scheiden van plastic verpak-
kingsafval veel ruimte in rolcon-
tainers. Ook door het geschei-
den aanbieden van gft, glas, pa-
pier en textiel, neemt de hoe-
veelheid restafval in uw rolem-
mer aanzienlijk af. Daardoor 
kunt u wellicht voldoende heb-
ben aan een (voordeliger) grij-

ze rolemmer met een kleinere 
inhoud.

Informatiefolder
Deze week ontvangt elk huis-
houden in Heemstede een brief 
met een folder waarin uitleg 

wordt gegeven over de uitbrei-
ding van inzameling van plas-
tic verpakkingsafval. De lijst met 
inzamellocaties en producten 
die wel en niet in de inzamel-
containers mogen, zijn in deze 
folder opgenomen.
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Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Een herinnering
voor later

Foto’s
“Foto’s maken tijdens de be-
grafenis? Nou nee, dat lijkt 
me niet gepast.” 
Dat is vaak de reactie als wij 
de suggestie doen foto’s te 
maken van momenten tijdens 
het laatste afscheid. In eerste 
instantie vinden mensen het 
soms een beetje vreemd idee 
om foto’s te maken: foto’s en 
de dood lijken een tegenstel-
ling. Maar dan zien we twee 
dagen later toch een zoon of 
dochter met een fototoestel 
om foto’s te maken van de 
bloemen of van het sluiten 
van de kist. 
Van alle cruciale momenten 
in  het leven worden foto’s 
gemaakt, vaak ook een dvd. 
Een huwelijk, geboorte, vrij-
gezellenfeest, allerlei specia-
le momenten worden vastge-
legd voor later. Dus waarom 
het laatste afscheid niet?
Foto’s kunnen gemaakt wor-
den door een professionele 
fotograaf. Diverse fotografen 
hebben zich er in gespeciali-
seerd foto’s te maken bij een 
uitvaart. Natuurlijk kun u ook 
iemand uit de kennissenkring 
vragen dit te doen. U kunt 
van tevoren bespreken wat u 
gefotografeerd wilt hebben. 
Je kunt dan denken aan het 
lopen van de stoet naar de 
aula, de kist met de bloemen 
in de aula, de verschillende 
sprekers, de mensen in de 
aula als overzicht, het dragen 
naar het graf, enz.
Later kan er een mooi her-
inneringsboek van gemaakt 
worden, waarin u bijvoor-
beeld ook de toespraken 
kunt opnemen. 

DVD
Als kinderen een van hun 
ouders verliezen is het te 
overwegen een dvd te laten 
maken van de uitvaart. Er ge-
beurt voor kinderen heel veel 
op de dag van de begrafenis 
of crematie. Misschien mis-
sen ze dingen of kunnen ze 
niet alles in zich opnemen. 
Thuis nog eens naar de dvd 
van die dag kijken kan hen 
helpen in de verwerking.

Een opname op CD
Veel mensen beleven de dag 
van de uitvaart heel intens. 
Maar ook horen we dat men 
slecht onthoudt wat er ge-
zegd is tijdens de afscheids-
bijeenkomst. Het niet goed 
onthouden hangt samen met 
het rouwen. Daarom kan het 
fijn zijn als de hele afscheids-
bijeenkomst op een CD op-
genomen is. Dan is het mo-
gelijk later op een geschikt 
moment nog eens te luiste-
ren naar de toespraken en 
naar de muziek.
Dat zal verdriet oproepen 
en tegelijk kan het troostrijk 
zijn.
Een tastbare herinnering 
voor later is een kleine moei-
te en een ‘kostbaar’ iets om 
te hebben.

Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Naast PET-flessen nu ook al het 
plastic afval apart ingezameld

Wethouder Struif geeft het goede voorbeeld.

Steun voor interreligieuze 
dialoog op Midden Java
Heemstede - De Diaconie van 
de Protestantse Kerk van Heem-
stede organiseert zondag 26 
april in de Kapel Nieuw Vreden-
hof vanaf 10.00 uur een ontmoe-
ting met een aantal medewer-
kers van de organisatie Percik in 
Salatiga op Midden Java. Percik 
houdt zich onder meer bezig met 
interreligieuze dialoog tussen 
verschillende levensbeschou-
wingen, met name tussen mos-
lims en christenen en wordt door 

de Diaconie van de PKN Heem-
stede ondersteund. De kapel ligt 
aan de Van Oldenbarneveldlaan 
nr 17. De Diaconie van de Pro-
testantse Kerk van Heemste-
de heeft besloten dit project ac-
tief te gaan ondersteunen. Daar-
toe wordt tijdens een kerkdienst 
van 26 april a.s. onder meer een 
ontmoeting met Jaspert Slob en 
Josien Folbert georganiseerd. 
Iedereen is tijdens die kerkdienst 
van harte welkom. 

Kordate portier
Heemstede - Een portier van 
een horecagelegenheid in de 
Willemstraat te Zandvoort hield 
zaterdagnacht een 22-jarige 
man uit Zandvoort aan. De ‘uit-
smijter’ zag hoe de knaap tegen 
het hoofd en lichaam van een 

andere man schopte. Het bleek 
te gaan om een 20-jarige Heem-
stedenaar. De portier die dit zag 
is achter de verdachte aange-
rend, via de Haltestraat de Ka-
naalstraat in. Hij kreeg de schop-
per te pakken en droeg hem ver-
volgens over aan de politie. De 
politie onderzoekt de zaak.

