www.brantjeswijn.nl
Tel. 023-8200170

www.heemsteder.nl
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Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Zaterdag Koningsdag,
alvast driewerf hoera!

Heemstede - Hoewel Koning Willem-Alexander
zondag zijn 47e verjaardag viert, valt Koningsdag
dit jaar op zaterdag. Op 26 april is het in heel het
land feest. Natuurlijk ook in Heemstede! U vindt
in deze Heemsteder het volledige programma voor
Koningsdag. We moeten het maar zoveel mogelijk
zeggen en schrijven; Koningsdag, want Koninginnedag is verleden tijd. Gelukkig de feesten die bij

een verjaardag van een vorst horen, niet. Spel, vrijmarkt, muziek, schminken, zingen en een Oranjebittertje drinken. We vieren graag mee! Veel plezier
alvast op zaterdag 26 april. Vergeet het programma
niet mee te nemen, dat weet u waar en vanaf hoe
laat alle festiviteiten plaatsvinden. Alvast driewerf
hoera voor Koning Willem-Alexander en uiteraard
ook felicitaties voor Koningin Máxima.

Spectaculaire Kick-off 135-jarig bestaan
oudste voetbalclub Koninklijke HFC
Heemstede – Vrijdagavond gaven de locoburgemeester van
Haarlem en de burgemeesters van Heemstede en Bloemendaal het startsein voor het feestelijke jubileumjaar van de Koninklijke HFC. Op spectaculaire wijze werd het jubileumlogo
onthuld.
De Koninklijke HFC viert dit
jaar op 15 september zijn 135-

ste verjaardag en is daarmee de
oudste voetbalclub van Neder-

V.l.n.r. Locoburgemeester de heer J. Nieuwenburg (Haarlem), burgemeester M. Heeremans (Heemstede), burgemeester R. Nederveen
(Bloemendaal) en Gert-Jan Pruijn (voorzitter Kon. HFC) verrichtten
met een druk op de knop de opening van het jubileumjaar.

land. Onder het motto ‘Meer dan
voetbal!’ bestaat het jubileumprogramma uit een combinatie
van culturele, sportieve en sociale activiteiten voor jong en oud,
waarbij het sportcomplex aan de
Spanjaardslaan het middelpunt
van de feestelijkheden zal zijn.
Het jubileumjaar zal tot 21 maart
2015 duren en wordt afgesloten met een spetterende musical in de Stadsschouwburg van
Haarlem met eigen leden in de
hoofdrol.
Andere hoogtepunten zijn onder andere op zaterdag 14 juni het E-top toernooi met internationale clubs, in de zomervakantie een tentenkamp voor de
jeugd en vanzelfsprekend de
jubileumdag op zaterdag 30
augustus - met de erewedstrijd
tegen de oudste voetbalclub van
de wereld: Sheffield FC - en de
strijd om de ‘Pioneers Cup’ met
buitenlandse deelnemers van
allure.
Het volledige jubileumprogramma inclusief data kunt u vinden
op de speciale jubileumpagina’s
op www.konhfc.nl/jubileum.

www.mandarin-heemstede.nl

ZONDAG

OPEN
TOT EIND JUNI
VAN 12.00 - 17.00 UUR
(M.U.V. 1E PINKSTERDAG)

WWW.DEOOSTEINDE.NL

**

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Cursussen
aankondigen
in deze krant?

Mail:aanlever@heemsteder.nl

TroTs van de keurslager

23 april 2014

0132890

Huisgemaakte
70x41
Weekaanbie-

ding VP
runder-

hamburgers

elke 4e

GRATIS

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

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

Marenka's Voorjaar

**

Heemstede – Dit is de sering Rose Syringa. Ruikt heerlijk met
briesje wind. De sering is kleinbloemig en echt een sieraad in
de tuin.

