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Merletprijs voor Martha 
van Loij van Casca
heemstede - “ik heb martha 
nog nooit chagrijnig gezien”, 
aldus  Bert van apeldoorn 
dinsdag in de Burgerzaal van 
het raadhuis bij de uitreiking 
van de laatste merlet trofee. 
een prijs van de rotaryclub 
heemstede en de gemeente 
heemstede. hij citeerde een 
vriendin van martha van Loij.

Bert, voorzitter Vocational Ser-
vice, het dienstbaar maken aan 
de samenleving via je beroep, 
nam de taak over van juryvoor-
zitter Dick Wilkes die zes jaar de 
nominaties voor de Merletprijs 
beoordeelde.  Dick had een be-
langrijke afspraak voor zijn be-
drijf in Finland. De onderschei-
ding die bedoeld is voor natuur-
lijke personen die in de particu-
liere sfeer op een bijzondere wij-
ze een bijdrage heeft geleverd 
ten bate van de bevolking van 
Heemstede. Bert van Apeldoorn 
bedankte de gemeente voor de 
gastvrijheid en Ellen Wolff, de 
beeldhouwster voor haar bron-
zen creatie van de Merlet, het 
eendje zonder pootjes en snavel, 
dat zeven keer voorkomt in het 
wapen van Heemstede en daar-

Ellen Wolff, Martha van Loij en wethouder Christa Kuiper

om ook zeven keer uitgereikt 
wordt, deze keer dus de laatste. 

Zeven merlets
In voorgaande jaren ontvin-
gen achtereenvolgens de Mer-
let  vrijwilligersprijs de enter-
tainer, dichter en schaakleraar 
aan basisscholen Johan Brou-
wer,  ooievaarsman Peter den El-
sen, de vrijwilligers van de Kin-
derboerderij, de emeritus pastoor 
IJs Tuijn, historicus en bewaker 
van de geschiedenis van Heem-
stede Hans Krol, kunstenaar Wil-
lem Snitker en als laatste Mart-
ha van Loij, ruim vijftig jaar vrij-
willigster bij Casca, waarvan 48 
jaar samen met haar man Ed die 
twee jaar geleden overleed. Van 
Apeldoorn las de oorkonde voor 
die hoort bij het bronzen merlet-
beeldje. Over de klaverjasclub, 
de koersbalclub van Ed, de dag-
trips, het eten voor ouderen en 
een minister, haar betrokkenheid 
bij de mensen. Het was de sfeer 
bij het sociaal cultureel werk in `t 
Honk die het echtpaar stimuleer-
de, kansen gaf die ze ook aan-
grepen en met  hun sociale be-
wogenheid gewoon hun vrijwilli-
gerswerk deden.

Martha gaf in haar dankwoord 
een resume van haar activiteiten, 
waarom ze van mensen houdt en 
enkele grappige voorvallen die 
gelukkig zeker zo lang bijblijven 
als de droevige zaken die ook in 
die vijftig jaar passeerden.  Mart-
ha was de eerste vrouw die de 
merlet trofee ontving.
Toeval of niet, de eerste die de-
ze prijs kreeg was onder meer 
werkzaam als vrijwilliger bij Cas-
ca, nu ook de laatste, aldus Ser-
ge, de man die bij Casca alles 
mogelijk maakt en haar bedank-
te net als Katinka van Casca die 
trots was dat deze onderschei-
ding voor een vrijwilliger van 
Casca was. Dat had wethouder 
Christa Kuiper, die burgemeester 
Marianne Heeremans verving, al 
eerder gedaan bij de ontvangst 
en het onderhoud bij de deur 
van de werkkamer van de bur-
gemeester, waar de zeven mer-
letjes in brons zijn vereeuwigd 
door de kunstenares Ellen Wolff, 
tevens dit jaar voorzitter van de 
Rotary Heemstede. 

Met de uitreiking van deze laat-
ste merlet uit het wapen van 
Heemstede, is de Merlet trofee 
een waardige en exclusieve tro-
fee voor Heemstedenaren die 
zich  hebben ingezet voor de be-
volking van Heemstede.

ton van den Brink

Positieve afsluiting 2010
heemstede - De jaarrekening 
van de gemeente geeft aan dat 
45,5 miljoen euro is ontvangen 
en 47 miljoen euro is uitgege-
ven. Het negatieve verschil is 
onder andere opgevangen door 
een onttrekking uit de algeme-
ne reserves. De algemene reser-
ve van 6,9 miljoen euro, die de 
gemeente aanhoudt, is ruim vol-
doende om daar zo nu en dan 
ontstane tekorten mee aan te 
vullen. Ook in 2010 is er weer 
een aantal programma’s niet of 
niet helemaal uitgevoerd waar-
door de kosten doorlopen tot 
in 2011. Van de begroting over 
2010 is daarom een bedrag 
van 600.000 euro doorgescho-
ven naar 2011. Van het Rijk ont-
ving Heemstede 200.000 eu-
ro meer dan waarop was gere-
kend. Voor het verstrekken van 
rijbewijzen, paspoorten en be-
lastingen is 81.000 euro meer 
ontvangen dan waarmee reke-
ning was gehouden. Alle activi-
teiten samen leverden een voor-
deel op van 1,5 miljoen. Daar 
staat een nadeel van 1,1 miljoen 
tegenover. Minder geld kwam 

er binnen aan bouwleges en de 
kosten voor het onderhoud van 
wandelplaatsen en plantsoenen 
vielen 161.000 euro hoger uit. 
De uitgave voor de leefvoorzie-
ning, onderdeel van de WMO, 
viel 100.000 euro hoger uit dan 
verwacht. Het aantal inwoners 
nam met 378 personen toe tot 
26.058 ook het aantal mensen 
dat een uitkering ontving nam 
met 51 toe tot 219. Door het ge-
reedkomen van een aantal nieu-
we woningen (+ 183) stegen de 
inkomsten aan OZB belastingen 
tot 5,2 miljoen. De gemeente in-
vesteerde 8,5 miljoen onder an-
dere in het sportcomplex, wan-
delpaden, bruggen en wegen. 
De gemeente leende 6,8 miljoen 
euro waardoor de totale schuld 
is opgelopen tot 37 miljoen euro. 
Van de uitstaande schuld werd 
2,7 miljoen afgelost en werd er 
1,6 miljoen euro aan rente be-
taald. Volgens de externe ac-
countants geven de cijfers een 
getouw beeld van de financiële 
situatie van de gemeente Heem-
stede.
eric van westerloo.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 14 t/m 21 april 2011)

Huwelijken:
H. Weerdenburg & V. Nier-
kens

Geboorte:
Boris Messagie, zoon van 
H.K.F. Messagie en P.J.M. 
Bruijns
Kaya H. van Beuningen, 
dochter van J. van Beunin-
gen en J.H.C. van den Berg
Simon P. Mooijekind, zoon 
van M.A. Mooijekind en 
J.M. Couzijnsen
Daan M.F. Hermus, zoon van 
M.W.S. Hermus en A.F. Zoet-
mulder

Ingezonden brief
De leefbaarheid van het ‘Eiland 
Rozenburg’ naar de knoppen!
Waarom “Eiland”? Dit gebied is 
omgeven door Herenweg/Zand-
voortselaan/Leidsevaart/Rand-
weg.
Op 7 oktober 2010 werden de 
bewoners opgeschrikt door een 
brief van projektontwikkelaar 
HBB. Tot verbijstering van ve-
len werd in dit schrijven gesteld 
dat het kantoorgebouw “Hout-
hof” wordt afgebroken en dat er 
in de plaats daarvan 100 appar-
tementen in 3 woontorens ge-
bouwd zullen worden, waarvan 
de hoogste 12 verdiepingen zal 
worden! Volgens dit schrijven is 
er volledige overeenstemming 
bereikt met de gemeente Haar-
lem.
Op deze postzegel grond die 
aan het “eiland” grenst heeft 
Haarlem reeds een zorgcen-
trum, Coornhert Lyceum, Kin-
heim, een flat en een kantoor 
staan. Planologisch slaat dit ner-
gens op maar beide gemeenten 
staan bestuurlijk met hun rug 
naar elkaar toe en de Heemste-
denaren zijn daar de dupe van.
Het gevolg hiervan is dat er min-
stens 250-400 vaste bewoners 
bij zullen komen met zo’n 200 
auto’s. De bouwer HBB houdt 
rekening met een parkeerga-
rage van ongeveer 100 auto’s, 
dus waar blijven de overige an-
dere 100 auto’s? Het enige pro-
bleem(?) is de uitweg van het 
in- en uitgaande verkeer. Vol-
gens de gemeente Haarlem en 

de bouwer moet de gemeente 
Heemstede even goedkeuring 
geven om de “knik” uit de Zand-
voorter Allee te halen om een 
rechtstreekse verbinding te krij-
gen. Dit is de omgekeerde we-
reld! Door het bouwen van een 
dergelijke steenkolos op de-
ze postzegel moet de gemeente 
Heemstede de verkeersrommel 
opruimen en dat midden in een 
bestaande wijk die daar niet op 
gebouwd is. Als deze goedkeu-
ring door de gemeente Heem-
stede wordt gegeven kan het 
giga-project beginnen. Het ge-
volg hiervan is dat de veiligheid 
en de kwaliteit van de leefom-
geving naar de knoppen gaat 
doordat de Allee het “eiland” in 
tweeën snijdt. En dit terwijl juist 
de veiligheid en de kwaliteit van 
de leefomgeving zo’n 35 jaar ge-
leden in gezamenlijke aktie van 
alle bewoners van het “eiland” 
verkregen is door het afsluiten 
van de Laan van Rozenburg.
In de raadsvergadering van 28 
april j.l. hebben alle partijen een 
motie aangenomen met het ver-
zoek aan de betreffende wet-
houder er alles aan te doen om 
de gem. Haarlem duidelijk te 
maken dat de doorbraak in de 
Zandvoorter Allee voor eenieder 
de slechtste oplossing is. Ter on-
dersteuning stel ik voor om de 
lezers/geïnteresseerden indivi-
dueel of met anderen aan B&W 
duidelijk maken dat er geen an-

dere moderne oplossing voor 
het verkeersprobleem is dan 
een rotonde.

De Oplossing
Maak van de T-kruising Rand-
weg/Wagenweg/Herenweg een 
rotonde! 
Dit is technisch mogelijk en 
biedt een schitterende oplos-
sing voor alle nieuwe bewoners 
maar ook voor de andere Haar-
lemse flats, school en het zorg-
centrum. Laat Heemstede het 
initiatief nemen en eens laten 
zien dat onze bestuurders po-
sitieve haren op hun tanden 
hebben. Door een goede sa-
menwerking tussen Heemste-
de, Haarlem, Provinciale Staten, 
Rijkswater-staat en ik weet niet 
wie nog meer, moet een rotonde 
mogelijk zijn..
En vergeet alle drogredenen van 
teveel verkeer voor een rotonde 
of kostenplaatjes en  commis-
sies die je pas hoort als het te 
laat is om als burger te reage-
ren. Begin eraan! 
Als voorbeeld voor een verge-
lijkbare rotonde is er die van 
Zaandam bij het Zaans Medisch 
Centrum dat heeft 8 toegangs-
wegen, o.a. de A7 en fietspaden 
en stoplichten en het werkt per-
fekt, ook in de spits! 

G.J.Govers
Laan van Rozenburg 3
2106CA Heemstede

Indonesische en 
Koude Keuken
Heemstede - Lekker eten staat 
bij de Indonesische keuken 
voorop. Cursisten leren allerlei 
gerechten uit deze bij de mees-
te mensen zeer geliefde keuken 
op een makkelijke en smaakvol-
le manier bereiden, waaronder 
natuurlijk het samenstellen van 
een rijsttafel. Ook andere spe-
ciale gerechten komen aan bod 
en er is aandacht voor het ge-
bruik van (uitheemse) kruiden. 
Houdt u ook van Ayam smoor, 
atjar telor, sajoer taugé of gado 
gado en andere heerlijkheden? 
Leer deze of andere gerechten 
dan zelf bereiden in de cursus 
Indonesische keuken. 
Salamat Makan! (Eet smakelijk!)  
De cursus van 4 lessen start op 
woensdag 18 mei van 19.30-
22.30 uur en wordt gegeven bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede door Casca-kok 
Erna van Garderen.
Gerechten hoeven niet altijd 
warm geserveerd te worden. In 
de cursus Koude Keuken, leert u 
bekende en klassieke gerechten 
bereiden, aangevuld met nieuwe 
en originele recepten. Bijvoor-
beeld onderdelen van een koud 
buffet, borrelhapjes, snacks, 
lunchgerechten, maar ook com-
plete hoofdgerechten zijn koud 
heel lekker. U leert snijtechnie-
ken en het opmaken van scho-
tels. Ook is er speciale aandacht 
voor specerijen en kruiden. 
De cursus Koude Keuken  van 4 
lessen start op dinsdag 17 mei 
van 19.30 tot 22.30 uur.

Deze culinaire cursussen wor-
den gegeven bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Aanmelden kan van maan-
dag t/m vrijdag, van 9.00 tot 
12.00 uur: 
Telefoon 023 – 548 38 28-1 of via 
www.casca.nl. 
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Dubbel feest bij Manege Rusthof
Heemstede/Bennebroek - 
Deze lente is het dubbel feest 
bij Manege Rusthof aan de Glip-
perweg 4 in Heemstede, want 
niet alleen bestaat de gezellige 
manege officieel 45 jaar, maar 
wordt deze lente ook nog eens 

de 25e Lente Carrousel gehou-
den. 
De carrousel zal uiteindelijk 
op zondag 22 mei plaatsvin-
den. Manege Rusthof is uniek in 
Heemstede en omgeving. De po-
ny’s en paarden leven er in een 

kudde en genieten veel vrijheid. 
Het is altijd  mogelijk om tegen 
gereduceerd tarief een proefles 
te nemen. Manege Rusthof vindt 
u achter de parking van de Lin-
naeushof. Voor meer informatie 
belt u met 023-5846690.

Lezing bij Blokker ‘Tante Roosje’
“Het oorlogsgeheim

van mijn familie”
Heemstede - Tijdens een be-
zoek aan Auschwitz ontdekt Paul 
Glaser een koffer uit Nederland 
met zijn achternaam erop. Dit is 
voor hem het moment om het 
familiegeheim te onthullen; het 
verzwegen lot van tante Roos-
je.  Op donderdag 28 april aan-
staande vertelt hij het waarge-
beurde en onthutsende verhaal 
van Roosje.                      
Roosje is een levensluchtige 
en ondernemende danslerares. 
Wanneer de nazi’s de macht grij-
pen begint voor Roosje, 25 jaar 
oud en joodse, een levensge-
vaarlijk avontuur. Zeker wanneer 
haar man zich aansluit bij de na-
zi’s. Het plaatst haar voor dilem-
ma’s waarin zij haar eigen keu-
zes maakt. Ze wordt slachtoffer 
van verraad door haar eigen man 
en de SS neemt haar gevangen. 
Roosje komt vrij, wordt opnieuw 
verraden en belandt in een maal-
stroom van zes concentratie-
kampen.  In Auschwitz geeft ze 
SS-ers dansles en leert hen bij-
behorende etiquette. Roosje leeft 
met haar hart en vecht met haar 
verstand. Het is een leven van 
volharding, liefde en verraad, 
waarin de verraders haar uitein-
delijk niet klein krijgen.
Het indringende verhaal laat zien 
dat een scherp onderscheid tus-
sen goed en fout niet bestaat in 
de dagelijkse werkelijkheid van 
de oorlog. Roosje houdt de regie 
van haar leven zo veel als moge-
lijk in eigen hand. Ze communi-
ceert met vriend en vijand, blijft 
optimistisch en bovenal trouw 
aan zichzelf. Kort vóór het einde 
van de oorlog wordt ze uitgeruild 
tegen drie gevangen genomen 

Duitse soldaten bij de Deense 
grens. Met datzelfde optimisme 
bouwt ze opnieuw haar leven in 
Zweden op en keert niet meer te-
rug naar Nederland. Het zijn im-
mers niet Duitsers die haar heb-
ben verraden, gevangen gezet en 
alles hebben afgenomen maar 
Nederlanders. Ze zegt daarover: 
“Het grootste probleem was niet 
dat ik als Joodse geboren ben, 
maar als Nederlandse.”