Modellenwedstrijd Shoeby Fashion daverend succes!
Heemstede - Op woensdag 
4 maart kon je bij alle Shoeby 
Fashion-filialen terecht voor een 
ware modellenwedstrijd. Maar 
liefst 20.000 kids hebben mee-
gedaan aan deze geslaagde 
wedstrijd! Uit al deze kinderen 
zijn 4 winnaars gekozen. Deze 
modellen zie je binnenkort terug 
in het nieuwe Shoeby Fashion 
magazine van het najaar! 
De gelukkige winnaars zijn Mar-
lou uit Hardenberg, Alma uit 

Emmen, Leroy uit Nieuwegein 
en Gert uit Nunspeet. Alle ande-
re kids hebben het ook super-
goed gedaan, daarom ligt er ook 
voor hen een leuke verrassing 
te wachten bij Shoeby Fashion. 
Kom je foto ophalen en je krijgt 
een hippe zonnebril én 20% kor-
ting op de kidscollectie! 

Kidscollectie Jilly & Mitch!
De kidscollectie van Shoeby 
Fashion combineert Fashion & 

Fun. Hippe kids vinden er naast 
de stoerste kleding (in de ma-
ten 92 t/m 176) ook een funcor-
ner waar zij zich kunnen verma-
ken met spelcomputers, tv’s en 
luisterzuilen met populaire hits. 
Daarnaast zijn er regelmatig 
leuke (instore) acties en prijs-
vragen waarbij ze kans maken 
op mooie prijzen. Jilly & Mitch 
maakt onderdeel uit van Shoeby 
Fashion, de Nederlandse win-
kelketen met 190 winkels. 

Casca-Kindervakantieweek Buitenboel
Heemstede - Ook dit jaar heeft 
Casca voor de laatste week van 
de zomervakantie De Buitenboel 
georganiseerd: een fantastische 
actieweek voor kinderen van 6 t/
m 12 jaar. Vanaf dinsdag 11 au-
gustus t/m vrijdagochtend 14 
augustus worden de jongens en 
meisjes meegenomen op ont-
dekkingsreis door het land van 
de dieren. De kinderen gaan sa-
men met een teambegeleider 
klimmen en klauteren, spoor-
zoeken en een waterspektakel 
houden. Door alle sportieve en 
creatieve activiteiten die deze 
keer ales met dieren te maken 
hebben is deze week één groot 

avontuur en hebben de kinde-
ren een vakantieweek om nooit 
te vergeten. Ze gaan knutselen, 
sporten en zwemmen en kun-
nen aan allerlei spannende spe-
len meedoen. Dit alles uiteraard 
onder deskundig toezicht.
De Buitenboel vindt plaats op 
het terrein achter sportcentrum 
Groenendaal aan de Sport-
parklaan in Heemstede. De kin-
deren zijn bezig op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur.
Donderdag 13 augustus is er 
een geweldige show voor de 
ouders en mogen de jongens 
en meisjes - als ze dat willen - 

slapen in hun eigen groepstent. 
De kijkavond is van 19.00 tot 
20.00 uur.
Vrijdagochtend 14 augustus om 
9.00 uur is het feest afgelopen. 
Meedoen kost  58,50 euro (dit is 
inclusief 3 lunches en 1 ontbijt). 
Een broertje of zusje betaalt 
53,50 euro.
Aanmelden kan door in de week 
van maandag 11 tot en met vrij-
dag 15 mei langs te komen bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De inschrijving kan 
bij de receptie van 9.00 tot 12.00 
uur in deze week. Aanmelden 
via telefoon, fax, e-mail of an-
derszins is niet mogelijk.
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’t Is goed boeren bij PLUS
Heemstede - Uw PLUS Su-
permarktaan de Jan van 
Goyenstraat heeft de kwaliteit 
van haar groente- en fruitaf-
deling verbeterd. Dankzij een 
selectie van vaste telers en 
kwekers en scherpe kwali-
teitscontroles biedt PLUS da-
gelijks supervers groenten en 
fruit. Vol vitaminen en mine-
ralen, van alleen de allerbeste 
kwaliteit. Bovendien levert de 
nieuwe aanpak inkoopvoor-
delen op, die PLUS recht-
streeks doorgeeft aan de 
klant. En daarom zeggen we: 
’t Is goed boeren bij PLUS.

Vaste telers
PLUS is op zoek gegaan naar 
een nauwe samenwerking 
met de beste telers en kwe-
kers van Nederland en ver 
daarbuiten. Dit levert een 
groep vakmensen op die aan 
de allerhoogste eisen op het 
gebied van kennis en kwaliteit 
voldoen. Zij leveren, als vaste 
teler van PLUS, de groenten 
en fruit vers van het land naar 
uw PLUS Supermarkt.

Kwaliteitscontroles
Dat PLUS slechts de allerbes-
te kwaliteit groente en fruit 
verkoopt, is overigens niet al-
leen de verdienste van de ge-
selecteerde telers. Het trans-

porttraject, dat van de teelt 
tot supermarktschap zo kort 
& koel mogelijk wordt gehou-
den, is eveneens van groot 
belang. En niet te vergeten de 
constante tussentijdse con-
troles. Dat begint al voor de 
oogst en houdt pas op als de 
groente en fruit de PLUS Su-
permarkt via de winkelwa-
gens verlaten. Ongeschon-
den, en supervers!

Gratis appel
PLUS Supermarkt nodigt ie-
dereen uit om kennis te ma-
ken met de nieuwe aanpak 
op de groenten en fruit afde-
ling. Onder meer via aantrek-
kelijke aanbiedingen, maar 
ook door te proeven. Zo ont-
vangt iedere PLUS-bezoeker 
op donderdag 23 t/m zater-
dag 25 april een Jonagold-
appel waar de vitaminen en 
sappen ‘vanaf spatten’!