02 de Heemsteder

• 23 april 2014
Kerkdiensten

COLOFON

Voor de tuinliefhebbers…

van 1930

Varens
Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied,
vult op regelmatige basis de nieuwe rubriek
van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’.
U leest daarin handige wetenswaardigheden
over alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een tuinvraag, mail
dan naar info@zuidkennemerland.groei.nl.
De varens lopen alweer uit. Elk jaar is het weer bijzonder om te zien hoe ze met ‘krullen’ uit de grond
komen. De struisvaren (Matteuccia struthiopteris) is een varen uit de bolletjesvarenfamilie (Onocleaceae). De plant heeft de naam te danken aan
de groeiwijze van de vruchtbare bladen. Het is een
gemakkelijke tuinplant voor schaduw en halfschaduw en deze soort doet het ook redelijk in de zon.
Te sterk en te veel zonlicht kan het varenblad verschroeien en veel wind kan tot verbranding leiden. Wel moet de grond vochthoudend zijn en is
het belangrijk om te weten dat de varen door de
tuin ‘loopt’ via wortelstokken. Het kan dus zomaar
voorkomen dat de varen volgend jaar op een andere plek opduikt. De varen groeit goed onder bo-

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

men en heesters en kan moeilijke plekken opvullen met prachtig groen blad. Varens zijn een welkome aanvulling voor iedere tuin en kunnen daarin een rustpunt zijn.
Ook mooi zijn de eikenvarensoorten. Die zijn warmteminnend en verdragen juist wel zon en droge, arme grond. In onze omgeving zijn mooie varens te
zien in het Haarlemmermeerse bos op het voormalige Floriadeterrein.
Hier groeien enorme koningvarens (Osmunda regalis) langs de waterpartij in de buurt van het
Haarlemmermeerpaviljoen waarin nu restaurant
‘Vork en Mes’ gevestigd is. Het terrein is trouwens
nog steeds de moeite waard voor een wandeling of
fietstochtje. Vooral de vijverpartij met een pad van
cortenstaal heeft rondom nog grote groepen planten. In elk seizoen mooi en interessant.
Groei & Bloei Zuid-Kennemerland

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (15)

Dienst
Trefpunt
Regio - In het Trefpunt -Akonietenplein 1- Bennebroek
vindt zondag 27 april een
viering plaats met mw. drs.
M.G.K. van Veen (Weesp). Er
is ook Kindercafé. De viering
vangt aan om 10.00 uur.

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Sumatrastraat 38, toen, jaren 80.

Na het plaatsen van de kapperszaak Frans ter Wolbeek (Toen en
nu 9) ontstond er een discussie
over het winkeltje recht aan de
overkant. Johan van Schie had
een foto van Trimsalon Rekel van
mevrouw Koster, die daar in de
jaren 80 gevestigd was. In de jaren 40 zou er een viswinkel in
gezeten hebben van iemand met
de bijnaam “De Rooie”, en daarna een viswinkel van N. Bank.
In de jaren 70 heeft er een Antiekwinkel gezeten van Freek
en Greet Bruggink. Sommigen
weten dat mevrouw Bruggink
snoepjes naar de kinderen gooide als die naar school gingen. Na
de antiekzaak kwam er de Hondentrimsalon. Ook heeft er een
kapperszaak gezeten, die nu in
de Sumatrastraat zit. Op de foto
van Harry Opheikens (april 2014)
Sumatrastraat 38, nu, april 2014.

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

Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Met dank aan o.a. de facebookpagina “Je bent een Heemstedenaar als….” en tegenwoordig ook “Nostalgisch Heemstede” ontvangen we nog steeds informatie over de winkeltjes die er
vroeger in de Indische Buurt waren. Het wordt wel steeds moeilijker beeldmateriaal te vinden.
Dit keer Sumatrastraat 38 op de
hoek met de Qruquiusweg.

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

Zondag 27 april, aanvang 10:00
uur. Voorganger: Ds. J. van
Selms (Haarlem).
Zondag 4 mei, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge
Zondag 11 mei, aanvang 10:0
uur. Voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge
Muzikale Uitvoering “Fabelachtige Vrouwen” o.l.v. Xandra Mizée