Informatie
Bij Boekhandel Blokker wordt 
hier een lezing over gegeven.Tij-
dens de presentatie krijgt u veel 
fotomateriaal te zien over Roos-
jes leven alsmede nog nooit eer-
der vertoond filmmateriaal uit 
1942. Datum:  Donderdag 28 
april. Aanvang:  20.00 uur.
Toegang 5 euro, reserveren ge-
wenst. Tel. 023-5282472
info@boekhandelblokker.nl;
www.boekhandelblokker.nl 

Veteranencafé
Heemstede - Op dinsdag 3 mei 
is het Veteranencafé  Heemstede 
weer vanaf 16.00 uur  geopend 
in café de Eerste Aanleg. 

Bent u veteraan en woont u in 
Heemstede of omgeving, dan 
bent u van harte welkom. Uw 
aanwezigheid is met het oog op 
de komende herdenking en de 
lokale Veteranendag in Juni is 
heel belangrijk.  

Maar ook niet-veteranen zijn van 
harte welkom.
Wilt u met een van ons kennis 
maken of zo maar een gesprek-
je aanknopen, loop dan op 3 mei 
even binnen. Hoek Kerklaan en 
Raadhuisstraat.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - Dienst van de 
Hervormde Gemeente Benne-
broek (PKN), Binnenweg
67 Bennebroek op zondag 1 mei 
10 uur met ds. R. Werrie uit Beu-
sichem - Zoelmond.

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

Hardloper

Ik wilde nog hardlopen 
Het asfalt onder mijn Nikes voelen 

Ik wilde nog wegrennen 
Van twijfels over liefde 

Ik wilde nog een prestatie neerzetten 
Precies een minuut sneller lopen 

De afstand tussen inzet en aankomst 
Van een voorspeld traject versnellen 

Maar toen bedacht ik me 
Dat het moediger is 

Om niet hard te lopen 
Maar pas op de plaats te maken 

En het voorspelde traject 
Te laten voor wat het was 

Mij in te schrijven voor een nieuwe afstand 
die mij waarschijnlijk geen record zou brengen 

Maar wel een nieuwe start

Lisa Worduk

Dichtstorten

Community Singing 
op Koninginnedag

Heemstede - Ook dit jaar wordt 
er een community-singing ge-
houden op Koninginnedag, vrij-
dag 30 april in de Oude Kerk op 
het Wilhelminaplein in Heem-
stede. Leny van Schaik zal de-
ze Oranjesamenzang leiden en 
eenieder opzwepen tot grote 
muzikale hoogte en vrolijkheid.

Het meezingprogramma zal be-
staan uit volksliedjes, boerti-
ge wijsjes, vrolijke deuntjes en 
meezingers.Verzoeknummers 
kunnen ingediend worden via 
leny.van.schaik@12move.nl
Na afloop is er Oranjebitter voor 
iedereen! Aanvang 14.00 uur; 
kerk open 13.30 uur.

Nieuwe dienstauto’s op aardgas
Heemstede - De werkauto`s 
van de civiele dienst van de ge-
meente werden met de tien jaar 
dagelijkse dienst oud en versle-
ten. Dat gaat geld kosten want 
reparaties zijn duur. Het niet 
kunnen gebruiken is nog erger 
want  je kan geen werk laten lig-
gen. De tijd van met een kruiwa-
gen verkeersborden plaatsen, is 
echt verleden tijd. Donderdag 
nam de gemeente Heemstede 
drie nieuwe dienstauto`s in ge-
bruik. Nieuwe Iveco Daily CNG`s 
, waar CNG staat voor Compres-

sed Natural Gas, een aardgas-
motor voor een veilig en milieu-
vriendelijk gebruik. Precies in 
het straatje van wethouder Jur 
Botter die dan ook glunderend 
de sleutels van de drie auto`s in 
ontvangst nam van Pieter Keizer, 
vertegenwoordiger van Twisk 
Truckservice uit Beverwijk. Bot-
ter heeft ervaring met het rijden 
op aardgas, je merkt het  nau-
welijks, de gemeente heeft al in 
2009 de eerste dienstauto op 
aardgas in gebruik genomen. Er 
is een vulpunt in Heemstede en 

de uitstoot van stikstofdioxide is 
meer dan 90 % lager dan bij ben-
zine of diesel. Dan is de uitstoot 
van fijnstof bij aardgas helemaal 
niets. Voor auto`s die bijna hun 
hele leven in het dorp rondrijden, 
is dat  wel heel belangrijk.  Van-
daar dat op die auto`s ook staat: 
Deze auto rijdt op aardgas.  De 
auto`s worden gebruikt bij wegs-
afzettingen, rioolwerkzaamhe-
den, verkeersborden plaatsen, 
wat de gemeente verstaat onder 
civieltechnisch werk.
Ton van den Brin k
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40-jarig jubileum met feestelijke kortingen en zondag open!
Tuincentrum De Oosteinde volop in beweging

De Oosteinde blijft groot in kamerplanten.

Huidige eigenaar William Dobbe.

Bennebroek - Veertig jaar (!) geleden is 
het alweer dat de heer en mevrouw Dob-
be op de Zandlaan in Hillegom een ‘bloe-
men- en plantencash & carry’ zijn gestart 
op de locatie waar vandaag de dag een 
pracht van een tuincentrum staat: Tuin-
centrum De Oosteinde. De ouders van de 
huidige eigenaren - zoon William Dob-
be en zijn echtgenote Luciënne- zullen 
maar wat trots zijn dat de eerste ‘kas’ op 
het terrein zó uitgroeide tot een tuin’wal-
halla’ van wel 20.000 m2. En dat is dan 
alleen de Zandlaanvestiging gerekend, 
want Dobbe opende ook in Vijfhuizen en 
in IJsselmuiden tuincentra. Bij elkaar be-
slaan de vestigingen van De Oosteinde in 
2011 maar liefst 50.000 m2. Daar houdt 
het nog niet bij op want ook in Duits-
land net over de grens zijn twee filialen 
van de tuincentrumfamilie te vinden. De 
jongste uitbreiding vindt plaats op de lo-
catie Zandlaan (zoals u weet precies op 
de grens Hillegom en Bennebroek). Ach-

ter het tuincentrum is op het grote ter-
rein een waar sierbestratingsparadijs te 
vinden! Binnenkort wordt dit - overigens 
op zichzelf staande bedrijf - officieel ge-
opend. De Oosteinde ontwikkelt dus 
voortdurend. En dat geldt ook voor hun 
promotionele activiteiten en prijsbewust-
heid. Kleurige advertenties waarin veelal 
bijzonder aantrekkelijke kortingen op al-
lerlei gebied worden gepromoot... de le-
zer kent ze inmiddels heel goed. Wat u 
misschien niet wist is dat De Oosteinde 
ook op de belangrijke ‘social media’ is 
te vinden: Facebook, Hyves en ook Twit-
ter! Bovendien zijn via YouTube filmpjes 
(bijvoorbeeld instructiefilmpjes) te zien. 
Nieuw is ook de online-winkel waar van 
alles te bestellen is: (www.deoosteinde-
online.nl) U ziet: De Oosteinde is volop in 
beweging!

Historie
In 1971 dus (nu veertig jaar geleden) be-
gon het echtpaar Dobbe begon vanuit 
een bescheiden kas primula’s, violen en 
tulpen te verkopen. De export van bloem-
bollen (toch een product uit de streek) 
naar Duitsland resulteerde in een Hollän-
dische cash & carry die werd gestart in 
Emmerich en eentje in Wesel. Het concept 
dat ze op het oog hadden was dat van 
een cash & carry. Kopen en gelijk mee-
nemen. In de vroege jaren zeventig deed 
men nog weinig aan de tuin. Gras en een 

tegelpad misschien, maar dan had je het 
in de meeste gevallen wel gehad. Mond-
jesmaat kwam er verandering in. In de ja-
ren negentig tot aan nu is de tuin een hot 
item. De Oosteinde maakte het allemaal 
mee: de tuin anno 2011 is een verblijf-
plaats geworden waar mensen niet al-
leen graag in werken, mooi maken, maar 
ook lekker in kunnen verpozen, slapen en 
eten. Van gazonnetje tot verlengstuk van 
het huis. Het concerpt van De Oosteinde 
in de begintijd ‘goedkoop maar wel van 
goede kwaliteit’ hanteert William Dobbe 
nog altijd. Doordat er inmiddels drie filia-
len zijn, kan ook voordelig worden inge-
kocht, zodat de klant ook scherp kan ko-
pen.  In de jaren tachtig nam zoon Willi-
am het roer over. Hij investeerde veel in 
uitbreiding en pakte zijn kansen - iets dat 
een goed ondernemer doet. En zo groei-
de het assortiment van kamerplanten, 
tuinplanten, tuinmeubelen, tuingereed-
schap, potterie, zijden bloemen, decora-
tieve artikelen, dierenvoeders, vijverbe-
nodigdheden... tja wat eigenlijk niet? Er 
zijn nu ruim 50 mensen in dienst. Het leu-
ke is dat bij de Oosteinde maar weinig 
personeelsverloop is. Sterker nog: de hui-
dige bedrijfsleiders van de filialen IJssel-
muiden (Paul Blom) en Vijfhuizen (Arnold 
de Graaf) hebben zich als medewerker 
opgewerkt. Een carrière binnen het tuin-
centrum. Dat geldt ook voor het sierbe-
stratings- en hoveniersbedrijf dat ach-
ter De Oosteinde aan de Zandlaan is 
te vinden. Henk van de Ploeg en Mar-
cel de Veen zwaaien de scepter en heb-
ben het vak geleerd in het tuincentrum. 

Nu ze een eigen ‘stek’ hebben kunnen zij 
zich helemaal specialiseren in het vak dat 
sierbestrating heet. Ook is er veel meer 
ruimte voor het tonen van alle tegels en 
hout en kunnen belangstellenden uitge-
breid advies verwachten. 

Jubileum
Veertig jaar, dat laat je zo maar niet 
voorbij gaan. Net als een huwelijk, 
moet dat ook worden gevierd. Eerder 
al toog het gehele personeel met aan-
hang naar ‘Dreams Live’, een musical 
met gezellig tafelen erbij. De mede-
werkers boden de familie Dobbe een 
megagroot bord cadeau dat bij de 
kassa’s hangt. Wat komende is, is de 
grote kortingsactie van 40% procent 
op veel leuke artikelen. Die staan in 
een speciale jubileumkrant die is ver-
spreid in de regio. Zondag aanstaan-
de zijn de filialen Hillegom en Vijfhui-
zen open en is er voor kinderen (vanaf 
11.00 uur) een gratis suikerspin. Mooi 
is ook de spaaractie waar u voor gra-
tis tuinplanten kunt sparen. In mei en 
juni kunt u sparen; volle spaarkaarten 
levert u in de maanden juli en augus-
tus in. Bij elke 15 euro ontvangt u een 
stempel waarmee u een spaarkaart 
vult. U maakt kans op 1 van de 5 ca-
deaubonnen van 500 euro!
Van harte welkom in De Oosteinde, in 
deze regio te vinden aan de Zandlaan 
22. Kijk ook op: www.deoosteinde.nl 
maar beter nog: kom gewoon gezel-
lig winkelen!
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Wandelen met Casca (55+)                                                  
Parnassia 
Op twee donderdagen in de 
maand kunt u wandelen met de 
wandelclub: sportief, gezellig 
en gezond bewegen in de bui-
tenlucht. Er wordt in een rustig 
tempo gelopen. 
Op donderdag 12 mei wordt 
lekker gewandeld in de prach-
tige duinen bij Parnassia. Een 
mooie zeereepwandeling van ca. 8,5 km. met prachtige vergezich-
ten, konikspaarden, herten en koele meren met een rijk vogelle-
ven. Na afloop drinkt de groep gezellig samen koffie bij restaurant 
Parnassia met uitzicht op zee. Vergeet u uw lunchpakketje niet? 
U kunt lid worden van de Casca Wandelclub voor 19,00 euro voor 
het hele seizoen of meewandelen voor 2,50 euro per keer. De-
ze prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten, toegangsprijzen en 
consumpties. 
Vertrek parkeerterrein Parnassia: 10.30 uur. Opgeven door betalen 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Dit kan op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur tot uiterlijk 
1 dag van tevoren. Voor meer informatie, aanmelden of afzeg-
gen, of bij twijfel i.v.m. slecht weer, kunt u bellen: 023-548 38 28-1. 
Denkt u aan een eventuele NS-kortingskaart, strippen- en/of OV-
Chipkaart?

Excursie voor senioren naar 
de Keukenhof                                                                                               
In de Keukenhof komt het voor-
jaar tot bloei. Een uniek park, 
wereldberoemd en één van de 
meest populaire bestemmingen 
in Nederland. Nergens treft u 
zoveel kleur en geur aan als op 
Keukenhof. Bloemen? Ja, volop! 
Maar Keukenhof is meer. Ieder jaar organiseren zij allerlei activi-
teiten om uw bezoek nog onvergetelijker te maken, zoals roofvo-
gelshows en het klederdrachtfestival. 
Ook de geschiedenis van de Keukenhof komt ruim aan bod. Waar 
nu de Keukenhof ligt, werd in de 15de eeuw gejaagd. Op deze 
plek werden bovendien kruiden verzameld voor de keuken van 
het kasteel van Jacoba van Beieren; vandaar de naam Keukenhof. 
Waar je dichtbij woont dat sla je vaak over of stel je uit. Maar dit 
jaar niet: we gaan met de excursieclub naar de Keukenhof! Gaat 
u mee?
We verzamelen op dinsdag 17 mei om 10.05 uur bij de bushalte 
van Merlenlaan/Herenweg en reizen met het Openbaar Vervoer. 
Kosten: 17,50 euro (incl. entree en Cascakosten, excl. reiskosten 
en consumpties)  Geef u snel op! 
Opgeven en betalen kan tot uiterlijk donderdag 12 mei bij de re-
ceptie van Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur.

Literaire 
dieven

Heemstede - Politieagenten za-
gen donderdagnacht 22 april 
omstreeks 04.40uur op de Bin-
nenweg een deur van een boe-
kenwinkel open staan. Ter plek-
kebleek er ingebroken, door 
middel van het verbreken van de 
deur. Het is nogniet bekend wat 
precies door de verdachte(-n) is 
meegenomen. De politie is een 
onderzoek gestart naar de in-
braak en vraagt mensen die ge-
tuige zijn geweest contact op te 
nemen via 0900-8844.

Tegen de lamp
Heemstede - De politie heeft 
donderdag 21 april rond 21 uur 
een 51-jarige Heemstedenaar 
aangehouden, nadat hij onder 
invloed van alcohol hadgereden. 
De man liep tegen de lamp op 
de Kerklaan, waar de politie een 
blaastest afnam. Hieruit bleek 
dat deze automobilist onder in-
vloedverkeerde. De man werd 
aangehouden en tegen hem is 
proces verbaalopgemaakt. 

Beschonken
Bennebroek - De politie heeft 
donderdag 21 april rond 20 uur 
op deBinnenweg een automobi-
list aangehouden die onder in-
vloed van alcohol had gereden. 
De man werd aangehouden en 
de politie nam hem mee naar het 
bureau in Heemstede voor een 
ademanalysetest. Hieruit bleek 
dat de man demaximaaltoege-
stane limiet had overschreden 
en tegen hem werd proces ver-
baal opgemaakt.