Speciale PLUS verskrant
Op woensdag 22 april valt 
een speciale PLUS verskrant 
bij u op de mat. Hierin leest 
u alles over de nieuwe aan-
pak van PLUS op haar groen-
ten en fruit afdeling. En maak 
kennis met de vaste telers en 
kwekers van PLUS. Zij ge-
ven u ook nog handige tips. 
PLUS. Wat een verschil.

Afscheidsfeest Fred Meijnhardt
Heemstede - Overvol was 
de Pinksterkerk in Heemste-
de op zondagmorgen 19 april, 
toen de geliefde dominee Fred 
Meijnhardt afscheid nam. Wie 
niet ruim op tijd was, moest 
de dienst volgen op een video-
scherm in een bijruimte. Meijn-
hardt was 36 jaar predikant, 
waarvan de laatste bijna der-
tien jaar in Heemstede. 
Aan het begin van de dienst 
werd onder meer een lezing 
aangekondigd in Casca in het 
kader van de herdenking van 
de bevrijding. Dit ontlokte de 
scheidend predikant de op-
merking, dat de kerk er niet al-
leen is voor de zondag. Gelo-
ven is voor hem ook een kwes-
tie van doen, zoals hij onbe-
doeld liet zien, toen hij een ken-
nis te hulp schoot, die met een 
kruk door de kerkzaal liep. In 
zijn afscheidspreek haalde hij 
de zwarte Amerikaanse schrij-
ver James Baldwin aan, die zei, 
dat het geloof ons groter, vrijer 
en liefdevoller maakt. 
Vervolgens werd Fred Meijn-
hardt door velen bedankt voor 
zijn betrokkenheid en de ma-
nier waarop hij zijn medeleven 
vorm gaf. Die inzet voor de ge-
meente en voor de individuele 
leden van de gemeente vergt 
veel, zodat hij moest besluiten 
met emeritaat te gaan. De jon-
geren hielden hem voor dat hij 
nu kan zwemmen in een zee 

Aanstaand weekend Grandprix 
voor modelraceauto’s
Heemstede - Na diverse suc-
cesvolle races, organiseert 
MACH (Model Auto Club Heem-
stede) in het weekend van 25 en 
26 april de Internationale Grand 
Prix wedstrijd voor schaal 1:8 ty-
pe brandstof modelraceauto. 
Heb je belangstelling in op af-
stand bestuurbare modelau-
tosport, dan nodigt de club je 
graag uit op het circuit aan de 
Cruquiusweg 45 te Heemstede.

Tijden
Vrijdag registratie, technische 
inspectie, tijdsafhankelijke trai-
ning van 10.00 – 17.00 uur. Za-
terdag kwalificaties en lage fi-
nales van 10.00 – 17.00 uur. Zon-
dag 1/8 finale, ¼ finale, ½ finale 
en finales van 10.00 – 17.00 uur.
De tribune is voor het publiek 
vrij toegankelijk. Er zijn versna-
peringen in de kantine van het 
fraaie clubgebouw verkrijgbaar.

RC auto racing is fun!
In het clubgebouw kun je ook 
een informatie animatie over 
radiografische modelautosport 

bekijken of de informatiefolder 
over dit onderwerp aan de heer 
Hans Verbrugge vragen. Geïnte-
resseerden sponsoren kunnen 
per e-mail: hans@machheem-
stede.nl of tel: 06-10401375 
contact op nemen met Hans 
Verbrugge.

Bennebroek - Negen meter 
boven de Linnaeushof, hoog  
boven honderden kinderen, zou 
Louis van Gaal gedacht kunnen 
hebben: ben ik nou zo groot of 
zijn jullie nou zo klein? 
Met dochter Brenda opende 
Louis van Gaal de nieuwste at-
tractie van de Linnaeushof en 
onthulde hij de naam “Toffe To-
ren”. Zoals alle speeltoestellen 
op de Linnaeushof is het ge-
bruik van eigen energie en fan-
tasie nodig om vooruit, achteruit 
of  omhoog te komen. Actief be-
zig zijn, zonder dat je het eigen-
lijk in de gaten hebt, alle spie-
ren gebruiken. Bij de Toffe To-
ren is dat helemaal nodig omdat 
je het stoeltje waarin je zit met 
een touw naar boven trekt. He-
lemaal boven kan je dan de toe-
ter indrukken, dat is dan kassa 
voor de Stichting Spieren voor 
Spieren. De trainer van voetbal-
club AZ, Louis van Gaal is sinds 
hij bondscoach van het Neder-
lands elftal was al ambassa-
deur van deze stichting Spie-
ren voor Spieren, vandaar dat 
hij met  dochter Brenda naar 
de Linnaeushof kwam. Nadat 
directeur van de Linnaeushof, 
Sander Grijpstra uitgelegd had 
waarom juist de Stichting Spie-
ren voor Spieren gevraagd was, 
vertelde van Gaal hoe erg het is 
als je je spieren niet kan gebrui-
ken om te klimmen, te klaute-
ren of gewoon te spelen. Spie-
ren voor Spieren vraagt geld en 
aandacht en daarom is dit initia-
tief zo goed omdat de Linnaeus-
hof voor ieder kind dat de top 
bereikt, een symbolisch bedrag 
geeft aan de Stichting. 
Ton van den Brink

Toffe Toren met van Gaal in top
Linnaeushof heeft attractie 
voor Spieren voor Spieren

Louis van Gaal met dochter Brenda op eigen spierkracht in Toffe 
Toren.