is te zien dat het nog steeds een
winkel is, maar nu voor kinderkleding.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto
gescand wordt, u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben andere
lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze website www.hv-hb.nl”. Hier
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Camplaan
35, 2103 GV Heemstede.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Expositie in Burgerzaal van
Russische kunst uit Nederland
Heemstede - Waarom ziet iedereen in Nederland Russische invloeden in de schilderijen die Irina Pavlik Bakkenes
maakt van echt Hollandse landschappen, terwijl zij er niets Russisch in ziet maar, heel bescheiden, haar patchworkwereld. Kinderlijk aandoende schilderijen met koeien, huisje boompje beestje, molentje, kleur en
goud. Alex Bakkenes van galerie Kunst 4iedereen schonk het
mooiste schilderij met de kinderlijke huisje boompje beestje afbeeldingen aan de kinderafdeling van het Spaarneziekenhuis.
Van een heel andere orde zijn
haar schilderijen van Russische
wouden en kleurrijke bloemenvelden die wij bollenvelden noemen. Kleurrijk omdat zij opgroeide in Siberië, waar je twee maanden per jaar wat kleur ziet als de
zomer zich aandient. Curator van
Irina zong tijdens de opening van
haar expositie in de Burgerzaal
van het Raadhuis over de kleu-

ren groen, paars blauw of geel.
Fred treedt op als curator van
Russische kunstenaars die beter kunst kunnen maken dan in
het Nederlands uitleggen wat
hen inspireert en dat vertellen is
de kunst van Fred. Theatermaker
en schilder tegelijk. Irina voegt er
wel aan toe dat kleur in de lange
winter in dat deel van Rusland
niet of nauwelijks voorkomt in de
natuur, ook niet in de toenmalige
socialistische staat. Van een heel
andere orde zijn haar schilderijen van haar bloemenvelden met
kleine vogeltjes en soms vlinders
verborgen tussen de kleurrijke
bloemen. Voor Irina zijn dit de
kleuren die zij als kind zo mistte.

oe gebergte, waarin duizenden
boomstammen drijven, zocht
en vond hij gestrande exemplaren. De mannen van een plaatselijk volk, afkomstig uit Mongolië, leerden hem met een bijl
totempalen met mythische beschermgeesten hakken. Nu vindt
hij hout in IJmuiden. Hij verzamelt restanten van planken, op

het strand vindt hij wrakhout en
afgebroken boomstronken in de
duinen. Na veel experimenteren ontwikkelde hij een speciale en unieke techniek waarbij hij
de verborgen kern van het hout,
vol nerven, kwasten, vezels en
groeilagen weet bloot te leggen
en toont daarmee het hart van
het hout. Hij maakt er wonderlijke vormen van. Een bescheiden kunstenaar met liefde voor
hout. De expositie van Irina en
Vladimir is nog te zien in de Burgerzaal van het Raadhuis tijdens
kantooruren tot vrijdag 30 mei.
Ton van den Brink

Regio - Charlotte Pfeffer-Kaletta, ‘Lotte’,
is de grote liefde van Fritz. Lotte wist niet
waar haar Fritz ondergedoken was. Zij
moest na de oorlog lezen wie Dussel was, de
woede, de onmacht …. Wie was deze Dussel
- Fritz Pfeffer in werkelijkheid? Deze werkelijkheid blijkt een andere te zijn dan die
Anne Frank in haar dagboek schilderde.
Was Dussel een sikkeneurige, kleinzielige
en irritante man?
Dussel (spreek uit als Doesel), wat ‘dom’ betekent. Hierdoor krijg je een beeld geschetst dat
in de ogen van ‘n 13-/14-jarige alles wat volwassen is, ouderwets is. De liefde van Charlotte, ‘Lotte’, naar haar Fritz toe… Het is geen afkeuring
naar Anne Frank toe maar een beeld wordt gegeven hoe het is om 25 maanden opgesloten te
zitten op zo’n kleine ruimte. Mensen kunnen hun
balans verliezen als zij te lang en te dicht op elkaar zitten.
De theaterproductie ‘Lotte’ is geschreven door
Fred Rosenhart: “De mensen een spiegel voor
houden: dit mag nooit meer gebeuren…”

De voorstelling wordt opgevoerd in De Kookgarage, Kamperstraat 24, Haarlem op donderdag
24 april, aanvang 20.30 uur.
Op 30 april in het Zandvoorts Museum, Swaluestraat 1, Zandvoort, aanvang 19.30 uur.
In het Historisch Museum Haarlemmermeer
Hoofddorp, Bosweg 17, op 1 mei, aanvang 20.00
uur.
In Theater Nieuw Vredenhof, van Oldenbarneveltlaan 17 in Haarlem op 2 en 3 mei, aanvang
20.30 uur en op 4 mei om 15.00 en 20.30 uur.
Toegang is 10,-, ex 1,- kosten per boeking. Kijk
ook op www.fredrosenhart.nl.
Spel:
Anne Frank
- Maria Eldering
Lotte (Charlotte) Pfeffer-Kaletta - Joan Roeleveld
Fritz Pfeffer (Dussel)
- Fred Rosenhart
Drie monologen, bewerkt tot een toneelstuk, een
Rosenhart-productie.
Info: fredosenhart@hotmail.com,
tel: 06-10613232,
rosenhartproducties@hotmail.com.