Icarus in actie voor 
Japanse Basisschool
Heemstede - Op Basisschool 
Icarus vond op donderdag 21 
april een inzamelingsactie voor 
Japan plaats. Vier leerlingen uit 
groep 7 hebben deze actie geor-
ganiseerd omdat ze vinden dat 
Japan na de aardbeving, tsuna-
mi en kernramp wel wat hulp 
kan gebruiken.
De inzamelingsactie bestond uit 
een open podium en een buf-
fet met lekkere (Japanse) hap-
jes en drankjes. Joyce, Mila, Ju-
lie en Annelien zijn weken bezig 
geweest met plannen maken, 
zelfgemaakte posters ophan-
gen en het mobiliseren van leer-
lingen en ouders om deze actie 
tot een succes te maken. En dat 
is het ook geworden; vanaf half 
twee donderdagmiddag stroom-
de de hal van de school aan de 
Burgemeester van Lennepweg 
vol met leerlingen, ouders, opa’s 
en oma’s en andere belangstel-
lenden. 
Al bij de ingang kon men een 
vrijwillige bijdrage leveren en 
dat werd dan ook gul gedaan. 
Voor een kleine vergoeding wa-
ren er zelfgebakken lekkernijen 
te koop en natuurlijk verse su-
shi, gemaakt door Yumiko Ka-
wasaki, de moeder van Joyce. 
Yumiko: “Japan is wel een rijk 
land, maar deze klap kan het 
land zonder hulp  niet te boven 
komen, dus alle beetjes helpen,” 
zegt Yumiko, die ontzettend 

trots is op haar dochter en haar 
vriendinnen. Ook is een heel bij-
zondere tros slingers met wel 
duizend, door groep zeven ge-
vouwen, kraanvogels te bewon-
deren. “Het vouwen van kraan-
vogels is een Japanse traditie 
die geluk en voorspoed brengt. 
Tijdens het vouwen denk je aan 
de zieken of slachtoffers”, aldus 
Yumiko. De kraanvogels zullen 
naar Japan worden opgestuurd.
Als iedereen zich tegoed gedaan 
heeft aan de hapjes en drankjes 
kan het open podium beginnen. 
Maar niet voordat directeur Ma-
rie-Thérèse Meijs het doel van 
de actie heeft toegelicht en de 
vier vriendinnen heeft bedankt 
voor hun inzet voor deze spon-
tane actie. 
De vier presenteren om de beurt 
met veel enthousiasme de voor-
stelling. En het wordt een ge-
weldig spektakel:  van klein tot 
groot worden de meest gewel-
dige acts opgevoerd: Michael 
Jackson, een turn-act, dans-
groepjes en nog vele andere ge-
talenteerde leerlingen komen 
aan bod die hun beste beentje 
voorzetten voor Japan. Gelukkig 
is er na het open podium nog 
wat over van al het lekkers  voor 
de hongerige podiumbeesten. 
En de pot is goed gevuld: wel 
500 euro, een bedrag dat over-
gemaakt gaat worden aan een 
basisschool in Sendai. 

Taart met Japanse vlag.

Beroofd van 
mobieltj e
Heemstede – Op zaterdag 23 
april omstreeks 02.40 uur is een 
16-jarige Heemstedenaar op de 
Glipperdreef beroofd van zijn 
mobiele telefoon. Hij passeerde 
ter hoogte van een supermarkt 
twee jongens. Die sloegen hem 
van zijn fiets en bedreigden hem 
waarna zij zijn mobieltje stalen. 
Getuigen worden verzocht zich 
te melden via 0900 – 8844.

Winkels open op 
Koninginnedag!
Heemstede - Diverse winkels in 
Heemstede openen zaterdag 30 
april Koninginnedag hun deu-
ren of hebben buiten een leu-
ke kraam. U bent dus van har-
te welkom ook op deze feest-
dag. De meeste zaken sluiten 
wel eerder op deze ‘Oranje’ dag. 

Recordbedrag 
voor Asselberg 
Heemstede - Het schilde-
rij ‘America – America’ van 
Gustave Asselbergs 1938 
–1967 (zie foto rechts) 
uit de Stuyvesant collec-
tie bracht op de veiling bij 
Sotheby’s het recordbedrag 
van 27.150 euro op.

De Bleeker Galerie beheert de 
artistieke nalatenschap van 
Gustave Asselbergs. 
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Groep 6 van de Ark en 
het Blekersvaartproject
Heemstede - Groep 6 van ba-
sisschool De Ark in Heemstede 
heeft de afgelopen maand en-
thousiast gewerkt aan het erf-
goedproject over de Blekers-
vaart. Dit project is ontwikkeld 
voor de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek t.b.v. 
het basisonderwijs. In de klas is 
het project d.m.v. een filmpje ge-
introduceerd en zijn de opdrach-
ten uitgelegd. De kinderen heb-
ben vervolgens o.l.v. ouders een 
wandeling gemaakt over de Ble-
kersvaart en met hun digitale ca-
mera’s veel foto’s gemaakt.
Bij toeval troffen twee groep-
jes de heer Jan Beelen (een ou-
de bekende van juf Marianne 
van Rooden) en zij mochten een 
kijkje nemen aan de Blekers-
vaartweg 23a: een onverwachte 
verrassing! Meneer Jan vertelde 
over het bakkershuisje, het leven 
van de blekers en de hoos waar-
mee het water over de bleekvel-
den werd gegooid. Ondanks dat 
het miezerde was het voor alle 
groepjes een fijne middag. Op-
vallend was dat de kinderen veel 

gedenkstenen in gevels konden 
vinden. “Wat is er veel geschie-
denis te vinden op de Blekers-
vaart!” was een van hun opmer-
kingen. Het maken van een po-
werpoint m.b.v. de gemaakte fo-
to’s was een enorme uitdaging 
en een flinke klus. De kinderen 
hebben goed samengewerkt en 
de resultaten mogen er zijn! Op 
donderdag 21 april j.l. hebben 
zij hun powerpoints in de groep 
aan elkaar gepresenteerd. Me-
neer Jan was daarbij aanwezig 
en hij heeft vervolgens nog een 
stukje Blekersvaartgeschiedenis 
verteld. Alle powerpoints wor-
den naar de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
gestuurd en binnenkort zijn deze 
ook te vinden op www.arkheem-
stede.nl. De foto’s in het boekje 
over de wasserij in 1907 dat ge-
leend mocht worden van meneer 
Co Peeperkorn heeft de kinderen 
nóg meer geleerd. 
Juf Marianne bedankt iedereen 
die meegeholpen heeft aan dit 
project en is trots op de 6e-groe-
pers van De Ark! 

Vrijwilliger gezocht natuurinformatiepunt
Heemstede - Landschap 
Noord-Holland is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het informa-
tiepunt ‘de Kakelye’ op het land-
goed Leyduin. De werkzaamhe-
den bestaan vooral uit het bij 
toerbeurt om de week ’s mor-
gens openen van het gebouwtje 
op doordeweekse dagen en aan 
het eind van de dag weer afslui-
ten. Een tweede vrijwilliger ver-
zorgt dan de andere week de-
ze klus. 
In 2006 is de voormalige appel-
schuur van het landgoed Ley-
duin helemaal opgeknapt en op-
nieuw ingericht. In het gebouw-
tje geeft Landschap Noord-Hol-
land informatie over de cultuur-
historie en de natuur van de 
landgoederen Leyduin, Vinken-
duin en Oud-Woestduin. Er lig-
gen diverse folders met wandel-
routes om mee te nemen.
 
Elk weekend zorgt de boswach-
ter dat het gebouw open is voor 
het publiek. De rest van de week 
ontbreekt het aan tijd om hier-

voor te zorgen. Deze klus wordt 
dan door vrijwilligers gedaan. 
Omdat een van hen dit werk niet 
meer kan doen zoekt Landschap 
Noord-Holland een ander voor 
dit karwei.  Het is handig als u 
ook helpt het gebouwtje en het 
parkeerterrein opgeruimd te 

houden en kleine reparaties uit 
te voeren. 

Heeft u interesse en wilt u meer 
weten? Dan kunt u contact op-
nemen met boswachter Ron 
Dam 023-5848052 of telefoon 
06-50251529.

Foto: Ilse Miedema.

Jubileumjaar kinderboerderij met Herfstbal
Heemstede - In het kader 
van het jubileumjaar van Kin-
derboerderij ‘t Molentje is een 
aantal extra activiteiten waar-
mee de jarigeKinderboerderij in 
het zonnetje wordt gezet.
Het Midwinterfeest, dat jaren-
lang gehouden werd in de-
cember, is verplaatstnaar be-
gin november. Omdat er dan 
nog sprake is van herfst, is ge-
kozen voor de naam Herfstbal 

(denk aan dansende pompoe-
nen e.d.). De opzet en grootte 
van het evenement is gelijk ge-
bleven.

Sprookjesspeurtocht 15 mei
Om dit Herfstbal te promo-
ten onder het publiek, wordt er 
op zondag 15 meieen sprook-
jesspeurtocht gehouden in 
het Groenendaalse bos, met 
als start eneindpunt de Kin-

derboerderij ‘t Molentje. En-
kele figuren uit het Herfstbal-
zullen dan druk bezig zijn met 
de voorbereidingen en de kin-
deren krijgenbij elk figuur een 
letter. Mits ze de opdracht goed 
geraden hebben. Alle letters 
samen vormen een woord wat 
slaat op het Herfstbal.
De kaartjes zijn gratis, maar 
beperkt in aantal, dus op is 
helaas op.

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Staat er een leu-
ke functie in de Vrijwilligers Va-
cature Top 3, neem dan contact 
op met één van de medewerkers 
van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heemstede. Zij zijn bereik-
baar van dinsdag t/m donderdag 
tussen 9-12 uur: 023 – 5483824. 
Op www.vrijwilligerswerkheem-
stede.nl kunt u nog veel meer 
leuke vacatures vinden!

Vrijwilligers Kinderboerderij
Als vrijwilliger bij de Kinderboer-
derij bent u bezig met het verzor-
gen van de dieren en alle klus-

jes die daarbij horen. Houdt u 
van dieren, vindt u het leuk om 
deze te verzorgen en ook er-
voor te zorgen dat hun omgeving 
schoon blijft? Vindt u het leuk 
om bezoekers over de dieren 
vertellen? Kom dan eens langs 
voor een rondleiding op de kin-
derboerderij.

Kookvrijwilliger
Lekker kokkerellen voor een 
groep kinderen tussen 0 en 18 
jaar. Samen met een groep-
leidster gaat u een avondmaal-
tijd bereiden voor kinderen met 

epilepsie. Vindt u het leuk om 
in een gezellige huiselijke set-
ting dit vrijwilligerswerk te doen 
doordeweeks of in het weekend 
dan komen wij graag met u in 
contact.

Vrijwilligers voor koffie en
thee schenken
Voor een sociaal cultureel cen-
trum die cursussen en activitei-
ten organiseren voor 55 plussers 
zoeken wij enthousiaste dames 
en heren voor het verzorgen van 
de koffie en thee voor de cursis-
ten en docenten. Eén keer per 
2 weken op maandagmiddag 
verzorgt u dit samen met een an-
dere vrijwilliger.

Koninginnedagviering Bennebroek
Bennebroek - Niet alleen in 
Heemstede, ook in Bennebroek 
wordt Koninginnedag - zater-
dag 30 april - feestelijk gevierd 
Het programma duurt van 10.00 
tot 17.00 uur. Voor jong en oud 
is wat te beleven. De festivitei-
ten worden georganiseerd in het 
centrum.
Het programma: 10-11.30u. 
Oranjemarkt. 10.15u. start aan-
melding spelcircuit 4 tot 7 jaar. 

10.45u. opening door burge-
meester, vlag hijsen en toost 
met Oranjebitter. 11-12.30u. 
spelcircuit 4-7 jaar in de Elften-
tuin. 11-13u. Het Bennebroek 
Super Beweeg Spektakel. 12-
12.30u. Streetdance-demonstra-
tie 1. 12-13u. Tonnetje Knuppe-
len voor 16 jaar en ouder. 12-
15u. Klaverjassen voor oude-
ren in het Honk van Zwaans-
hoek. 13.30-14u. Streetdance-

demonstratie 2. 14-15u. Bingo. 
13.15-14u. Tonnetje Knuppelen 
voor jongeren. 14-15u. Eieren-
gooien. 14-16u. Benneboek Ca-
nal Super Cross. 10.30-16u. Div. 
activititeiten als springkussen, 
spijkerbroekhangen en hobbel-
paard. 11-15u. Div. muzikale op-
tredens o.a. Mini Playback Show. 
16u. Prijsuitreiking Klaverjassen. 
17u. Prijsuitreiking loterij. Beiden 
in de Oranjetent op de Geitewei.
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Bridgedrive Fablo Tennishal
Regio - In navolging op voor-
gaande jaren wordt er weer 
een bridgedrive georgani-
seerd in de Fablo Tennishal op 
zaterdag 14 mei gehouden. 
Locatie:Marcelisvaartpad 11 te 
Haarlem.

De aanvang is 13.00 uur. De zaal 
is geopend vanaf 12.00 uur. Er 
worden 6 x4 = 24 spellen ge-
speeld in meerdere, evenredig 
sterke lijnen. De drivewordt on-
derbroken met een korte pauze.

Als hoofdprijs is er een beker en 
per lijn is er voor allewinnaars 
een mooie prijs.

Het inschrijfgeld bedraagt per 
paar 15,00 euro, inclusief een 
kopje koffie,een borrelhapje 
en een kleine attentie voor alle 
deelnemers na afloop.
De inschrijving stopt bij 120 pa-
ren.

Informatie kunt u vinden op 
www.fablotennishal.nl.

In een andere windrichting
A lijn
De strijd om het kampioenschap van Bel Air is allang gestre-
den en dat was te zien aan het resultaat van de kampioenen. Ir-
ma v.Roosmalen en Tine Posthuma deden het zeer ontspannen en 
kwamen uit op een score van 49,65%. De spanning zit nog in de 
strijd om het slemkampioenschap.  Op maar liefst 5 spellen in de A 
lijn kon en moest Groot of Klein slem geboden en gehaald worden. 
In deze strijd gaan de kampioenen ook aan kop. Op spel 20 bo-
den zij als enige klein slem SANS uit en dat gaf een punt meer, zo-
dat zij met 23 punten de lijst aanvoeren.  Marijke v.Lamoen en Ro-
nald v.d.Holst behaalden twee keer klein slem in schoppen, maar 
zaten op spel 20 in eend andere windrichting. Hannie Koek en Piet 
v.d.Raad speelden samen en dat was mede de oorzaak at zij op 
spel 3 Groot slem schoppen uitboden in de wetenschap dat alle 
Azen en Heren binnenboord waren. Een foutje, want Joke v.Dam 
legde triomfantelijk ruiten Aas op tafel. Piet v.d.Raad zat te hopen 
dat bij de dummy een renonce ruiten zou komen, maar toen dat 
niet het geval bleek te zijn was een NUL geboren.  Onderin de A 
lijn moeten An Heemskerk en Henk Vledder volgende week min-
stens 53% scoren om in de A lijn te blijven. Voor Marijke v.Lamoen 
en Ronald v.d.Holst  is dat 54%, Voor Martien en André Mesman is 
dat 64% en voor Riek en Nico Timmers zelfs 65%. Lijkt onbegon-
nen werk.

B lijn
Maria en Ton Bruseker hebben nu een voorsprong van 5% op num-
mer vier, zodat de promotie wel veiliggesteld is met hun score van 
57,29%. Ali Boeder en Roos v.d.Elst gaan ook waarschijnlijk naar de 
A lijn, maar dat is een promotie zonder glans, want ze gaan uit el-
kaar. Roos is naarstig op zoek naar een partner en Ali wordt sla-
pend lid. Het partnerschap van Jan Zwaneveld en Pim Houtzager 
loopt niet helemaal naar wens. Over een weer is wat irritatie, maar 
de score is nog steeds goed. Met 59,03% staan zij op plaats drie 
en de A lijn lonkt weer. Hopelijk kan een goed gesprek helpen. Ti-
nus Spreeuw en Gerard v.d.Berk lieten het met 49,65% enigszins 
liggen en zij zakten naar plaats vier. Als de situatie in de A lijn zo 
blijft hebben zij nog een kans, anders zullen zij volgende week al-
les uit de kast moeten spelen om op plaats drie uit te komen. Met 
maar 48,61% hebben Riek en Gerard Hageman zich in de nes-
ten gewerkt. Ze staan onder de fatale grens van 47½% gemid-
deld. Ina Langeveld en Ria Brandwijk werden laatste met een sco-
re van 40,97% en staan op degraderen. Kennelijk hebben zij goe-
de hoop het volgende week recht te trekken, want opgewekt gin-
gen zij huiswaarts. An Touw en Wil van Dijk moeten de laatste zit-
ting afsluiten met minstens 70% om in de B lijn te blijven. Wedden 
dat zij dat niet gaan halen.