Louis van Gaal vertelt kinderen over Spieren voor Spieren.

van tijd, en dat het gevoel iets vol-
tooid te hebben toch wel een he-
mel op aarde is. Als afscheids-
cadeau kreeg hij onder meer het 
eerste exemplaar van een boekje 
met een aantal van zijn preken en 
artikelen. 
Met zijn vrouw Trude verhuist de 
gepensioneerde predikant bin-
nenkort naar Leersum. Ook daar 
zal hij zich ongetwijfeld elke dag 
inzetten vanuit zijn overtuiging, en 
hier blijven veel Heemstedenaren 
erkentelijk voor wat Fred Meijn-
hardt voor hen tot stand bracht.



maak je kans op zo’n zalig diner 
bij Cheval Blanc. Wekelijks wordt 
een bon uit de ton getrokken. 
Maar Tom en zijn team trakte-
ren nog meer! Ben je een ijslief-
hebber? Dan kun je de gehe-
le maand april een tweede gra-
tis ijsje halen bij Gelaterie Van 
Dam in de Raadhuisstraat 60. 
Voorwaarden: Als je voor mini-
maal een tientje films huurt en 
de verhuur(kassa)bon inlevert 
bij Van Dam. Maar misschien 
de meest aantrekkelijke actie is 
nog wel het gratis huurtegoed bij 
Videoland. Waar vind je dat nog? 
Als je (in april) 50 euro betaalt, 
ontvang je 100 euro aan huur-
tegoed. Geldt ook voor 25 euro 
uitgeven, dan kun je films huren 
voor 50 euro. 
En niets kunnen vinden is er echt 
niet bij want er is nog zoveel om 
te bekijken! ‘Let us entertain 
you!’ is de slogan van Video-
land en dat kan niet meer mis-
gaan met de jubileumacties. Tom 
heeft wel een aantal tips. Zijn ei-
gen ‘klassieker’? “True Roman-
ce. Maar ook Mystic River ge-
regisseerd door Clint Eastwood 
komt zeker voor in mijn persoon-
lijke top 5. Maar ik kan nog wel 
even doorgaan: Crash, After the 
Wedding...” Gewoon gaan kijken 
dus en profiteren van leuke aan-
biedingen. Videoland Heemste-
de, Binnenweg 181 Heemstede. 
Telefoon: 023-5292579.

Schönberg Kwartet in 
Museum de Cruquius
Regio - Zaterdag 25 april 20.15 
uur kunt u nog genieten van één 
van de laatste concerten van 
het geweldige Schönberg Kwar-
tet in Museum de Cruquius. In 
mei 2009 houdt het Schönberg 
Kwartet na 33 jaar samenspelen 
in alle tevredenheid op met op-
treden. Het Schönberg kwartet 
maakt zijn laatste tournee langs 
de Nederlandse podia. Karak-
teristiek voor de musici van het 
Schönberg Kwartet (Janneke 
van der Meer en Wim de Jong 
- viool, Henk Guittart - altviool 
en Viola de Hoog - violoncel-
lo) is een gemeenschappelijke 

voorliefde voor de componisten 
van de Tweede Weense School: 
Arnold Schönberg, Alban Berg, 
Anton Webern en Alexander 
Zemlinsky. Dit concert zal ook in 
het teken staan van deze com-
ponisten met hun bijzondere po-
sitie in de muziekgeschiedenis. 
Voor sommige mensen moeilijk 
te begrijpen voor de liefhebbers 
een wonder van schoonheid die 
je vooral live moet horen. De toe-
gangsprijs voor alle concerten is 
17,50 euro incl. een consumptie. 
Uitgebreide informatie is te vin-
den op de vernieuwde website 
www.CruquiusConcerten.nl 
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Fam. Merckens, rechts op de foto, winnaars van het diner voor 2 bij 
Cheval Blanc. Helemaal rechts Ton Nelissen, eigenaar van Cheval 
Blanc. Tweede en derde van links fam. Wilkens, ook dinerwinnaars en 
helemaal links Videoland Heemstede eigenaar Tom Losekoot.

Bezoekje aan Videoland Heemstede 
altijd de moeite waard
Heemstede – Op de vraag waar 
de Heemsteders nu echt warm 
voor lopen antwoordt Tom Lo-
sekoot van Videoland Heemste-
de: “Toch wel de echt Filmhuis-
films.” Het zijn typische kwali-
teitsfilms die mooi zijn gemaakt 
en die een goed gevoel oproe-
pen zonder valse  sentimenten. 
“American Beauty bijvoorbeeld 
(met o.a. Kevin Spacey en An-
nette Bening).” Tom kan nog veel 
meer films noemen en een kor-
te uitleg geven over de inhoud. 
Erg prettig als je net naar een 
film op zoek bent die je altijd al 
eens hebt willen zien. Want, niet 
alleen krijgt zijn zaak minimaal 
vijftien nieuwe titels per week 
binnen, ook is Videoland Heem-
stede de aangewezen plaats 
om klassiekers te huren. Infor-
meer er naar bij Tom want hij 
heeft aan een half woord (of iets 
meer) genoeg. Een eigenaar van 
een filmverhuur moet natuurlijk 
wel een beetje ‘vakidioot’ zijn en 
dat klopt.
“Ik ben zelf een behoorlijke film-
fan, kijk er zo’n vier per week. 
Anders doe je dit werk niet zo 
lang en met zoveel plezier”, geeft 
Tom aan. Zijn zaak herbergt een 
zeer uitgebreide selectie aan 
films. Alle genres zijn goed ver-
tegenwoordigd, maar zoals al 
geschreven, zijn de filmhuis-
movies ruim in het assortiment. 
“Omdat er vraag naar is. Wij vin-
den dat heel belangrijk en stel-
len graag onze collectie zo sa-
men dat liefhebbers hier altijd 
terecht kunnen.” 