Fantoompijn
en sindsdien heb ik dus last
van mijn navelstreng
Projectconceptconsulent
iemand moet het doen
God
u kunt geen berichten
achterlaten
Ex-huisarts
hij haalde t.b.c. en de
hockeyclub van zijn dochter
net iets te vaak door elkaar
Gecultiveerd bos
met hangplek voor
zelfmoordenaars

Houtkunstenaar
Uit de Zuid-Siberische wouden
komt Vladimir Bakun die sinds
1993 in IJmuiden woont. Hij leerde het fijne houtsnijwerk in de
meubelwerkplaats van zijn vader. Op de oevers van de bergrivieren uit het Koeznetskij Alata-

Rosenhartproductie ‘Lotte’ in Haarlem,
Zandvoort en Haarlemmermeer

Hierbij een kleine selectie uit
de gedichten van Marc van
Biezen. Marc treedt op tijdens de Haarlemse Dichtlijn
in Haarlem op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei.
Zie hiervoor:
www.haarlemsedichtlijn.nl.

Astronaut
ik wou even wat meer afstand
Beroepskeuzebegeleider
hij doet dit werk
tot hij weet
wat hij wil

Diefstal
op
begraafplaats
Heemstede – Een treurige
mededeling, diefstal vanaf de
begraafplaats aan de Herfstlaan.
De heer Vergunst kwam aangedaan zijn verhaal doen op
het kantoor van de Heemsteder. Vanaf het graf van zijn
vrouw is vorige week een bos
tulpen gestolen. “Ik ben echt
van de kaart”, zegt Vergunst.
Hij wil graag dat lezers weten dat zoiets gebeurt. “Dus
mijn naam mag er bij. Het is
het graf van E.M. VergunstRoest.”
Aangifte van diefstal heeft de
Heemstedenaar al gedaan.
Het moge duidelijk zijn dat
het niet om de waarde van de
gestolen bloemen gaat maar
om de daad zelf, die hij aan
de kaak wil stellen.

Tip
bekijk die relativiteit
van alles
eens van de andere kant
Stem uit de hemel
god bestaat niet,
verstond ik
Aanbod
ik heb mijn lichaam
ter beschikking gesteld
van de wetenschap
maar ik heb niks meer
van ze gehoord
Porno
ik ben benieuwd
hoe het afloopt
Plastische chirurgie
het was liefde
op het vierde gezicht
Placebo
driemaaldaags vlak voor de
maaltijd weggooien
Marc van Biezen
Volg de gedichten
van Marc op Twitter:
twitter@stiltetherapeut
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Fotograaf: Sjors ten Hacken
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Thema “Beeld & Geluid”
op de Nicolaas Beetsschool
Op de Nicolaas Beetsschool zitten nieuwsgierige kinderen die met
en van elkaar willen leren.
We geven u een kijkje in onze keuken hoe we dit hebben vorm
hebben gegeven in de afgelopen drie weken, waarin het thema
“Beeld en Geluid” centraal heeft gestaan.
Ter introductie hebben we de kinderen nieuwsgierig gemaakt door
de school vol te zetten met oude apparatuur die beelden en/of
geluid kunnen of konden voortbrengen.
En waar vind je al deze spullen? Thuis, bij opa en oma, bij de
buren, en ook in The Vintage Store in Heemstede. Een verzameling van (heel) oude tot hedendaagse apparatuur hebben we
tentoongesteld in ons eigen museum. Wat geweldig dat we een
groot deel hebben mogen lenen van The vintage store. De kinderen zijn een ervaring rijker. Een LP, diaprojector, bandrecorder,
film op tape, sommige kinderen zagen ze voor het eerst in hun
leven.