C lijn
Met 59,38% hebben Lucie Doeswijk en Siem v.Haaster een flin-
ke kloof geslagen met nummer twee, Emmy en Jan v.Stijn. Door 
maar 50,32% te halen werd de achterstand voor het echtpaar 8%, 
maar promotie hebben zij nog steeds in eigen hand. Toos v.d.Tweel 
en Albert v.d.Moolen klimmen uit het dal en met een score van 
60,94% hebben zij weer zicht op de B lijn. Op spel 10 boden en 
haalden zij als enige klein slem harten. Lies Huneker deed het van-
avond met Ella Wijsman en de dames kwamen tot 51,56% en dat is 
niet goed genoeg om uitzicht te houden op een plaats in een hoge-
re lijn. De eerste drie zijn onbereikbaar geworden. Hennie Lameris 
en Carrie Carels hebben de twijfelachtige eer om,met een gemid-
delde van 43,80%,  rode lantaarndragers te worden. 
Piet van den Raad.

INGEZONDEN

Racewagen op 
N205

Regio - De verkeerspolitie heeft 
woensdagavond 20 april in Vijf-
huizen het rijbewijs ingevor-
derd van een 21-jarige automo-
bilist uit Haarlem, die over de 
N205 raasde. De auto werd aan 
de kant gezet, nadat zijn snel-
heid was gemeten op 187 km/
uur. De politie vorderde hier-
op direct het rijbewijs in van de-
ze beginnend bestuurder. Te-
gen de Haarlemmer is proces-
verbaal opgemaakt en zijn rijbe-
wijs wordt doorgezonden naar 
het Openbaar Ministerie. Op de 
N205 controleert de verkeers-
politie regelmatig het verkeer op 
snelheid, omdat er door hardrij-
ders verkeersongevallen worden 
veroorzaakt. Voor de overige lo-
caties, zie www.politie.nl/Kenne-
merland/verkeer/Locatiescon-
troles/. Hier staan locaties ver-
meld waar de verkeerspolitie re-
gelmatig op snelheid contro-
leert. Houdt u zich aan de snel-
heid, dat voorkomt meer dan al-
leen een bekeuring.

Keihard langs 
de zee

Regio - De aandacht van de ver-
keerspolitie werd woensdagmid-
dag 20 april rond 16.05 uur ge-
trokken door een 21-jarige auto-
mobilist uit Weesp, die met ho-
ge snelheid langs de radarcon-
trole op de Zeeweg in Bloemen-
daal reed. De Zeeweg is een van 
de ongevalswegen waar regel-
matig gecontroleerd wordt door 
de verkeerspolitie. Na de meting 
van 145 km/uur kon deze begin-
nend bestuurder uit Weesp op 
een veilige manier aan de kant 
worden gezet op de Boulevard 
Barnaart, door de onopvallen-
de videosurveillance. Het rijbe-
wijs van de man werd direct in-
gevorderd en tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt. De man 
uit Weesp was niet de enige die 
te hard reed op de Zeeweg, want 
tijdens de snelheidscontrole die 
daar tussen 14.30 en 17.30 uur 
werd gehouden, reden er 122 
weggebruikers te hard. In totaal 
werden ruim 1700 passanten ge-
controleerd.

Prijsuitreiking Family 
op de Binnenweg
Heemstede – De brasserie 
Heemstede Family op de Bin-
nenweg viert zijn 10 jarig jubi-
leum. De hele week van 11 tot 
en met 17 april konden bonnen 
uit de eerder verspreide Fami-
ly jubileum krant ingevuld wor-
den. Bonnen van een portie fri-
tes voor tien cent tot een drie 
gangen menu van een tientje. Er 
werd veel gegeten in die week 
want de oogst aan bonnen was 
heet groot. De eigenaren, Cin-
dy en Lucien Lie  hadden dit niet 
zo verwacht. Vandaar dat ze ex-
tra hun best deden om de win-
naars van de bonnenactie zater-
dag in het zonnetje te zetten met 
prijzen als kaarten voor het Dol-
finarium, family dinercheques 
voor zes personen, Boeken van 
Blokker die gaan over pannen-

koeken, het grote fritesboek, de 
soepkalender en Jamie in 30 mi-
nuten, een cadeaubon voor de 
Linnaeushof, cadeaubonnen 
van50 euro en een kinderpar-
tijtje voor, natuurlijk! Tien kin-
deren.  Prijswinnaars waren de 
families Jonkheer, Pluin, Groen-
hout, Dorland, Otting, Huisman  
en Conquy. Ze gingen gezamen-
lijk in het zonnetje vóór het ter-
ras van de brasserie Family op 
de foto. Het leukste van de mid-
dag? 
Ze dachten dat ze waren uit-
genodigd voor een kopje kof-
fie en een ijsje maar dat Cindy 
en Lucien van Family zo zou uit-
pakken! Dat was een complete 
verrassing. Ze komen allemaal 
gauw weer terug.
Ton van den Brink

Kappen van bomen per 
1 mei vergunningvrij
Heemstede - Het college heeft 
besloten dat ingaande 1 mei er 
geen kapvergunning meer no-
dig is voor het weghalen van bo-
men. Er zijn nog wel uitzonde-
ringen. De gemeente heeft een 
lijst samengesteld met 350 bo-
men met een historische waar-
de of bijzondere soorten.
Eigenaren van deze bomen krij-
gen van de gemeente een be-
richt waarin staat dat voor de-
ze bomen nog wel een vergun-
ning nodig is. Deze vergunning 
zal ook niet zo snel worden ver-
strekt. Alleen als een boom ziek 

is of een gevaar oplevert voor 
de omgeving mag ook een bij-
zondere boom, na toestemming, 
worden gekapt. De gemeente 
sluit met dit besluit aan bij het 
landelijke beleid. Het verstrek-
ken van vergunningen kost de 
gemeente jaarlijks 35.000 euro, 
waar maar 10.000 euro aan in-
komsten tegenoverstaat.
Naar verwachting zal de ge-
meenteraad op 28 april het 
voorstel goedkeuren en kunt u 
dus vanaf 1 mei zonder vergun-
ning aan het kappen.
Eric van Westerloo.

Bewoners weinig last van 
nieuwbouw ‘De Houthof’
De gemeente Haarlem wil sa-
men met een ontwikkelaar op 
de grens van Heemstede een 
nieuw gebouw neer zetten. Op 
de hoek van de Randweg en de 
Herenweg verrijst een gebouw 
met 92 appartementen en een 
aantal kantoren. De verkeers-
afwikkeling kan niet anders dan 
via Heemsteeds grondgebied. 

De bewoners van de nabij gele-
gen Bloemenbuurt maken zich 
daar ernstige zorgen over. In sa-
menwerking met de bewoners 
heeft de gemeente Heemste-
de onderzoek laten doen naar 
de gevolgen voor de verkeers-
druk in de wijk. Het onderzoek 
heeft uitgewezen dat er nage-
noeg geen extra overlast zal zijn, 

omdat het aantal extra verkeers-
bewegingen zeer beperkt is. Enig 
extra verkeer is te verwachten, 
maar zal niet tot een ongewens-
te situatie leiden. De gemeen-
te ziet dan ook geen aanlei-
ding de bouw aan te vechten bij 
de Haarlemse bestuurders. Wel 
vraagt Heemstede om een goed 
onderzoek door Haarlem naar 
het effect van de nieuwbouw 
op het grondwater. Als blijkt dat 
de Bloemenbuurt last krijgt van 
wateroverlast zal de Heemstede 
maatregelen aanvragen.
Eric van Westerloo.



27 april 2011 pagina 11

Goed parkeren is in het 
centrum nu ‘een eitje’
Heemstede – Op uitnodiging 
van de gemeente Heemstede en 
WinkelCentrum, de winkeliers-
vereniging Binnenweg / Raad-
huisstraat stonden leerlingen 
van de Haemstede Barger en-
Hageveld paaszaterdag op de 
Binnenweg klaar om met gele 
ballonnen  de parkeerpolitie te 
assisteren. Mark Freijser. Daan 
Jaspers en Sylvia van Hout van 
de Haemstede Barger gingen 
met de beste bedoelingen de 
Raadhuisstraat en Binnenweg 
op om  complimentjes uit te de-
len aan automobilisten die goed 
parkeerden. 
Sommigen reageerden leuk op 
die vriendelijke geste, sommi-
gen begrepen er helemaal niets 
van, dan kreeg je vragen “waar 
je je mee bemoeit” tot het schel-
den toe. “Een aardigheidje me-
neer! Goed bedoeld mevrouw”! 
Automobilisten die goed tussen 
de blokjes parkeerden kregen 
een parkeerkaart, zomaar gratis, 
goed voor twee uur parkeren. 
De niet zo mooie parkeerders 
die op de grijze band stonden 
of op de grijze tegeltjes, kre-

gen een blauwe kaart, waarop 
stond dat u te gast bent en  ook 
de spelregels voor automobilis-
ten op de Binnenweg. Waar u te 
gast bent! Waar voetgangers en 
fietsers de ruimte krijgen. 
Waar een maximale snelheid is 
van 30 km per uur. Waar een-
richtingsverkeer is van zuid naar 
noord, behalve voor fietsers. 
Waar op een gehandicapten-
plaats met een gehandicapten-
kaart en parkeerschijf maximaal 
2 uur kosteloos geparkeerd mag 
worden. Een Binnenweg, waar 
dus nog geparkeerd mag wor-
den, iets wat in heel veel verge-
lijkbare winkelcentra helemaal 
niet meer kan. Was het nou echt 
het mooie weer alleen dat zorg-
de dat er op deze paaszaterdag 
in de middag om drie uur nog 
parkeerplaatsen open waren op 
het stuk tussen Julianalaan en 
Cloosterlaan, omdat iedereen op 
de fiets gekomen was?  
WinkelCentrum doet er veel aan 
om het winkelen nog aantrekke-
lijker te maken.

Ton van den Brink

Warme klus voor Paashazen 
GSV Heemstede en BATO
Heemstede - Het valt ook niet 
te raden hier in Nederland. 
Stonden we vorig  jaar te soppen 
in de schoenen,  dit jaar was het  
zweten in het hazenpak. In de 13 
jaar dat GSV Heemstede het or-
ganiseert is het nog niet voorge-
komen dat de temperatuur  zo 
hoog was.  Ook het aantal in-
schrijvingen liep behoorlijk op 
naarmate de zaterdag naderde.  
Zelfs op zaterdag wilde kinde-
ren zich nog inschrijven voor de 
Paashazenzoektocht.  Op zich 
niet zo erg, maar de versnape-
ringen waren ingekocht op het 
aantal inschrijvingen. Wat er dit 
keer te kort was, was water. Hier 
hadden we wel een tankwagen 
voor kunnen  laten komen. Om 
13.00 uur ging de eerste groep 

vol  goede moed op zoek naar 
de eerste haas.  Een zoektocht 
die al snel anderhalf uur in be-
slag nam en dan ook nog de 
warmte…
Gestoken in een (warm) haas-
pak stond Corinne  te wachten 
op de eerste groep. Zij had een 
doos met surprise-eieren klaar-
staan in ruil voor het afleggen 
van een parcours met een ei op 
een lepel. Ook Maartje was ge-
heel uitgedost.  Bij haar moch-
ten de kinderen een parcours 
afleggen, springen als haasjes 
langs allerlei pilonnen.  Bij Mo-
nique was het echt eieren zoe-
ken. Terwijl de kinderen tot 20 
telden, verstopte zij snel de eie-
ren. Als beloning kregen zij een 
chocolade-eitje.  Na een moei-

zame speurtocht werd Toon ge-
vonden.  Als je naar hem keek 
kreeg je het al warm. Hij had 
ook nog een (hazen) neus op-
gezet, waardoor de zweetdrup-
pels spoedig langs zijn gezicht 
en rug liepen. Bij hem  moch-
ten de kinderen hun eitje be-
schilderen en…. Bewaren of op-
eten.  Tot slot  stonden Rivka en 
Renee langs de weg getooid met 
“slechts” twee hazen-oren.  De 
kinderen die hun vonden moch-
ten de Paasboom  versieren met 
paasfiguren.  Bij de start/finish 
was gelukkig een water/limona-
depost, bemand door Joke, die 
het liefst meerdere keren werd 
aangedaan.

Boswachter Jos

Slotmanifestatie 
Windkracht 6 project
Heemstede - Op maandag 18 
april vond in de Pinksterkerk in 
Heemstede de slotmanifestatie 
plaats van Windkracht 6.

In het landelijke project Wind-
kracht 6 maken leerlingen van 
de groepen 5 en 6 van de basis-
school kennis met blaasmuziek. 
In Heemstede hebben de Nico-
laas Beetsschool en de Voor-
wegschool het Windkracht 6 
lespakket in de muziekles be-
handeld.
Uit volle borst zongen de leer-
lingen van die scholen de in-
gestudeerde liedjes, die speci-
aal voor het project zijn gecom-
poneerd. Begeleid door een ge-

legenheidsorkest samengesteld 
uit leden van de Harmonie St. 
Michael, Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede, de Teisterband 
en het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest. Ook één van de le-
den van het Heemsteeds Jeugd 
Orkest deed mee! Tussendoor 
werden de diverse blaasinstru-
menten voorgesteld (mèt geluid 
uiteraard) en met name de slag-
werkinstrumenten mochten zich 
verheugen in grote populariteit..
Heel illustratief werd de leerlin-
gen  voorgedaan hoe het bij een 
“echt” concert toegaat, hoe een 
repetitie van een orkest in zijn 
werk gaat en wat het het belang 
is van hard en zacht spelen. De 

leuke, leerzame ochtend werd 
afgesloten met een “concert” 
van ballonnen, bespeeld door de 
170 leerlingen van de Nicolaas 
Beetsschool en de Voorweg-
school. Bij het vertrek werden de 
leerlingen nog wegwijs gemaakt 
hoe ze op een leuke en goed-
kope wijze verder kunnen ken-
nismaken met blaasmuziek. Ze 
kregen allemaal informatie mee 
over het Frans Kniese Instru-
mentenfonds dat muziekinstru-
menten voor 9 maanden gratis 
ter beschikking stelt aan jeugdi-
ge beginners in de blaasmuziek, 
met als bonus dat ze een aantal 
lessen kunnen krijgen van erva-
ren musici van het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede. Hope-
lijk hebben ze daarna voldoen-
de aardigheid in de blaasmuziek 
gekregen om verder actief deel 
te nemen in één van de jeugd- 
orkesten in Heemstede. 
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Dagboekfragmenten over 
5 mei 1945 gezocht

Regio - Heeft u in de Twee-
de Wereldoorlog een dagboek 
bijgehouden en staat daar 
een aantekening in over 5 mei 
1945? Of heeft een overleden 
familielid een dagboek nage-
laten met daarin een passage 
van deze belangrijke dag uit 
onze geschiedenis?
Stuur deze dan naar het 
NCRV-programma Plein 5. 
Want Radio 5 Nostalgia staat 
op Bevrijdingsdag in het teken 
van de bevrijding en gaat in 
diverse programma’s op zoek 
naar bijzondere verhalen van 
luisteraars.

Plein 5 verzamelt de fragmen-
ten voor een speciale uitzen-
ding van donderdag 5 mei, ge-
titeld Het dagboek van 5 mei. 
De voorgelezen fragmenten 
over de dag dat Nederland 
werd bevrijd van de Duitse be-
zetting worden aangevuld met 
een persoonlijke toelichting. 