Acties
Dit jaar bestaat Videoland 
Heemstede al 25 jaar. Dat is 
uniek in deze branche. Niet el-
ke videotheek houdt het zo 
lang vol. Klanten van Videoland 

Heemstede blijven echter graag 
komen omdat ze weten dat Tom 
en zijn team altijd filmkennis pa-
raat hebben. Bovendien is het 
aanbod werkelijk enorm, zijn er 
koopdvd’s, lekkere versnape-
ringen voor onder de film en... 
heel aantrekkelijk: altijd interes-
sante acties. Zeker in het kader 
van het 25-jarig jubileum vindt 
Tom dat de vaste en toekomsti-
ge klanten wel een cadeautje 
verdienen. De hele maand april 
pakte Videoland Heemstede al 
uit met de ‘diner voor twee’ ac-
tie. Heerlijk dineren bij het klas-
se-restaurant Cheval Blanc in de 
Jan van Goyenstraat. Deze actie 
is nog tot en met het einde van 
de maand geldig. Dus reden ge-
noeg om even een paar leuke 
dvd’s te scoren. Als je een film 
huurt en de verhuur(kassa)bon 
in de gouden ton deponeert, 

Blik op het ruime assortiment.

De ingang aan de zijkant van 
Videoland Heemstede. Altijd be-
reikbaar, ook als de Binnenweg 
‘op de schop’ gaat.

Rembrandt Consort in Kadens
Regio - Op zaterdag 25 april zal 
in concertzaal Kadens aan de 
Wagenweg 60 te Haarlem een 
concert gegeven worden door 
het Rembrandt Consort. Dat be-
staat uit Xandra Rotteveel, Judith 
Jamin en Graham Summersgill - 
cello en Peter Leerdan - contra-
bas. Zij brengen werken van o.a. 
Telemann, Couperin, Bach, Mar-
cello, Wagenseil en Boccherini 
en de suite ‘A night at the opera’.
Het Rembrandt Consort houdt 
het midden tussen het groot-
ste strijkkwartet en het kleinste 
kamerorkest van Europa! Het is 

een ensemble bestaande uit drie 
celli en een contrabas. Omdat er 
nauwelijks composities voor de-
ze combinatie bestaan, bestaat 
het repertoire grotendeels uit ei-
gen arrangementen. Deze wor-
den gemaakt door Rembrandt 
Consort-lid Graham Summers-
gill Kijk ook eens op: http://www.
rembrandtconsort.eu/NL/Gra-
ham1.html. Toegang: 15,00 euro 
en 11,50 euro voor 65+. Kaarten 
via Bruno Klassiek, Gierstraat 50 
te Haarlem. 
Reserveren: kadens@hetnet.nl 
of telefonisch 023 5311891.

Open podium Con Tutti
Regio - Con tutti, Haarlems ge-
nootschap voor iedere liefheb-
ber van muzikaal samenspel, 
houdt zondag 25 april open po-
dium. Dat vindt plaats in het ge-
bouw Zang en Vriendschap aan 
de Jansstraat 74. Tijd: 14.30 tot 
17.00 uur.Het complete program-
ma is te vinden op www.contutti.
nl. Behalve het geprogrammeer-

de gedeelte blijft er altijd ruim-
te over voor uw eigen “scratch” 
aandeel aan deze middag (zowel 
instrumentaal als vocaal). Daar-
om verzoekt con tutti steeds dat 
instrumentalisten hun instru-
ment en muziek meenemen. Het 
steeds weer verrassend wat dan 
die niet geprogrammeerde acti-
viteiten zoal opleveren.  

Leerlingen van Max Koning exposeren
Regio – Nog tot en met 15 mei 
is in het zorgcentrum Schalkwei-
de een expositie te bekijken van 
Hellen Fischer, Annemiek Boot 
en LianPedroli. De tentoonstel-
ling laat schilderijen (acryl en 
olieverf) en grafiek (monotypes) 

zien. De drie exposanten werken 
onder begeleiding van beeldend 
kunstenaar en musicus Max Ko-
ning op diens atelier in Over-
veen. Zorgcentrum Schalkwei-
de, Floris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem. Tel.: 023-8922900.
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
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/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
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 donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

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)

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.

In deze HeemstedeNieuws:

•  Verkeershinder door werk aan

de Vogelenzangseweg

• Hoe ziet u de toekomst van 

 het Wilhelminaplein?

• Verkiezing Europees 

 Parlement 2009

Loket Heemstede 
is er voor u
Iedereen, jong en oud, die vragen heeft 

over wonen, welzijn en zorg kan terecht 

bij Loket Heemstede in het raadhuis van 

Heemstede.  

In het Loket zijn folders en aanvraag-

formulieren aanwezig die u direct mee 

kunt nemen. Heeft u advies of ondersteuning 

nodig? Dan helpen onze medewerkers u 

graag verder. Zij weten de weg naar de 

juiste instantie en helpen u bij het vinden 

van een oplossing. Ook kunt u bij Loket 

Heemstede voorzieningen binnen de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

aanvragen: hulp bij het huishouden, een 

rolstoel, een vervoersvoorziening of een 

aanpassing aan uw woning. 