Eigen woning in Heemstede is waardevaste investering.

Willem Schmitz, W. Bos Makelaars:

“Aantrekkelijke woningmarkt
maant juist nu tot kopen”
Heemstede – Goede berichten
vanuit de woningmarkt: na enkele jaren van malaise is sinds het
laatste kwartaal van 2013 weer
een duidelijke opgaande landelijke trend waar te nemen in de
verkoop van woningen. De woningmarkt trekt aan en hoe, ook
in Heemstede. Verschillende factoren zijn hier debet aan. Willem Schmitz van W. Bos Makelaars licht toe: “Het bijzondere is
dat de woningverkoop sinds het
laatste kwartaal van 2013 is toegenomen, maar het aanbod van
woningen is afgenomen. Een van
de oorzaken is dat de woningbouw door de crisis de afgelopen
jaren heeft stilgelegen en een
achterstand heeft opgelopen.
Anderzijds valt het aanbod van
bestaande woningen in twee bestanden te verdelen: een nieuw
bestand van woningen dat nu in
de verkoop gaat en een oud bestand van woningen dat al geruime tijd in de verkoop staat. Door
de crisis in de woningmarkt heeft
er een correctie in de marktprijs
plaatsgevonden. Hierdoor zijn
de prijzen van het nieuwe bestand woningen marktconform,
waardoor de woningmarkt stabiliseert. Het aanbod van dit nieuwe bestand woningen is schaarser, waardoor deze huizen sneller verkopen. Je ziet dat de doorlooptijd en de onderhandelingstijd van het nieuwe woningbestand, dus de tijd tussen te koop
en verkocht, beduidend korter
is dan de woningen in het oude
bestand. Het oude bestand met
woningen heeft ingezet op hogere marktprijzen. De vraagprijzen van deze woningen moesten
noodgedwongen zakken. Vaak
is een dergelijke verlaging in de
vraagprijs slechts een kleine verlaging. Met het gevolg dat deze

vraagprijzen niet zijn aanpast aan
de huidige markt en nog steeds
achter de markt aanlopen. Dit
leidt er dus toe dat deze woningen moeilijker verkoopbaar zijn
en ongewenst langer in de verkoop blijven. De eigenaren kunnen de verkoopprijzen van deze
woningen het beste ruimer laten
vieren omdat de overgang naar
een duurdere nieuwe woning
ook aangepast is aan de huidige
marktprijs en dus lager is. In een
hoogconjunctuur verkoop je huis
misschien voor een hogere prijs,
maar je moet dan ook een nieuw
huis tegen een hogere prijs terugkopen. Eigenlijk wordt dit
sprongetje naar een nieuwe woning bij huidige verlaagde marktprijs verkleind, omdat deze ook
in prijs daalt. Juist nu maant de
aantrekkelijke woningmarkt tot
kopen. Combineer dit met Heemstede als aantrekkelijke woongemeente en een van de laagste
rentestanden ooit van een hypotheek die je uitzet tegen een periode van 30 jaar. Een waardevastere investering die allengs
stijgt in waarde, waar je ook nog
je woongenot van hebt is er gewoonweg niet. Een huis kopen
loont altijd, daar kun je nooit tegen aan huren. De investering
en de aflossing die je doet in een
huis wordt verhoudingsgewijs lager door de inflatie in de komende jaren, omdat je deze voor een
periode van 30 jaar kunt vastzetten. De jaarlijkse huurverhoging is vrijgelaten door de regering en ondervindt altijd een inflatiecorrectie. Met het gevolg
dat na 30 jaar de huur aanzienlijk hoger is dan 30 jaar geleden
en aan het einde van de rit je met
huur meer hebt betaald dan voor
een koophuis. Daarnaast is een
koophuis eigen bezit: met huur

heb je niets, geen verhandelobject in handen. Met meer dan 65
jaar ervaring in de Heemsteedse
woningmarkt, rekent W.Bos Makelaars graag voor wat een huis
kopen oplevert”, aldus Willem
Schmitz. W. Bos Makelaars aan
de Zandvoortselaan 57 te Heemstede, tel.nr. 023-529 00 80, email: info@WBosMakelaars.nl.
Meer informatie op de website
WBosMakelaars.nl. of op Facebook en Twitter (@WBosMakelaars).
Bart Jonker