In Plein 5 staan regelmatig 
dagboeken centraal. Het laat 
sinds vorig jaar elke dinsdag 
een fragment horen uit het 
dagboek van een luisteraar. 
Daarbij staan kleine anek- 
dotes centraal. In novem-
ber was er een Dagboeken-

week en daar komt nu dus het 
project Het dagboek van 5 mei 
bij.
Plein 5-presentator Hijlco 
Span: “Een onderwerp waar 
veel over is geschreven in ons 
land is 5 mei 1945. Daarom 
roepen wij iedereen op dag-
boekfragmenten op te sturen. 
Het bijzondere van een ge-
beurtenis als deze zit ‘m juist 
1in de persoonlijke ervaring. 
Dat zie je aan het beroemde 
dagboek van Anne Frank: een 
bijzonder dagboek, maar ook 
eentje dat is geschreven door 
een heel gewoon Amsterdams 
meisje.”
In aanloop naar de dagboe-
kenuitzending op Bevrijdings-
dag laat Plein 5 vanaf maan-
dag 2 mei elke dag een frag-
ment horen uit het bekende 
oorlogsdagboek van Margje 
Groenendijk-Domburg, voor-
gelezen door Hetty Blok.
Originele dagboekaantekenin-
gen kunnen gescand of ge-
kopieerd opgestuurd worden 
naar: NCRV, redactie Plein 5, 
Postbus 25000, 1202 HB Hil-
versum of per mail: plein5@
ncrv.nl
Plein 5 is elke werkdag te ho-
ren van 14.00 tot 16.00 uur op 
Radio 5 Nostalgia.

Schrijvers gezocht

Wedstrijdreglement:
• Je bent afkomstig uit Haarlem 
of omgeving (tussen Noordzee-
kanaal en Hillegom).
• Het boek is een roman/verha-
lenbundel.
• Het ingezonden manuscript is 
nog niet eerder gepubliceerd. 
Het manuscript mag wel in eigen 
beheer gepubliceerd zijn.
• Het manuscript bestaat uit 
minimaal 100 en maximaal 300 
pagina’s.
• Het manuscript is Nederlands-
talig.
• Het boek dient geschreven 
te zijn door één auteur of door 
een collectief dat als één auteur 
beschouwd kan worden.
• Het manuscript dient in twee-
voud te worden ingeleverd 
(gebonden of gebundeld, géén 
osse pagina’s) en dient vóór 31 
augustus 2011 ingeleverd te 
worden bij Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem of 
kan verzonden worden aan: 
Bibliotheek Haarlem en omstre-
ken
t.a.v. Henriëtte Adema
Postbus 204, 2000 AE Haarlem.

• Bij inzending duidelijk naam 
(eventueel pseudoniem), leef-
tijd, adres, telefoonnummer en 
e-mail adres (verplicht) vermel-
den.
• Deelname aan de wedstrijd is 
pas definitief wanneer de orga-
nisatie de geprinte versie van het 
manuscript in bezit heeft.
De inzenders ontvangen hiervan 
een bevestiging.
• Alle deelnemers dienen be-
schikbaar te zijn op de dag 
van de uitreiking op 30 oktober 
2011.
• Inzenders gaan akkoord met 
promotie en het bij een breed 
publiek onder de aandacht 
brengen van het werk.
• Manuscripten dienen voor 31 
augustus 2011 in bezit te zijn van 
de organisatie.
• Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.
• Manuscripten worden op 
verzoek van de auteur geretour-
neerd na de prijsuitreiking.

Voor meer informatie kijk op:
www.nieuweteisterbant.nl of 
www.debibliotheekhaarlem.nl 

Regio - De kunstenaarssociëteit Nieuwe Teisterbant orga-
niseert in samenwerking met de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken voor de tweede keer de Haarlemse Debuutprijs 
voor beginnende schrijvers uit Haarlem en omgeving. De prijs-
uitreiking vindt plaats op 30 oktober 2011.

Regio - Prezens, onderdeel van 
GGZ inGeest, start binnenkort 
weer de cursus ‘Aan de slag met 
angst’ voor mensen die willen 
leren omgaan met hun angst-
klachten. Voor mensen met pa-
niekklachten starten we de cur-
sus ‘Geen Paniek!’. Start: dinsdag 
10 en woensdag 11 mei. 
Iedereen is wel eens bang. Angst 
is heel normaal en gezond. Angst 
waarschuwt ons voor gevaar en 
zorgt ervoor dat de mens in ac-
tie komt. Sommige mensen zijn 
ook zonder gevaar angstig. Eén 
op de vijf mensen heeft hier zo-
veel last van, dat angst hun leven 
beheerst. Ze hebben klachten 
zoals veel piekeren, nerveus voe-

len of angstig zijn, hartkloppin-
gen, een drukkend gevoel op de 
borst, een gevoel van onwerke-
lijkheid of controleverlies. Men-
sen met paniekklachten worden 
vaak bang om zich in bepaalde 
situaties te begeven, zoals open-
bare ruimtes, supermarkt, bios-
coop, auto of de trein. Door de 
onprettige angstgevoelens kun-
nen mensen situaties gaan ver-
mijden, wat vaak grote gevolgen 
heeft voor hun leven.  Angst hoeft 
niet langer uw leven te beheer-
sen, want angstklachten zijn ef-
fectief aan te pakken. In de cur-
sus leert u stap voor stap vaar-
digheden waarmee u uw angst-
gevoelens leert hanteren. Vooraf 

krijgt u een vrijblijvend adviesge-
sprek. In dit gesprek bekijken we 
samen met u welke cursus voor 
u geschikt is. 
Ook als u twijfelt, kunt u zich 
aanmelden voor een adviesge-
sprek. Startdata: Aan de slag 
met Angst 11 mei 10.00-12.00 
uur.               

Geen Paniek! 10 mei van 14.30-
16.30 uur Locatie: Gebouw Zui-
derpoort, Amerikaweg 2 Haar-
lem Liever zelfstandig aan de 
slag? Dat kan. Op elk gewenst 
moment kunt u starten met de 
zelfhulpcursus Angstklachten 
Overwinnen. U krijgt hierbij be-
geleiding van een coach.
Meer informatie en aanmelding:  
(023) 518 7640, e-mail: infopre-
ventie@prezens.nl

Aan de slag met angst

Open Dagen duikvereniging
Regio - Op dinsdag 3 en 10 
mei organiseert Duikteam 
Zandvoort (DTZ) Open Dagen. 
Deze zullen plaatsvinden in de 
thuishaven, het zwembad van 
Centerparcs Zandvoort.
Van 21.00u tot 22.00u is ieder-
een van harte welkom om ken-
nis te maken met de club.
Tijdens de zomerperiode [14/6 
t/m 13/9] zijn de leden actief 
met buitenduiken in de om-
geving. Veel kantduiken, maar 
ook regelmatig bootduiken. 
Na de duik wordt er onder het 
genot van een hapje en een 
drankje de ervaringen van de 
duik besproken. Er wordt ook 
regelmatig een BBQ verzorgd.

Meer weten? Mail dan naar: 
bestuur@duikteamzandvoort.nl . 
Of kom naar de Open Dag. 
Centerparcs, Vondellaan 60 te 
Zandvoort.

Een van de activiteiten: het schoonduiken van de visstek voor de 
bewoners  van de Boerhavekliniek in Haarlem

RCH scoort volle buit
Heemstede - Voor de 2e op-
eenvolgende keer lukte het 
RCH-Pinguïns de volle winst uit 
de weekenddubbel te pakken. 
Was het vorige week Sparks dat 
aan de zegekar werd gebonden, 
dit weekend moest Robur ’58 
de kracht van de Heemsteedse 
kampioenspretendent ervaren.

Konden de Apeldoorners thuis 
het verlies nog redelijk beper-
ken,  de return in Heemstede 
bleek al snel een kansloze mis-
sie te worden.

RCH hoefde zondag slechts 
6 2/3 inning in actie te komen 
om met 10 punten verschil een 
vroegtijdig einde aan de wed-
strijd te maken en zich, tezamen 
met PSV en Euro Stars, aan de 
kop van de ranglijst te nestelen.  
De openingsinning, zaterdag 
in Apeldoorn, bood direct een 
hoop spektakel. Uit honkslagen 
van Zamir Lijde, Lex Leijenaar, 

Bayron Cornelisse (een double) 
en Ferd van Stekelenburg scoor-
de RCH 3 x en gingen de mee-
gereisde supporters er eens lek-
ker voor zitten. Maar ook Robur 
trok direct fel van leer, maar 3 
honkslagen op heuveltroef Chris 
Mowday bleven, mede door een 
dubbelspel, zonder resultaat.

Omdat beide pitchers zich op-
merkelijk van hun moeizame 
start herstelden, bleef het tot 
aan de 8e slagbeurt 0-3.

Maar toen vervolgens de Apel-
doornse starter Matthijs Nay-
joks bij 2 nullen 2 vrije lopen 
moest toestaan en zijn opvolger 
Werner van Eijk begon met een 
wilde worp en ook nog eens zijn 
infield de fout in zag gaan, stond 
het 0-5 en leek de wedstrijd als 
een nachtkaars uit te gaan.

Maar de 2e helft van de 8e in-
ning bracht toch nog wat op-

winding. Chris Mowday leek op 
zijn eerst no-run overwinning 
af te stevenen, maar werd ge-
dwarsboomd door de arbitra-
ge toen de Apeldoornse honklo-
per Juan Holtrigter ten onrech-
te safe werd gegeven op het 
2e honk en de irritaties Chris te 
machtig werden, met als gevolg 
ook nog een veldfout van eigen 
hand en een hoop onvriendelijk-
heden over en weer.

Maar omdat de schade tot 1 run 
beperkt bleef en Ewout Bos soe-
verein de 9e inning vanaf de 
heuvel mocht regeren, kon de 
terugreis met een 5-1 overwin-
ning in de pocket gevierd wor-
den. 

A.s zaterdag ontvangt RCH/P 
de Hawks om 14.00 uur op het 
Heemsteedse Sportpark.

De return op zondag in Dor-
drecht vangt aan om 14.30 uur.
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Afslanken met Centimeter Garantie!

10% Korting in daluren 
Heemstede - Afslanken op een 
prettige en ontspannen manier, 
dat is het ideaal voor veel men-
sen. Een rustige prettige omge-
ving en met ervaren begeleiding. 
LaRiva werkt op deze manier, al 
na een paar behandelingen er-
varen de dames en heren een 
opvallende verbetering in hun 
conditie en  zien zij hun  figuur 
slanker worden.
Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor jong 
en oud. Met de methode van la-
Riva is het mogelijk om op een 
geheel natuurlijke wijze af te 
slanken, totaal of plaatselijk!
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 20 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes! Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt!
De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. Het ac-
tieve deel bestaat uit de doelge-
richte bewegingstherapie waar-
mee men totaal of plaatse-
lijk gaat afslanken. Deze bewe-
gingstherapie wordt liggen uit-

gevoerd in een warmtecabine. 
De warmte zorgt ervoor dat de 
spieren ontspannen en er met 
een relatief lichte inspanning 
toch effectief aan het figuur ge-
werkt wordt. Omdat liggend be-
wegen minder belastend is kun-
nen ook mensen met reuma-
tische-, rug-en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode 
afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de Ozonzuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden af-
gevoerd. De huidconditie ver-
betert zichtbaar en de elastici-
teit neemt toe. LaRiva geeft ook 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven.
LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, de 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. 
Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak: LaRi-
va, Instituut voor natuurlijke fi-
guurcorrectie, Raadhuisstraat 27 
te Heemstede. Tel: 023 5474419 
.www.lariva.nl* actie geldig van-
af 26-04-2011 t/m 26-5-2011 .

HPC zwemt in 
tropische sferen
Tijdens de afgelopen paasdagen 
was het heerlijk weer om lekker 
buiten te zijn. Maar bij gebrek 
aan een buitenbad vond het 
paastoernooi in het Boerhave-
bad binnen plaats. In het zwem-
bad steeg de temperatuur tot 
tropische waarden. Toch was dit 
geen belemmering voor de wed-
strijdzwemmers van HPC Heem-
stede om een prima presta-
tie neer te zetten. Op eerste en/
of op tweede paasdag kwamen 
Gijs van de Woord, Fleur van 
Veen, Mandy van der Linden, 

Ricardo Haverschmidt, Mike 
Schouw, Veerle Claassen, David 
van Groen, Martijn Braspenning, 
Denise van der Linden en Car-
men Meijer in actie. Samen wa-
ren ze goed voor 15 persoonlij-
ke records. Gijs wist drie secon-
den van zijn beste tijd op de 50 
meter schoolslag af te halen wat 
een knappe prestatie is. Maar 
de grootste tijdsverbetering 
kwam op naam kwam te staan 
van Mike die op de 100 meter 
schoolslag bijna negen secon-
den sneller zwom dan de vorige 

keer. De ploeg mocht in totaal 6 
gouden, 5 zilveren en 3 bronzen 
medailles mee naar huis nemen. 
Helaas mislukte de pogingen 
van Martijn en Carmen om op de 
50 meter vrije slag een limiet te 
halen voor het Nederlands Ju-
nioren Kampioenschap. Beiden 
zitten er heel dicht bij maar haal-
den het ook nu weer nét niet. 
Vooralsnog blijft het aantal NJK 
deelnemers voor HPC steken op 
twee (David van Groen en Tim 
Walstock). Wesley verkeerde 
wederom in supervorm en zwom 
zichzelf naar vier nieuwe clubre-
cords! Coach Elly die op beide 
dagen de begeleiding voor haar 
rekening had genomen was dan 
ook terecht uitermate tevreden 
over haar ploeg! 

Ans Weber, wethouder Christa Kuiper, Cock Dikkeboom, NelPrins en Paul van den Hoorn

Wethouder Christa Kuiper koopt eerste lot
Zonnebloemloterij 2011 van start
Vrijdagmiddag stond Ans Weber, 
voorzitter en eerste verkoopster 
van de Zonnebloem Heemste-
de, bij wethouder Christa Kui-
per, even loco burgemeester van 
Heemstede, op de stoep van het 
raadhuis met het eerste lot van 
de actie Nationale Zonnebloem 
loterij.

Van de opbrengst van de lan-
delijke loterij kunnen mensen 
met een fysieke beperking door 
ziekte, handicap of gevorderde 
leeftijd weer kleur in hun leven 
krijgen.
Van de opbrengst organiseren 
we namelijk meer dan 300.000 
dagjes uit en 275 aangepas-
te vakanties voor zieken, ge-
handicapten en hulpbehoeven-
de ouderen De 40.000 vrijwil-
ligers verminderen gevoelens 
van eenzaamheid door mid-
del van huisbezoek en activitei-

ten. Christa Kuiper had een aan-
tal vragen over de organisatie 
van de Zonnebloem Heemstede, 
penningmeester Paul van den 
Hoorn en bestuurders Nel Prins 
en Cock Dikkeboom gaven uit-
leg over de twee afdelingen, Val-
kenburg en Berkenrode.

Beide afdelingen werken met 
ongeveer dertig vrijwilligers die 
bij de Valkenburg 68 gasten be-
zoeken en bij Berkenrode 95 
gasten, mensen  met een fysie-
ke beperking, ziekte, handicap 
of gevorderde leeftijd. Zij wor-
den ongeveer tweemaal in de 
maand bezocht. Voor uitjes be-
schikken beide afdelingen over 
vrijwillige chauffeurs. Alle acti-
viteiten, van een bezoek aan de 
Keukenhof, boottochtjes, een-
voudige picknicks in de zomer 
tot aan koopmiddagen tegen  de 
Sinterklaas of Kerst, ze zijn al-

leen mogelijk met de bijdragen 
van iedereen die dit werk be-
langrijk vindt. Die kans krijgt u 
volop want de vrijwilligers van de 
Zonnebloem bieden u loten aan 
op braderieën in Heemstede als 
op de voorjaarsmarkt Raadhuis-
straat-Binnenweg op 15 mei en 
de brocantemarkt in de Jan van 
Goyenstraat of zelfs bij u aan de 
deur.
De loten kosten 2 euro per stuk, 
per vijf stuks een tientje, niet 
voordeliger, wel leuker!  In de 
prijzenpot zitten 5.020 geldprij-
zen, waar onder de hoofdprijs 
van 15.000,- euro. De trekking is 
op 24 oktober 2011.

Voor verder informatie kunt 
u terecht bij Ans Weber, tel 
023 5339400 of Nel Prins, 023 
5282385.