De helpende hand
Veelgestelde vragen aan Loket Heemstede 

zijn bijvoorbeeld hoe u thuis kunt blijven 

wonen wanneer u te maken krijgt met 

een lichamelijke beperking. Welke rege-

lingen er zijn als u een minimuminkomen 

heeft, bijvoorbeeld alleen een AOW-

uitkering. Maar ook waar u terecht kunt 

voor ondersteuning na een scheiding of 

sterfgeval. Kortom: Loket Heemstede 

biedt u de helpende hand, zonder dat 

daar voor u kosten aan verbonden zijn.

Loket Heemstede
U bent op maandag t/m vrijdag van 08.30 

- 13.00 uur van harte welkom zonder af-

spraak. U kunt tijdens deze uren ook een 

afspraak maken voor de middag.

Raadhuisplein 1, Heemstede

Telefoon (023) 548 30 40

E-mail: loket@heemstede.nl

www.loketheemstede.nl

Afvalinzameling rond Koninginnedag

Op Koninginnedag, donderdag 30 april, 

zamelt De Meerlanden geen afval in in de 

gemeente Heemstede. Ook is deze dag de 

milieustraat gesloten. Dit heeft gevolgen 

voor de afvalinzameling in een aantal wijken 

in de gemeente. Op de volgende ver-

vangende dagen zamelt De Meerlanden 

het huisvuil of gft-afval in deze wijken in:

 

Wijk 3a: restafval van 30 april naar 1 mei

Wijk 3b: gft-afval van 30 april naar 1 mei

 

Deze informatie staat ook op de afvalkalender 

die eind 2008 huis aan huis verspreid is.

Kinderboerderij ’t Molentje viert: 
Prinsen- en prinsessenfeest
Op zondag 3 mei 2009 kan je laten zien 

of jij een echte prins of prinses bent. 

Koningin Isolde zal die dag weer naar 

kinderboerderij ‘t Molentje komen om 

diploma’s uit te reiken aan alle prinsen 

en prinsessen die hun examen hebben 

gehaald. De prinsen- en prinsessentest 

bestaat uit een test op de rode loper, 

elegant een kopje thee drinken, sprookjes-

taart maken en het maken van de speciale 

buiging. Prinsessen knutselen hun kroontje 

en prinsen hun witte paard. Dit alles 

onder het toeziend oog van winter-

koningin Isolde. Natuurlijk komen alle 

aanstaande hoogheden koninklijk ver-

kleed naar dit feest. 

Iedereen is welkom tussen 13.30 en 15.30 

uur. Kaartjes kunnen worden gekocht bij 

de beheerder op kinderboerderij ‘t Molentje 

tijdens de openingstijden en kosten € 1,-- 

per kind. Alle leeftijden zijn welkom. 

Kinderboerderij ’t Molentje bevindt zich 

aan de Burgemeester Van Rappard-

laan 1 in het wandelbos Groenendaal in 

Heemstede.

Meer informatie

Beheerder Kinderboerderij, dagelijks van 

09.30 tot 16.30 uur, tel. (023) 528 94 62

Gerdien Oei, tel. 06 – 51 78 33 15
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HeemstedeNieuws

De gemeente nodigt alle inwoners van 
Heemstede uit om mee te denken over 
de toekomst van het Wilhelminaplein. 
U kunt dit doen op een gemakkelijke en 
snelle manier: namelijk door via het 
internet uw mening te geven over het 
plein. De internetdiscussie verloopt in 
twee sessies. De eerste sessie loopt van 
17 tot en met 30 april. Het gemeente-
bestuur gebruikt de uitkomsten van de 
internetdiscussie voor verdere besluit-
vorming over het Wilhelminaplein.

De gemeente wil het historisch karakter 

van het Wilhelminaplein beschermen. Het 

is de bedoeling zoveel mogelijk belang-

hebbenden te betrekken bij de ideeën-/

planvorming voor het plein. Daarom nodigen 

wij u van harte uit mee te praten via internet. 

De internetdiscussie verloopt in twee sessies: 

eerst het inventariseren van de behoeften 

en daarna het in kaart brengen van de 

eventuele knelpunten en dilemma’s die uit 

de eerste sessie naar voren komen. 

Sessie 1, de behoeftenanalyse, loopt van 

17 t/m 30 april. U kunt zich aanmelden 

via de website van Synmind, het bureau 

dat deze internetdiscussie ondersteunt: 

www.synmind.com. Op de homepage klikt 

u rechtsboven de tekst ‘Dialoog Wilhelmina-

plein’ aan. U krijgt dan binnen 24 uur 

de inloggegevens. Heeft u geen internet, 

maar wilt u wel graag meepraten over 

het Wilhelminaplein? Neemt u dan contact 

op met het bureau Synmind, telefoon 

(023) 711 44 43.

Hoe ziet u de toekomst 
van het Wilhelminaplein? Wijzigingen bij verkiezing 

Europees Parlement 2009
Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stembus. 

Dit keer worden de leden voor het Europees 

Parlement gekozen. Omdat onder andere de 

Kieswet op een aantal belangrijke punten is 

aangepast, willen wij u nu alvast op de hoogte

brengen van voor u belangrijke wijzigingen.

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer 

met stemmachines gestemd mag worden. 

Dit betekent dat er weer met stembiljetten en 

het klassieke rode potlood gestemd moet 

worden. Wat betekent dat voor u? Mogelijk 

moet u wat langer wachten dan u gewend 

was. Want het proces van het uitbrengen van 

de stem duurt langer. Het zal voor velen van u 

wennen zijn en wellicht gaat u voor de eerste 

keer stemmen met het rode potlood. Want de 

gemeente Heemstede heeft al sinds het 

begin van de jaren 90 gebruikgemaakt van 

de stemmachine. Mocht u vragen hebben 

over de nieuwe manier van stemmen, dan 

kunnen de stembureauleden u straks in het 

stem-bureau uiteraard uitleg geven.

Willekeurig stembureau 
De gemeente Heemstede doet ook bij deze 

komende verkiezing mee aan het ‘Experiment 

Stemmen in een willekeurig stembureau’. 

Dit betekent dat u ook deze keer in elk stem-

bureau naar keuze in Heemstede kunt 

stemmen. 

Identificatieplicht
Let op, in de Experimentenwet is nu een 

identifi catieplicht opgenomen. Deze houdt 

in dat u samen met uw stempas verplicht 

een geldig legitimatiebewijs moet tonen. 

Houdt u daar rekening mee! Mocht u willen 

stemmen en uw legitimatiebewijs is verlopen, 

dan moet u minimaal één week vóór de 

verkiezing bij de publieksbalie van de 

gemeente een nieuw document aanvragen 

en deze uiteraard ook voor het stemmen 

ophalen. Zonder geldig legitimatiebewijs 
mag u dus niet stemmen!

U moet zelfstandig kunnen stemmen
Met ingang van de komende verkiezing is het 

niet meer toegestaan dat u hulp krijgt bij het 

stemmen. Mogelijk heeft in het verleden 

iemand u geholpen met het drukken op de 

juiste knoppen, omdat u er misschien niet zelf 

bij kon of het misschien te onoverzichtelijk voor 

u was. Nu moet u alleen het stemhokje ingaan 

om te stemmen. Verschillende stemlokalen zijn 

toegankelijk voor rolstoelen. Daarnaast is 

het ook mogelijk om het tafelblad van het stem-

hokje te verlagen, zodat u eventueel zittend 

in een rolstoel uw keuze kunt aangeven.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met 

de afdeling Publiekszaken, tel. (023) 548 56 47 

of 548 56 48.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het moge-

lijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

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

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Verkeershinder door werk 
aan de Vogelenzangseweg
De provincie Noord-Holland past de 

Vogelenzangseweg/provinciale weg N206 

aan ter verbetering van de verkeersveiligheid. 

Het gaat om de aanleg van een fi etsover-

steek bij de Boekenrodeweg, een linksaf-

strook en fi etsoversteek bij het Tuincentrum 

Bos, een verkeersdrempel en een voetpad 

bij Waternet-Oase en een verkeersdrempel 

bij Woestduin. Op overige delen van de 

weg worden onderhoudswerkzaamheden 

aan het asfalt uitgevoerd.

Verkeershinder van 27 april tot 
en met 12 juni 2009
Overdag is de weg open voor al het verkeer. 

Wel zal op maandag tot en met vrijdag van 

07.00 tot 16.00 uur verkeershinder ontstaan 

omdat het verkeer plaatselijk in beide rij-

richtingen om en om over 1 rijstrook wordt geleid.

Avond-/nachtafsluiting van
18 mei tot en met 12 juni 2009
Om het werk mogelijk te maken is de 

Vogelenzangseweg van 18 mei tot en 

met 12 juni op maandag tot en met vrijdag 

in de avond en nacht (20.00 tot 06.00 uur) 

afgesloten voor al het autoverkeer. 

Het verkeer wordt gedurende de afsluiting 

over de Herenweg (N208) geleid. Deze 

omleiding wordt met borden aangegeven. 

- In de weekenden wordt niet aan de weg 

gewerkt.

- (Brom)fi etsers en voetgangers zullen 

nauwelijks tot geen hinder ondervinden 

van de werkzaamheden.

- Connexxion zet extra bussen in en rijdt 

overdag via de normale route en 

‘s avonds via de omleidingsroute. 
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Bouwplannen

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan

Winkelgebied Binnenweg
- Tot half juni 2009: vervangen van gasleidingen door Joulz, onderdeel van Eneco 

Energie. Joulz gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie. 

- 18 mei tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project 

‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Kruising Heemsteedse Dreef - Lanckhorstlaan
Op donderdag 23 april 2009, tussen 20.00 uur en middernacht, wordt het wegvlak op 

de doorsteek van de middenberm op de kruising Heemsteedse Dreef - Lanckhorstlaan 

afgesloten voor alle verkeer.

De afsluiting is noodzakelijk om het herstel van rioolputten mogelijk te maken.

Autoverkeer op de Heemsteedse Dreef, komende vanuit de richting Hoofddorp/Bennebroek, 

wordt omgeleid. Verkeer vanuit de Lanckhorstlaan kan normaal de kruising met de

Heemsteedse Dreef oprijden. De werkzaamheden worden door verkeersregelaars begeleid.

Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Zandvoorter Allee
Op donderdag 23 april 2009 worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan rioolputten 

in het wegdek van de Zandvoortselaan tussen Herenweg en Zandvoorter Allee. Auto’s 

en fi etsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 

Herenweg, van Prinsenlaan tot Westelijke Randweg
Op zaterdag 25 april van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur zijn alle kruispunten van de 

Herenweg binnen de gemeente Heemstede afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting 

heeft te maken met de doorkomst van het jaarlijkse Bloemencorso.

Franz Leharlaan
Tot eind april 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden 

uitgevoerd. Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse plaatsen her-

steld. Voetgangers en fi etsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en 

worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
Tot eind april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten 

voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan. 