Ton van den Brink

Indoor roeien op basisscholen
Heemstede - Onder begelei-
ding van de vakleerkracht licha-
melijke opvoeding en Evert Vo-
gel van Roeivereniging KR&ZV 
het Spaarne werd er op Voor-
wegschool, de Evenaar, de 
Bosch en Hovenschool en de 
Nicolaasbeetsschool in Heem-
stede de afgelopen weken actief 

‘indoor’ geroeid op zogenaamde 
ergometers. 
Vooraf kregen ze een korte in-
structie van vier enthousias-
te studenten van het Hageveld 
college die in het kader van hun 
maatschappelijke stage kwa-
men helpen bij het uitvoeren van 
deze roei clinics. 



Regio - Het wordt steeds lan-
ger licht en veel vogels begin-
nen te zingen. Het voorjaar staat 
voor de deur. Om het verstoren 
van nesten en reekalfjes in land-
goedbos Naaldenveld in Aer-
denhout te voorkomen geldt hier 
in de periode van 1 maart tot 1 
augustus: Honden aan de lijn.

Het Naaldenveld is een natuur-
gebied op de grens van Aerden-
hout en Bentveld. Hier broeden 
soorten als fitis, tjiftjaf, boom-
klever en grote bonte specht. Er 
worden ook kalfjes van reeën ge-
boren. Daarom is rust in voorjaar 
en zomer belangrijk. Loslopen-
de honden verstoren het broe-
den waardoor vogels hun nest 
verlaten en eieren verloren gaan. 
Reekalfjes kunnen hun moeder 
kwijtraken. Daarom vraagt Land-
schap Noord-Holland medewer-

king voor het behouden van de 
rust door honden aan te lijnen.
De toegangsvoorwaarden staan 
vermeld op borden bij de ingan-
gen van het Naaldenveld. Bos-
wachters van Landschap Noord-
Holland zullen bij overtredin-
gen in deze periode streng op-
treden en bekeuringen uitdelen 
als mensen zich niet houden aan 
het aanlijngebod. 
Het landgoedbos Naaldenveld 
ligt in Aerdenhout, tegen de Am-
sterdamse Waterleidingduinen 
aan. Het is een ruig bosterrein 
met veel ondergroei, loof- en 
naaldbomen, die voor een pret-
tige ‘wildernis’ zorgen. Kronkeli-
ge zandpaden met hier en daar 
een bankje nodigen uit voor een 
korte wandeling. Het bos ligt aan 
het einde van de Leeuweriken-
laan in Aerdenhout, voorbij de 
sportvelden.
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Inzetbaar bij regionale sportevenementen
Gratis cursus verkeersregelaar!
Regio - Elk jaar organiseert 
SportSupport diverse gro-
te sportevenementen waar 
Haarlem en omstreken veel 
plezier aan beleeft. Zoals de 
Zilveren Kruis Achmea Loop, 
Haarlems Dagblad-LifeFit  
Grachtenloop, Letterenloop 
en dit jaar weer de ZorgSpe-
cialist Loop.

Honderden vrijwilligers zijn in 
touw om er voor de deelnemers 
een goed georganiseerd en ver-
keersveilig spektakel van te ma-
ken. Er is een grote en vaste 
groep vrijwilligers voor al deze 
evenementen, maar er is ruimte 
voor versterking. SportSupport is 
op zoek naar mensen die actief 
mee willen helpen om de regio-
nale evenementen veilig en suc-
cesvol te laten verlopen.  

Word coach bij Tandem!
Regio - Coach zijn bij Tandem 
wat houdt dat in? Een coach 
biedt ondersteuning aan klei-
ne groepjes vrijwilligers of man-
telzorgers. Bij Tandem komen 
verschillende lotgenotengroe-
pen samen van mantelzorgers 
die voor iemand met een spe-
cifiek ziektebeeld zorgen, een 
coach zou een dergelijke groep 
gaan begeleiden. Een coach kan 
ook een kleine groep vrijwilligers 
begeleiden. Onze vrijwilligers 
worden ingezet om mantelzor-
gers te ontlasten of om onder-
steuning te bieden aan chro-
nisch zieken. De coach organi-
seert voor deze vrijwilligers in-
tervisiebijeenkomsten, dit zijn 
bijeenkomsten waar ervaringen 
worden uitgewisseld. 

Deze functie vraagt van iemand 
inlevingsvermogen, goede com-
municatieve eigenschappen, 
goed kunnen signaleren en rap-
porteren en affiniteit met man-
telzorgers en chronisch zieken. 
De tijdsinvestering zal ongeveer 
4 tot 6 uur per maand bedragen. 
De coach krijgt een korte oplei-
ding/training voor deze functie, 
begeleiding door een beroeps-

kracht, een onkostenvergoe-
ding en deelname in een team 
van enthousiaste collega’s. Deze 
vrijwilligersfunctie kan een goe-
de opstap zijn naar een betaal-
de baan. 

Tandem biedt ondersteuning 
aan mantelzorgers uit Midden- 
en Zuid-Kennemerland. Mantel-
zorgers zijn mensen die iemand 
verzorgen uit hun naaste omge-
ving. De meeste zorg wordt ver-
leend in familieverband maar 
ook de zorg aan buren of vrien-
den wordt mantelzorg genoemd. 
Bij Tandem werken nog ande-
re vrijwilligers, zij nemen tijde-
lijk de taak van de mantelzorger 
over, bieden als buddy onder-
steuning aan een chronisch zie-
ke of helpen een chronisch zieke 
of mantelzorger bij het opzetten 
van een stevig netwerk. 

Hebt u zin in deze nieuwe uitda-
ging of wilt u vrijwilliger/buddy 
worden? Reageer via mail:
vrijwilligershulp@tandemzorg.nl 
of bel met: 023-89 10 610 (ma 
t/m vrij 9.00-12.30 uur). 
Meer informatie over Tandem: 
www.tandemzorg.nl

Telefooncirkel Rode Kruis 
zoekt dringend vrijwilligers
Regio - De Vereniging Afdeling 
Haarlem en Omstreken van het 
Nederlandse Rode Kruis is drin-
gend op zoek naar nieuwe vrij-
willigers voor de telefooncirkel. 
Met deze telefooncirkels voelen 
vele alleenstaande ouderen zich 
veiliger in hun huis omdat er ie-
dere ochtend een contactmo-
ment is.
Helaas heeft een aantal vrijwilli-
gers na een lange tijd afscheid 
genomen van het Rode Kruis en 
hun vrijwilligerswerk bij de tele-

fooncirkel opgezegd. Hierdoor 
komt de continuïteit van de cir-
kels in gevaar.
Bent u ’s ochtends tussen 8.30 
en 9.00 uur beschikbaar, kunt 
u goed luisteren én raakt u niet 
snel in paniek dan is dit echt iets 
voor u. 

Informatie bij Sandy van Ba-
kel, coördinator sociale hulp. 
Tel. 023-5411615 (ma, di, do van 
09.00 – 14.00 uur). Of per e-mail:
socialehulp@rodekruishaarlem.nl 

Verkeersregelaars
Verkeersregelaars zorgen er voor 
dat deelnemers ongehinderd 
hun prestatie kunnen volbren-
gen. Om ingezet te worden als 
verkeersregelaar is een officiële 
opleiding vereist. Daarom orga-
niseert SportSupport in samen-
werking met de politie Kenne-
merland op maandag 29 maart 
a.s. voor iedereen van 16 jaar en 
ouder gratis de cursus verkeers-
regelaar.
Na afloop van deze cursus bent 
u officieel bevoegd om als ver-

keersregelaar op te treden bij 
de regionale sportevenemen-
ten. De cursus wordt gegeven 
van 20.00 tot 21.30 op het kan-
toor van SportSupport aan de 
Generaal Spoorlaan 2a te Haar-
lem en staat onder leiding van 
een van de verkeerscoördinato-
ren van de Politie Kennemerland. 
Aanmelden voor deze gratis 
cursus via de volgende site: 
grachtenloop@sportsupport.nl.

Meer informatie:
www.sportsupport.nl

Kalender
5 juni:                   Letterenloop
17 juni: Haarlems Dagblad – LifeFit Grachtenloop
25 september Zilveren Kruis Achmea Loop
16 oktober Heemstede Loop

Honden aan de lijn in 
landgoedbos Naaldenveld

Meer behandelmogelijkheden voor patiënten met kanker
Eerste paal nieuwbouw Spaarne Ziekenhuis
Regio - Op woensdag 20 april 
sloegen het Nederlands Kanker 
Instituut – Antoni van Leeuwen-
hoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en 
het Spaarne Ziekenhuis de eer-
ste paal voor de uitbreidings-
bouw bij het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp. In deze nieuw-
bouw komt een satellietvestiging 
van het NKI-AVL voor radio-
therapie (bestralingstherapie). 
Daarnaast brengt het Spaarne 
Ziekenhuis er alle zorg en be-
handeling voor patiënten met 
kanker in een Oncologiecen-
trum bij elkaar. Dit betekent dat 
er meer behandelmogelijkheden 
zijn voor patiënten met kanker. 

NKI-AVL
Het Nederlands Kanker Instituut 
(NKI), dat sinds 1913 bestaat, 
is het belangrijkste centrum 
voor wetenschappelijk kanker-
onderzoek in Nederland. Het 
onderzoek dat hier wordt ver-
richt houdt verband met vragen 
over het ontstaan van kanker en 
de mogelijkheden kanker te be-
handelen. Het NKI is uniek van-

wege het hoge niveau van het 
wetenschappelijk kankeronder-
zoek. In Nederland is het NKI het 
enige instituut dat volledig ge-
specialiseerd is in kanker. Het 
NKI zit onder één dak met een 
in kanker gespecialiseerde kli-
niek: het Antoni van Leeuwen-
hoek Ziekenhuis (AVL). Het An-
toni van Leeuwenhoek Zieken-

huis diagnosticeert en behandelt 
patiënten met kanker uit heel 
Nederland. Eén van de be-
langrijkste voordelen van we-
tenschappelijk onderzoek en 
patiëntenzorg onder één dak 
is dat uitkomsten van het 
onderzoek snel kunnen wor-
den vertaald naar de klinische 
praktijk.

Jongeren Bloemendaal 
naar het tassenmuseum
Regio - De meivakantie begint 
al goed voor jongeren die gek 
zijn van tassen. Maandag 2 mei 
gaat Jongerenwerk Bloemendaal 
met een groep van maximaal 15 
personen naar Tassenmuseum 
Hendrikje in Amsterdam. 
Glitter en glamourtassen, klei-
ne en geheime tassen, gekke 
en grappige tassen en nog veel 
meer. Een leerzame maar voor-
al ook leuke en gezellige activi-
teit die wordt afgesloten met een 
gevulde maag.
Het jongerenwerk vertrekt die 

dag om 12.00 uur vanaf 2 ver-
trekpunten: 1 in Bennebroek en 
1 in Bloemendaal. De kosten zijn 
5 euro p.p. en jongeren van 11 
tot en met 15 jaar kunnen zich 
inschrijven door vóór 30 april 
een mail te sturen naar nico-
le@welzijnbloemendaal.nl of na-
tascha@welzijnbloemendaal.nl 
met hun naam, adres, telefoon-
nummer en leeftijd.

Voor meer info zie de blog op 
www.jongerenbloemendaal . 
hyves.nl.

Zingen voor 
een knip

Regio - Zondag 1 mei kan er 
weer gezongen worden bij het 
Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur.
Iedere zangliefhebber van 12 
tot 100 jaar is welkom. Naast 
het zingen wordt aandacht be-
steed aan stemvorming. Knip-
kaarten à 25,- euro voor vijf 
keer zingen zijn een half uur 
voor aanvang verkrijgbaar.
Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem.
Inlichtingen: 023-5312396.
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VEW selectie krijgt 
hulp van B-junioren
Heemstede - Met nog twee 
wedstrijden te gaan in de com-
petitie was het voor trainer Fred 
van der Veldt een groot pro-
bleem om de beide selectie elf-
tallen compleet te krijgen. VEW-
2 moest naar WV-HEDW en had 
vier B-junioren nodig om de se-
lectie op wedstrijd niveau te 
krijgen. Bart Stoltenborg, Max 
Evers, Kadim Voogd en reserve 
keeper Kasper Poorter waren er 
mede verantwoordelijk voor dat 

VEW-2 met een 1-2 overwinning 
naar Heemstede terug kon ke-
ren. George Ursutuanu en Ka-
dim Voogd zorden voor de doel-
punten.
VEW-1 moest naar Hillegom om 
tegen SIZO aan te treden en 
verloor met 1-2. Hier debuteerde 
Maurice Linders als linker ver-
dediger. In de tweede helft werd 
de leeg gespeelde Maurice ver-
vangen door een andere B- jun. 
Patrick Paterson. 

Softbal
Koude douche voor 
Vennep Flyers van RCH
Heemstede - jaargang 2011 
begon zo mooi voor Vennep Fly-
ers : net gepromoveerd naar de 
3e klasse en direct al 2 overwin-
ningen en de koppositie. Maar 
RCH- Pinguïns, dat Vennep Fly-
ers 2 jaar geleden voorging in 
het verlaten van de 4e klasse, 
was gebrand op eerherstel na 
de wedstrijd tegen DSS-2, waar-
in een 5-0 voorsprong verdamp-
te tot een 5-7 nederlaag. Na 2 
innings stond het nog steeds 
0-0, maar in alle volgende slag-
beurten wist RCH/P te scoren 
en wisten de Vennepers weer 
waar ze aan toe zijn : een plaats 
in de middenmoot?

RCH-Pinguïns is gezegend met 
2 goede pitchers. Ook nu weer 
namen Sandra Assendelft de 
eerste 3 en Daniëlle Kuipers de 
volgende 4 innings voor hun re-
kening. Aan de kant van de Fly-
ers moest Bianca Timmers de 
hele wedstrijd aan de bak. Ge-
holpen door goed veldwerk 
hield zij de pinguïns tot aan de 
3e slagbeurt ver van de thuis-
plaat en zelfs de run die Ma-
rieke Wijfjes in de 3e omloop 

op het scorebord bracht, ont-
nam nog niet het uitzicht op een 
positief resultaat. Maar daarna 
werd het snel duidelijk dat zo-
wel de defensieve als offensie-
ve kracht van RCH/P de door-
slag ging geven. Daniëlle, door 
en veldfout op het 1e honk ge-
komen, Sandra met een honk-
slag/stootslag en Marieke met 
haar 2e honkslag, snelden met 
agressief honklopen naar 2 runs, 
waardoor het na 4 volledige in-
nings 3-0 stond. Een slagbeurt 
later was het opnieuw Daniëlle, 
die na 4 wijd en 2 gestolen hon-
ken binnengeslagen werd door 
Sandra, maar de echte genade-
klap viel in de voor RCH/P laat-
ste 6e inning. Vrije lopen voor 
Jans Cassee en Marieke Wijf-
jes en basehits van Natascha 
de Goede, Shelley Franssen, Kim 
Westerveld en Daniëlle Kuipers 
brachten de stand op 7-0.

De Nieuw-Vennepse eer werd 
gered door oud RCH’ster Nico-
le Langeveld, na geraakt wer-
per en 2 Heemsteedse veldfou-
ten: RCH-Pinguïns–Vennep Fly-
ers 7-1.

In de eerste helft was VEW de 
betere maar twee minder sterke 
momenten leverden twee SIZO 
doelpunten op 2-0. De speek-
woordelijke eer werd in de 89ste 
minuut gemaakt door Michiel 
Dekker.
Pannenkoekenfeest D-junioren.
Zaterdag na een toernooi in 
Nieuw Vennep werd de selec-
tie van VEW-d1 in het zonnetje 
gezet. Eerst werden er pannen-
koeken gegeten waarna jeugd-
voorzitter Iwan Biesot de spelers 
persoonlijk toesprak. Elke speler 
kreeg een bloemetje en een be-
ker. Op de foto zien jullie de suc-
cesvolle selectie met de techni-
sche staf. Staande tweede van 
links de jeugdvoorzitter.
Het weekend van 30 april- 1 mei 
wordt er bij VEW niet gevoet-
bald.
Het programma voor zaterdag 7 
mei(de laatste competitie wed-
strijden):
VEW-1- Legmeerv.-1            14.30 
uur
VEW-2- Legmeerv.-2            12.00 
uur
Hillegom- VEW-3                 14.45 
uur
VVC- VEW-4                       14.30 
uur
VEW-vet- BSM-vet              14.30 
uur
Zandvoort-b- VEW-b1         12.30 
uur
VEW-b2- Concordia-b         12.00 
uur

Lachen met taalkunstenaar 
Jan J. Pieterse op de Kunstkring
Heemstede - Bij het promo-
ten van Heemstede als een aan-
trekkelijke gemeente tussen het 
groen, de duinen, met het strand 
vlakbij en dicht bij een grote 
stad, mag u best vertellen dat 
erin die directe omgeving een 
rijk cultureel leven is in vijf ge-
renommeerde theaters.

De kunstkring Heemstede hield  
vrijdagavond in de Burgerzaal 
een presentatie van het theater-
programma waarin de voorzitter 
Ad van Amerongen een groot 
aandeel had. Hij was er weer in 
geslaagd om vijf theaterdirec-
teuren en programmeurs voor 
deze presentatie te strikken. Zij 
konden de keuze nog eens met 
hun enthousiasme onderstre-
pen en aanvullen.
Jaap Lampe (Philharmonie en 
Stadsschouwburg Haarlem), 
“verkocht” Het Gouden Ei, een 
toneelbewerking van de bloed-
stollende bestseller van Tim 
Krabbé. Hij vond dat er in het 
komend seizoen veel boekbe-
werkingen gebracht worden. 
Een oude boekbewerking maar 
nog steeds zo leuk om met de 
[klein]kinderen mee te maken 
is de familievoorstelling Scroo-
ge,  een zinnebeeldige voorstel-
ling van Charles Dickens. Dat hij 
zich zorgen maakt over financi-
ele ondersteuning werd duide-
lijk toen hij vertelde dat hij zelfs 
gaat golfen om geld te verdienen 

voor zijn theaters. Je moet nu als 
manager alles proberen om de 
kunst te redden. Voor presenta-
tor  Jan J. Pieterse een moment 
om een van zijn taalkunsten te 
laten horen. “Kunst is niet alleen 
een kwestie van lijden, ook van 
snijden. Een neus eraf bij een 
toneelspeler maakt geen indruk, 
een oor dik honderd jaar gele-
den  afgesneden, heeft nog al-
tijd grote bekendheid”. Pieterse 
gooide tussen de vele regels van  
de programmeurs zijn eigen re-
gels met een zekere regelmaat 
de zaal in en begon op het einde 
zelfs  zijn boekjes naar het pu-
bliek te gooien, iets dat Lampe 
zo leuk vond dat hij meedeed. 
Jacob Bron (Stadsschouwburg 
Velsen), kan smakelijk vertellen 
over de vroegere Hofstad Ope-
rette. Als kind stond hij al tussen 
de coulissen en  leerde klappen 
als de directrice dat verordon-
neerde aan het publiek, hetgeen 
hij al gauw zelf mocht dirigeren. 
Die Lustige Witwe, het komi-
sche verhaal van Lehár. Hij is er 
nog weg van ,u straks ook!  Joep 
van Dijk (Schouwburg De Meer-
se in Hoofddorp), is trots op zijn 
nieuwe theater en zalen. Met 
Ramses jong en oud en Man-
nen komen van Mars als hoog-
tepunten. Adriaan Bruin (Thea-
ter De Luifel) krijgt Jan J. Pie-
terse en Frank van Pamelen zelf 
in huis, waar die “Mannen van 
Taal” de handschoen opnemen 

in een woordenstrijd vol zinde-
rende zinnen en gespierde taal 
in twaalf ronden.  Iris Haeck (Po-
dium Oude Slot] in Heemstede 
krijgt eindelijk Carel Kraayenhof, 
bandoneonist, in huis. Carel laat 
zien hoe hij zich de Argentijnse 
cultuur eigen heeft gemaakt en 
niet alleen Maxima kon ontroe-
ren, maar ook Heemstede in de 
Oude Kerk.
Daar speelt ook de Heem-
steedse Mariana Izman Chopin 
en Prokofiev. Ad van Ameron-
gen wees zijn publiek nadruk-
kelijk op theaterbezoek in Am-
sterdam in het Tropentheater 
en de uitvoering van Modern 
Times in het Muziekgebouw aan 
`t IJ. Voor theaterbezoek buiten 
Heemstede verzorgt de Kunst-
kring busvervoer in eigen regie 
met een aantal opstapplaats bij 
u in de buurt.

Voor het volledige programma 
van 44 voorstellingen en concer-
ten kunt u zich als lid inschrijven 
bij Clari van der Zwaag, tel nr. 
023 5281348 en u krijgt dan het 
volledige programmaboekje dat 
zo fraai ontworpen is door Car-
la Maigret.
Niet te lang wachten want de 
inschrijving op de concerten en 
voorstellingen sluit op 22 mei.

Op de website www.heemsteed-
sekunstkring.nl vindt u meer in-
formatie.
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Alfred Ophof, Dolf Schiffer-
stein, Joost Schmidt, Cecile 
van Spronsen, Ruud Starke en 
Manon Velthuizen.
Zie ook www.kzod.nl en 
www.gsagalerie.nl  

T/m dinsdag 17 mei 
• Expositie Light Fa-
brics in Hotel Haarlem 
Zuid, Toekanweg 2. Te zien 
zijn bedrukte regenjas-
sen en raamdiorama’s van 
Michaëla J. Bijlsma

T/m donderdag 26 mei
• Roza Schous (19) expo-
seert foto’s in Biblio theek 
Haarle m Noord.
Planetenlaan 170. De tentoon-
stelling is gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren van de 
bibliotheek. Roza droomt er-
van om met een busje vol kle-
ding, accessoires en leuke 
mensen de wereld rond te rei-
zen om foto’s te maken voor 
tijdschriften.

T/m zondag 29 mei
• Tentoonstellin g: The Ep-
hemera Show. Werk van 
Ruth van Beek en Koen Hau-
ser. Ruth van Beek richt zich 
op vormen en texturen in het 
gevonden materiaal. Koen 
Hauser gebruikt zijn archief 
vooral als inspiratiebron om 
nieuw beeld te maken waar-
bij betekenis, werkelijkheid en 
nagebouwde realiteit door el-
kaar lopen. Galerie 37, Groot 
Heiligland 37, Haarlem.
Info: www.galerie37.nl

Muziek
Zondag 3 mei
• Jazzconcert ‘Jazz in de 
Krocht,’ georganiseerd door 
de Stichting Jazz in Zand-
voort. Trio Johan Clement (Jo-
han Clement- piano, Eric Tim-
mermans- bas, Frits Landes-
begen- drums) begeleidt dan 
de jonge, talentvolle zange-
res Margriet Sjoerdsma. The-
ater De Krocht, Grote Krocht 
41, Zandvoort. Aanvang: 14.30 
uur. Toegang: 15,- euro. (stu-
denten: 8,- euro).
Info: www.jazzinzandvoort.nl

Zaterdag 7 mei 
• Musica Glo balist a: De 
Nazaten plu s Toninho Fer-
ragutti Bastaardmuziek uit 

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
April
• Gabe de Vries exposeert 
in de Burgerzaal van het 
Raadhuis Heemstede met 
zijn fijn geschilder de ju-
welen uit vervlogen tijden. 
Buitenplaatsen, statige villa`s, 
vervallen huisjes, bruggen en 
molens.  

T/m vrijdag 29 april
• Tentoonstelling ‘Ouder wor-
den in Mutare’ in Zorgcen-
trum De Heemhaven, Von 
Brücken Focklaan 20, De ten-
toonstelling is onderdeel van 
de campagne 100 FACES van 
de stedenband Haarlem-Mu-
tare. 

T/m dinsdag 10 mei
• Collages in voormalig ge-
meentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan  5. 
Exposanten: Yvettte Jansen 
en Lillette de Bruin-van Zijl.
De openingstijden van de ex-
positie zijn van maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.
T/m vrijdag 15 april
• Expositie Hele n van Vuure 
in de foyer van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem- 
stede. Te zien zijn Acrylschil-
derijen. 

Muziek

Vrijdag 29 april
• Vanaf 21.00 uur, lo ca-
tie: hoek Raadhuisstraat/
Kerklaan. Pure authentie-
ke soul en funk zoals Mus-
tang Sally, I’m A Soulman, Feel 
Good en andere onvergete-
lijke hits van James Brown, 
Wilson Picket, Otis Redding, 
Sam & Dave, Tina Turner eva. 
Soulmachine is een opwar-
mertje(!) voor Koninginnedag 
waar de 1ste Aanleg in samen-
werking met slagerij Vreeburg 
en de oranjecommissie groot 
feest houdt. Op het program-
ma o.a. (Heemsteedse)ko-
ren, Hillegomse band Que pa-
sa en de Haarlemse band Jim-
my’s gang. Met BBQ van Vree-
burg en de bar van Café de 1ste 

Aanleg.

Divers
Donderdag 28 april

Agenda
Cultuur

• Lezing bij Blo kker: Tante 
Roosje, Het oorlo gsgeheim 
van mijn familie .
Indringende verhaal van een 
danslerares in de oorlog. Aan-
vang:  20.00 uur. Toegang 5,= 
euro, reserveren gewenst. Tel. 
023-5282472  info@boekhan-
del blokker.nl; www.boekhan-
delblokker.nl

Donderdag 28 april 
en dinsdag 17 mei 
• Lezing Israël aan diver-
se kanten belic ht. Met spre-
kers. Beide avonden beginnen 
om 20 uur. Donderdagavond 
28 april in het Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 in Benne-
broek, dinsdagavond 17 mei in 
de Pinksterkerk, Camplaan 18 
in Heemstede. De toegang be-
draagt vijf euro.

Zondag 1 mei 
• Spirituele  beurs in Cas-
ca ‘de Luifel’ . Herenweg 
96 te Heemstede. Toegang: 
12.00–17.00 uur. Entree: 5 eu-
ro. Consulten max. 10 euro. 
Organisatie: Tony Rekelhoff 
06-42617945. 

Regio
Exposities

Zondag 1 mei
• Spaarne Kunstroute. 17 
Ateliers zijn open tussen 13 
en 17 uur. In de etalages ziet 
u beelden, schilderijen, foto’s, 
objecten, sieraden en kera-
miek. Neem een kijkje in bijv. 
Het Jan en Piet museum, 
Dijkstraat 10, Haarlem. Open: 
zondag 1 mei van 13 tot 17 
uur. Info:
www.spaarnekunstroute.nl

Tot zondag 8 mei 
• Tentoonstellin g Leren 
voor het le ven in het His-
torisch Museum Haarle m, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427.

www.historischmuseumhaar-
lem.nl

T/m zondag 8 mei
• Noord-Holla ndse uitwis-
selin gsexpositie in de Waag 
‘Verblin dende Schaduw’. 
Locatie: Spaarne 30. De wer-
ken van Nora Baetens, Juul 
Bogemann, Karen Ebert, Tine-
ke Fischer, Noor Geurts, Greet 
Harinck, Babette van Helsdin-
gen, Corry Kooy, Richard van 
der Koppel, Paul Kwisthout, 

Suriname en Nederla nd. 
Aanvang: 20.30 u.
Toegang: 7,50 euro.
Reserveren gewenst.
Tel. 023-5423540. Lange
Herenvest 122, Haarlem.

Divers
Donderdag 12 mei
• Museum de Zwarte Tulp  
organiseert een inle iding 
met de titel ‘Kle urrijke 
kostbaarheden’. Sluit aan bij 
tentoonstelling over jonge en 
oude meesters en bloemstille-
vens. Grachtweg 2 A te Lisse. 
Aanvang 20.00 uur. Open van-
af 19.30 uur.

Entree: 5 euro per persoon, in-
clusief een kopje thee of kof-
fie en een bezoek aan het mu-
seum. Aanmelden noodzake-
lijk: 0252-417900 of info@mu-
seumdezwartetulp.nl 

T/m zaterdag 21 mei
• Literaire portretten van
fotograaf Eddy Posthu-
ma de Boer in biblio theek 
Haarle m Centrum, Gasthuis-
straat 32. Gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren. Info:
www.bibliotheekhaarlem.nl. 

Jan en Piet museum.

Ernst en Bobbie 
openen logeer 

huis SEIN
Heemstede – Tijdens de soep-
kippenparade kreeg Willem Pan-
nekoek vrijdagmiddag een grote 
sleutel van het nieuwe Logeer-
huis overhandigd door Ernst en 
Bobbie samen met de kinderen. 

Daarmee kon de directeur het 
Logeerhuis openen en de geno-
digden konden gelijk een rond-
leiding krijgen. De kinderen wa-
ren in de ban van de soepkippen, 
sprongen het podium op en af, 
zongen de liedjes mee, dansten 
en hadden een echt feest. 

Ze werden geschminkt, er was 
een ballonnengoochelaar, patat, 
ijs, mooi weer, dus  de 250 aan-
wezigen vermaakten zich best. 
Echt een feest  zoals de instel-
ling voor epilepsiepatiënten dit 
kan organiseren.

Blijdschap bij Sein, Stichting Epi-
lepsie Instellingen Nederland en 
alle kinderen die gebruik maken 
van het logeerhuis met de mooie 
naam Zonnebloem. Veel namen 
van bloemen sieren de diverse 
vormen van huisvesting op het  
terrein van Sein op de Cruquius. 

Het Logeerhuis heeft 12 grote 
slaapkamers, een snoezelruimte, 
mooie tuin en alle voorzieningen 
voor de logeergasten.

Er is 24 uur , 7 dagen gespeci-
aliseerde zorg voor kinderen of 
jongeren die extra begeleiding 
nodig hebben. Vanwege hun 
epilepsie,  een lichamelijke of 
verstandelijke beperking of ge-
dragsproblemen.

Deze kinderen en jongeren kun-
nen in het Logeerhuis komen lo-
geren, maar kunnen daar ook 
overdag, in de weekenden en 
vakanties worden opgevangen. 

Zo wordt de zorg gedeeld met 
de ouders. In september 2010 
opende koningin Beatrix negen 
nieuwe woonvoorzieningen van 
SEIN op de Cruquiushoeve, het 
Logeerhuis was toen nog niet 
klaar. 
Ton van den Brink

mee en 40 eigen foto’s. Hieruit 
kunt u de foto’s selecteren voor 
het te maken album. De kosten 
voor het maken van het fotoal-
bum zijn 11,00 euro, deze zijn 
niet in het lesgeld inbegrepen. 
Beide cursussen worden gege-
ven in het computerlokaal bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.

Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen van 9 tot 12 uur: tel.: 
023-548 38 28-1 of via www.
casca.nl.

Leuk om straks van uw vakan-
tiefoto’s zo’n mooi album te ma-
ken!

Cursus Foto’s 
bewerken
Heemstede - Wilt u graag de 
door u gemaakte digitale foto’s 
leren bewerken? Verbeteren, 
kleine foutjes weghalen (retou-
cheren), monteren, of speciale 
effecten gebruiken?

Op dinsdag 17 mei start de cur-
sus Digitale fotobewerking met 
Photostudio 5.5 voor senioren. 
Deze cursus vereist een goe-
de basiskennis van Windows. Er 
wordt in een stevig tempo ge-
werkt.

Het programma en het boek 
waarmee gewerkt wordt, is in-
begrepen, zo kunt u thuis ook 
aan de slag!

Heel leuk is het om de door u 
gemaakt foto’s te bewaren in 
een zelfgemaakt digitaal fotoal-
bum. Er is zoveel mogelijk! Ver-
schillende achtergronden en 
kleuren gebruiken, teksten in-
voegen. 
In de cursus Digitaal Fotoalbum 
maken voor senioren, die start 
op woensdag 18 mei van 13.30 
tot 16.00 uur leert u eerst de 
software te downloaden en in-
stalleren, Stapsgewijs wordt het 
maken van het fotoalbum voor-
bereid. Neemt u een CD/DVD 
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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

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.
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Parkeeractie Binnenweg Koninginnedag aubade 

4 mei - dodenherdenking

• Bedrijfswagens op aardgas

• Doe mee met burgernet

•  Evenementen

•  Schoonmaakactie Icarusschool

•  Wijzigingen zondagdienstregeling 

Connexxion

In deze HeemstedeNieuws:

In een drukke smalle winkelstraat is het extra 

belangrijk dat auto’s goed geparkeerd staan. 