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Bernard Zweerslaan/Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
Vanaf 21 april tot medio juli 2009 wordt de riolering vervangen in de Bernard Zweerslaan. 

Als eerste wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Mozartkade en de Diepenbrocklaan. 

Bestemmingsverkeer voor de Mozartkade, Johannes Verhulstlaan en Van Breelaan wordt 

omgeleid via de Diepenbrocklaan. De kruising Von Brucken Focklaan/Bernard Zweerslaan/

Van Breelaan wordt afgesloten voor alle verkeer. De Beatrixschool is gedurende deze eerste 

fase alleen bereikbaar via de Von Brucken Focklaan. Het afgesloten gedeelte is met weg-

afzettingen en bebording aangegeven. 

Asterkade
Tot half mei 2009 wordt op de Asterkade de bestrating van de westelijke rijbaan en het 

trottoir hersteld. Het werkgebied is met bebording afgezet. Auto’s, fi etsers en voetgangers 

kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 

Werk aan de weg 

Gratis het laatste nieuws over Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

Aanvragen bouwvergunning
2009.067 het plaatsen van een berging met luifel - Achterweg 28

2009.082 het plaatsen van een fi etsberging - Kerklaan 127

2009.084 het plaatsen van een tuinkist - Ooievaarlaan 15

Aanvragen sloopvergunning
2009.917 het verwijderen van asbest - Dr. Thorbeckelaan 61

2009.918 het slopen van een schuur - Havenstraat 59

De bovenstaande aanvragen liggen op 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). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 17 april 2009)
2009.075 het veranderen van een vlonder - Jan van Gentlaan 8

 (aanbrengen damwand t.b.v. grondkering)

Verleende sloopvergunningen (verzonden 17 april 2009)
2009.908 het verwijderen van asbest - M. Vaumontlaan 174

2009.915 het verwijderen van asbest - Alberdingk Thijmlaan 61

Verleende reclamevergunning (verzonden 17 april 2009)
2009.801 het plaatsen van reclame - Raadhuisstraat 65

De bovenstaande vergunningen liggen op 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 kader.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

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 maat-

schappelijke 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 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 13.00 uur.

Voor het bestemmingsplan ‘Zandvoortselaan-Herenweg’ is een verzoek om vrijstelling binnen-

gekomen. De reden voor dit verzoek is:

Voorhof Beheer en Vastgoed Ontwikkeling wil op de locatie aan de Duin en Vaart, schuin 

achter het kantoorgebouw aan de Herenweg 115, twee woonhuizen bouwen.

Het beoogde bouwplan is in strijd met bepalingen in het bestemmingsplan:

er wordt gebouwd in afwijking van de bestemming Tuin. 

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 23 april 2009 ter inzage 

voor een periode van 6 weken. In genoemde periode kunt u over dit bouwplan uw zienswijze 

aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan schriftelijk of mondeling. Als u schriftelijk wilt 

reageren, dan vindt u elders in deze advertentie informatie hoe u dit kunt doen. Ook kunt u 

een e-mail sturen met uw zienswijze gemeente@heemstede.nl. Wilt u mondeling reageren 

dan kunt u contact opnemen met mevrouw L.C.Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid. 

Haar telefoonnummer is (023) 548 57 83. Ook voor nadere informatie over het verzoek en 

het ontwerpbesluit kunt u zich tot mevrouw L.C. Wijker wenden. 



Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoog-

te van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens 

openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze 

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.
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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 burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
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 ver-
weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn 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.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Verkiezing Europees Parlement 2009

Sponsorloop

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Heemstede maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van 

de leden van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan 

bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
Bij afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de 

verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 

maandag 25 mei 2009 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de 

gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer is geregistreerd. Het verzoek 

wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een andere 

gemeente of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. Degene die zich bereid heeft 

verklaard als gemachtigde op te treden, moet op woensdag 22 april 2009 als kiezer zijn 

geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 

B. Machtiging door overdracht van de stempas
De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd machtigen 

om voor hem/haar te stemmen. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de 

stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. De kiezer draagt de, 

aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over. Het overdragen 

van de in volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet 

bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem 

dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE
De burgemeester van Heemstede maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van 

de leden van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan 

zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag
1.  Bij afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 

  verzoekschriften om in een ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op  

 maandag 25 mei 2009 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de  

 gemeente, waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht

  of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op een oproepingskaart gesteld, die

  daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag
1.  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 2 juni  

Op 10 april 2009 heeft de burgemeester 

besloten, op grond van artikel 2.1.4.1. van 

de Algemene plaatselijke verordening, een 

vergunning te verlenen aan de Bosch en 

Hovenschool voor het houden van een 

sponsorloop voor de leerlingen op woensdag 

13 mei 2009 van 09.00 tot 12.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, over-

eenkomstig artikel 17 van de Wegen-

verkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer, toestemming gegeven de 

onderstaande weggedeeltes voor alle ver-

keer af te sluiten:

de Caspar Fagellaan tussen de Johan de 

Wittlaan en de Adriaan Pauwlaan; de 

Crayenestersingel tussen de Johan de Wittlaan 

en de Adriaan Pauwlaan op 13 mei 2009 van 

09.00 tot 12.00 uur.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 

opnemen met de afdeling Algemene & 

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

 2009 de stempas over te leggen bij afdeling Publiekszaken van zijn/haar woonplaats  

 waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer is geregistreerd.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op een oproepingskaart gesteld, die

  daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, 

tel. (023) 548 56 47.