Daarom hielden de gemeente Heemstede en 

de winkeliersvereniging Winkelcentrum 

Heemstede afgelopen zaterdag een ge-

zamenlijke actie om het goed par-keren op 

de Binnenweg en Raadhuisstraat onder de 

aandacht te brengen. De hele dag werden 

de parkeercontroleurs op bijzondere wijze 

ondersteund. Teams (scholieren van de 

Haemstede-Barger en Hageveld) beloonden 

goedparkeerders in de winkelstraat met een 

parkeerkaart: goed voor 2 uur gratis par-

keren! Onder het mom van “goed parkeren is 

een eitje” knoopten de parkeerteams boven-

dien kleurige ballonnen aan de auto’s die 

netjes in de vakken stonden. Voor veel 

bezoekers een vrolijk begin van een zonnig 

paasweekend!

Herenweg gestremd 
van vrijdag 6 mei 21.00 uur tot maandag 9 mei 05.00 uur !

Vanwege de werkzaamheden aan het riool en het wegdek is het deel van de Herenweg 

van de Koediefslaan tot en met de Kerklaan afgesloten voor al het doorgaande 

verkeer. Volgende week leest u meer over de volledige afsluiting in dit weekend.

Koninginnedag krijgt op zaterdag 30 april een feestelijke 

start met de aubade bij het raadhuis. Deze bijeen-

komst op het Raadhuisplein vindt plaats van 09.00 

tot 10.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn. Het complete programma 

van Koninginnedag vindt u in de Oranjekrant die 

vorige week huis-aan-huis is verspreid. U kunt 

het programma ook terugvinden op de 

gemeentelijke website www.heemstede.nl.

De gemeente Heemstede eert op woensdag 4 mei de landgenoten die in de Tweede 

Wereldoorlog hun leven gaven voor ons vaderland. Daarnaast herdenken wij allen 

die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogs-

situaties en bij vredesmissies.

vervolg op pag. 2

Overdag

Om 09.30 uur zal een delegatie van de 

gemeente samen met vertegenwoordigers 

van B&W van  regiogemeenten in besloten 

kring, (dus zonder pers of publiek), een 

krans plaatsen op de Eerebegraafplaats in 

Overveen. Tevens leggen burgemeester en 

wethouders van Heemstede kransen bij de 

vier graven van Heemsteedse verzets-

helden op de Eerebegraafplaats. 

Aansluitend wordt op 4 mei om circa 11.00 

uur een krans geplaatst bij de gedenksteen 

in de Jacob van Campenstraat in 

Heemstede. 

Avond

De burgemeester nodigt de inwoners van 

Heemstede uit haar te volgen in de stille 

tocht ’s avonds. De stoet vertrekt om 19.40 

uur vanaf het Raadhuis en arriveert kort 

voor 20.00 uur bij het monument aan de 

Vrijheidsdreef. Vanaf 20.00 uur worden 

twee minuten stilte in acht genomen ter 

nagedachtenis aan de gevallenen. Dit tijd-

stip wordt gemarkeerd door het einde van 

klokgelui en het Taptoesignaal. Na de twee 

minuten stilte worden het eerste en zesde 

couplet van het Wilhelmus gezongen. 

Vervolgens dragen leerlingen uit 

Heemstede een gedicht voor. De gast-

spreker is dit jaar arts en antropoloog 

Annemiek Richters. Aansluitend leggen de 

burgemeester, gemeentesecretaris en de 

teamchef van Basisteam Duinrand  (politie 

Kennemerland) een krans namens de 

gemeente Heemstede, gevolgd door een 

afvaardiging van de schooljeugd en tot slot 

een afvaardiging van de veteranen van 

Heemstede. Aansluitend wordt een ieder in 

de gelegenheid gesteld bloemen te leggen 

aan de voet van het monument.

Namens de veteranen in Heemstede is de 

leiding van de ceremonie in handen van de 

heer Van der Plasse.

Het programma van de avondherdenking 

en de gedichten worden ter plaatse aan de 

aanwezigen uitgereikt. Voor de minder vali-

den is een zitplaats beschikbaar.
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Leerlingen Icarusschool ruimen 
zwerfafval op in woonwijk 
‘Paasbest-schoonmaakactie geslaagd’
Op woensdagochtend 20 april hebben leerlingen van groep 8 van de Icarusschool 

een actie gehouden om de omgeving van de school zwerfvuilvrij te maken. Jur Botter, 

wethouder Duurzaamheid, sprak in de klas over het belang van een schone woon-

omgeving en de manier waarop wij met afval omgaan. Hij sprak de wens uit dat 

volgend jaar ook andere basisscholen gaan meedoen aan de speciale Paasbest-

actie. 

De schoonmaakactie door de Icarussschool 

was een vervolg op het bezoek van Koos de 

Vuilnisman. Hij gaf begin maart op een leuke 

en leerzame manier les over afvalscheiding 

en zwerfafval. Om 09.00 uur stond een team 

van De Meerlanden klaar om veiligheidsvest-

jes, zwerfvuilknijpers en petjes aan de leer-

lingen uit te reiken. Hierna gaf wethouder 

Botter het startsein voor de schoonmaak-

actie. 

Vervolgens sprak Henk Turenhout, mede-

werker van De Meerlanden, de leerlingen toe 

met een duidelijke instructie over welke 

soorten zwerfvuil mochten worden ingezameld. 

Onder toezicht van meester Niek van Lingen 

verspreidden de leerlingen zich al snel in de 

woonwijk rond de school. Het drietal Jip, 

Anouk en Yasmin was actief in de Oude 

Posthuisstraat. Ze vonden de actie leuk en 

leerzaam. Wel hadden ze nog een tip aan de 

gemeente. ‘Zorg voor voldoende afvalbakken 

in de woonwijken, dan gooien mensen niet 

zomaar afval op straat”

Na een uur bleek veel klein zwerfafval te zijn 

ingezameld. Vooral snoepwikkels, sigaretten-

peuken en kleine drankverpakkingen werden 

in de vuilniszakken gedropt. De grootste 

‘vangst’ werd gedaan rond de supermarkt 

aan de Blekersvaartweg. Een grote partij kar-

ton werd verzameld bij een van de parkeer-

plaatsen. ‘We moesten de zak met z’n drieën 

tillen, zo zwaar was ie!’ was het commentaar. 

Alle betrokken partijen kunnen terugkijken op 

een geslaagde Paasbest-actie.
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Nieuwe bedrijfswagens op 

aardgas voor buitendienst 

gemeente Heemstede

Op donderdag 21 april 2011 ontving wethouder Duurzaamheid Jur Botter de sleutels van 

de drie nieuwe bedrijfswagens op aardgas uit handen van Pieter Keizer, vertegenwoor-

diger van Twisk Truckservice BV uit Beverwijk. De nieuwe “Iveco Daily CNG’s” worden 

gebruikt door de serviceteammedewerkers van de gemeente.  Bij een auto die op aardgas 

rijdt, is de uitstoot van stikstofdioxide meer dan 90% lager dan bij brandstoffen als benzine 

en diesel. De uitstoot van fi jnstof is bij aardgasauto’s zelfs nihil. De auto’s dragen daarom 

met trots de slogan ’Deze auto rijdt op aardgas’.

Gastspreker Annemiek Richters

De burgemeester heeft voor dit jaar prof. dr. Annemiek Richters uit Heemstede gevraagd als 

gastspreker bij de ceremonie op de Vrijheidsdreef. Mevrouw Richters is emeritus hoog-

leraar cultuur, gezondheid en ziekte Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van 

het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij houdt zich onder andere bezig met de zorg voor 

oorlogsslachtoffers in landen als Rwanda, Oeganda en Congo.  

Indien u de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wilt herdenken door op 4 mei halfstok 

te vlaggen dan wordt dit door het gemeentebestuur bijzonder op prijs gesteld. Het eer-

betoon is vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (kort na 21.00 uur).

vervolg van pag. 1

Donderdag 5 mei is het 

gemeentehuis geopend tijdens 

de gebruikelijke openingstijden

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl
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Veiligheid voorop!

Doe mee met Burgernet 
Inwoners van Heemstede weten Burgernet te vinden. En dat is goed nieuws. Toch is 

dat nog geen reden voor volle tevredenheid. Want hoe meer inwoners zich aan-

melden, des te succesvoller Burgernet kan worden. 

Kennemerland is een van de veiligste regio’s in 

Nederland. Dat is positief voor gemeenten, jus-

titie en de politie, maar vooral ook voor de 

inwoners en mensen die hier werken. 

Burgernet Kennemerland wil ook de regio zijn 

met de grootste dekking aan deelnemers. Om 

de pakkans van boeven te vergroten en om 

iedere potentiële klant van de politie te laten 

zien dat de kans om gepakt te worden hier erg 

groot is. 

Vindt u het belangrijk bij te dragen aan veilig-

heid? En wilt u graag informatie van gemeente 

en politie ontvangen om hulp te bieden aan 

mensen die het op zeker moment hard nodig 

hebben? 

Kijk op www.burgernetkennemerland.nl 

en geef u op als deelnemer van Burgernet.

Wijzigingen zondagdienst-

regeling Connexxion

Op 1 mei 2011 rijden de bussen van Connexxion op zondag volgens een nieuwe dienst-

regeling. Van vrijwel alle lijnen veranderen de vertrektijden met enkele minuten. 

Voor Heemstede zijn overige belangrijke wijzigingen:

  Lijn 3

  De ritten 7001 (vertrek Schalkwijk Centrum om 7:54 uur) en 7097 (vertrek Heemstede 

Station om 0:08 uur) vervallen. Ook de ritten 7002, 7004 en 7098 (vertrek Haarlem 

Delftplein om 7:12, 7:42 en 0:12 uur) vervallen.

  Lijn 4

  Lijn 4 rijdt op zondag voortaan eenmaal per uur. Tevens vervallen de ritten 7001 (ver-

trek 8:11 vanaf Haarlem Station NS) en rit 7059 (vertrek Heemstede De Glip om 0:22 

uur). Ook vervalt rit 7056 (vertrek IJmuiden, Dennekoplaan om 0:18 uur). 

  Lijn 6

 Lijn 6 wordt op zondag opgeheven vanwege de bezuinigingen.

  Lijn 80

  De ritten 7007 en 7077 (vertrek Zandvoort Busstation om 7:25 en 1:25 uur) vervallen. 

Ook de ritten 7004 en 7008 (vertrek Haarlem Tempeliersstraat om 7:01 en 8:01 uur) 

vervallen. Rit 7076 (vertrek Amsterdam Marnixstraat 0:25 uur) rijdt niet verder dan 

Haarlem Tempeliersstraat. 

Een overzicht van de wijzigingen per lijn is te vinden via de website van Connexxion: 

www.connexxion.nl (onder het kopje Nieuws) of via de Klantenservice van Connexxion: 

0900 - 266 63 99 (lokaal tarief), op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 19.00 uur.

Deze aanpassingen zijn het gevolg van bezuinigingen op openbaar vervoer. De provincie 

heeft gekozen voor de aanpassing van de busdienstregeling op zondag, omdat er op deze 

dag gemiddeld het minste aantal reizigers van de bus gebruikmaken. 

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen en aanleggen uitrit

Cruquiusweg 1  realisatie van een aardgasvulstation 2011.122 

 voor motorvoertuigen en het plaatsen van

 een aardgas afl everzuil

 ontvangen 19 april 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen en kappen

Craynenestersingel 55 het plaatsen van een luifel en kappen van 2011.126 

 5 bomen ( 2 esdoorns, 2 eiken, 1 beuk)

 ontvangen 20 april 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen

W. Denijslaan 27 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.124

 achtergeveldakvlak

 ontvangen 19 april 2011

Omgevingsvergunning voor kappen

Johannes Verhulstlaan 32 het kappen van een oostenrijkse den 2011.120

 ontvangen 15 april 2011

Rijnlaan 19 het kappen van een wilg 2011.121

 ontvangen 16 april 2011

Franz Lehárlaan 98 het kappen van een conifeer 2011.123

 ontvangen 20 april 2011

Van Slingelandtlaan 7 het kappen van 2 coniferen 2011.125

 ontvangen 21 april 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  28 april 2011 van maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 22 april 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

Zernikelaan 19 het kappen van een zeeden 2011.118

Heemsteedse Dreef 184 het kappen van een japanse kers 2011.112

Frederik van Eedenplein 33 het snoeien van 2 bomen 2011.115

Heemsteedse Dreef 261 het kappen van 21 bomen ( 10 esdoorns,  

(voormalig van Lent terrein)  3 elzen, 3  zilverlindes, 1 berk, 2 eiken, 

 1 den, 1 apeboom)

Meerweg 20 het kappen van een ceder 2011.119 

J. Dixlaan 36 het kappen van een blauwspar 2011.113

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Johan Wagenaarlaan 68 het uitbreiden van een woonhuis 2011.076

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  28 april 2011 van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de 

verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aan-

vragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode 

zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en 

dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. 

bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook 

bekend in deze rubriek. 
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Uitschrijving GBA Evenementen

Verkeersbesluit(en)

Bekendmaking Wet milieubeheer

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 

goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, waarbij 

de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing 

gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te traceren 

is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met onbekende 

bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven. 

De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de woon-

gemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 

verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. 

Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

personen met onbekende bestemming uit te schrijven:

K. Gál, geboren 17-06-1983, adres Alberdingk Thijmlaan 62 per 19-04-2011

K. Perdiki, geboren 28-02-1991, adres Burgemeester van Lennepweg 6 per 20-04-2011

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, tele-

foon 023-5485868).

Voorjaarsmarkt zondag 15 mei

Op 20 april 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 

“Winkelcentrum Heemstede” voor het houden van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en 

de Raadhuisstraat op zondag 15 mei 2011 van 11.00 tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weg-

gedeelte van de kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/

Koediefslaan ten behoeve van de voorjaarsmarkt af te sluiten.

In verband met het bovenstaande is door het college van burgemeester en wethouders, op 

grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 15 mei 

2011 aan te wijzen als dag waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 

“Winkelcentrum Binnenweg/Raadhuisstraat” open mogen zijn.

Kunstmarkt zondag 26 juni

Op 15 april 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5:23 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 

Jan van Goyen voor het houden van een kunstmarkt in de Jan van Goyenstraat op zondag 

26 juni 2011 van 11.00 tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weg-

gedeelte van de Jan van Goyenstraat tussen het J.M. Molenaerplein en het Van Ostadeplein 

op 26 juni 2011 vanaf 07.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer. 

In verband met het bovenstaande is door het college van burgemeester en wethouders, op 

grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 26 juni 

2011 aan te wijzen als dag waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 

“Winkelcentrum Jan van Goyenstraat” open mogen zijn.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

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

  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Lindenlaan 4 en Esdoornkade 11 

als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner. 

      (verzonden 26 april 2011).

Het besluit ligt vanaf 28 april 2011 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft in-

gediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

De Milieudienst IJmond maakt namens het 

college van burgemeester en wethouders van 

Heemstede het volgende bekend:

Ontwerpbesluit

  Op 30 september 2010 is een aanvraag om een revisievergunning op grond van artikel 

8.4 Wet milieubeheer binnengekomen van de heer W.G. van der Hulst voor een 

veehouderij, gelegen aan de Nijverheidsweg 45 te Heemstede.

Het voornoemd college is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Zienswijzen

Tot 9 juni 2011 kan eenieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van 

de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Op verzoek kunnen de ziens-

wijzen ook mondeling worden ingebracht. 

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 28 april tot 9 juni 2011 ter inzage:

 in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede

•  Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 

26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend 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 in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. 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 aan-

tekenen 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 beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-

dertekend 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 stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 