Het thema was zo ingedeeld dat iedere groep er op zijn eigen niveau er mee aan de slag kon dus leerdoelen, ambities op groepsniveau. De kleuters hebben b.v. muziek gemaakt, en muziek geschreven, de groepen drie en vier zijn bezig geweest met geluidsproefjes en communicatie d.m.v. geluid en beeld. De groepen vijf
en zes werkten over communicatiemiddelen van toen en nu en de
groepen zeven en acht leerden hoe je het nieuws maakt.
Er is heel veel werk verzet. Kinderteams hebben opnames gemaakt, werkdruk ervaren, maar deadlines gehaald. Uiteindelijk met prachtige resultaten zoals: eigen muziek componeren en
vastleggen, kennis hebben van de gebarentaal, emoties in muziek kunnen voelen en vastleggen op doek, apparatuur zelf maken en functioneel laten zijn, een film en een journaal maken van
alle ontwikkelingen op school. U begrijpt dat ook De Camera Obscura op de Nicolaas Beets uiteraard niet ontbrak. Hij is nagebouwd en werkte!
Het thema is afgesloten met een “tentoonstelling” voor de (groot)
ouders en verzorgers. De kinderen zelf hebben de mensen rondgeleid, laten zien en verteld wat ze allemaal gedaan, gemaakt en
geleerd hebben.
Wat ons betreft, was het een zeer geslaagd thema. Dank aan allen
die ons sponsorden, en het mogelijk hebben gemaakt.
Nicolaas Beetsschool

INGEZONDEN

Is één kleine buurtsuper
voor ouderen in Heemstede teveel gevraagd?
Het Heemsteedse Burger Belang (HBB) kwam als
grootste partij uit de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Gefeliciteerd! HBB zegt zelf
dat het dé lokale partij bij uitstek is die zich inzet
voor de Heemsteedse burgers en hun belangen.
HBB beweert op haar eigen site dat Heemstede
een relatief groot aantal ouderen heeft. En dat de
bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van zorg
en hulp. Dat staat althans te lezen onder de kop
‘Welzijn en zorg’.
In de afgelopen jaren zijn de kleine buurtwinkeltjes
in de Indische buurt teruggedrongen van 36 naar
0. Nu alle buurtwinkeltjes zijn verdwenen uit dit
gebied en de ouderen steeds ouder worden met
alle gebreken van dien zijn we gedwongen om iedere dag de halve marathon af te leggen naar de
binnenweg. Eén kilometer heen en één kilometer
terug met boodschappen, het openbaar vervoer is
echter ook geen optie want dit geeft geen aardig
of betaalbaar alternatief.
Versta me goed ik ben een rasechte trotse Heemsteedse en kan aardig gelukkig leven maar fysiek
ben ik samen met veel ouderen in de buurt niet
meer in staat om telkens weer naar de binnenweg te sjokken.

Ik snap de angst van scharrelslagerij van ’t Hoff
in zijn ingezonden brief van 26 maart in de Heemsteder, maar om nu een situatie te schetsen van
een mega Vomar aan de Cruquiusweg die vergelijkbaar is met een supermarkt in Frankrijk waarbij
de straten leeg zouden trekken is een beetje overdreven. Het kan ook kleiner en meer op een menselijke maat die past bij het karakter van Heemstede.
Er staat genoeg bedrijfsruimte aan de Cruquiusweg vrij waar een vestiging van een supermarkt
concern in zou kunnen, en dan heb ik het niet over
een afhaalpunt van een supermarkt waarbij niet te
controleren is of de boodschappen wel vers zijn.
Welzijn en leefbaarheid hebben voorrang op veiligheid. Uitbreiding van de Vomar op de Binnenweg zou hier moeten passen. Als alle zeilen
worden bijgezet om de Vomar te laten floreren
op de Binnenweg, met alle verkeers- en doorstromingsproblematiek die er bij komt, dan past er iets
niet in het kleinschalige karakter van de Binnenweg. En, hoewel er meer ruimte is aan de Cruquiusweg, is ook daar een mega-uitbreiding verre van
ideaal.
Mw. Van den Berg, Heemstede.
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Milieustraat op Koningsdag gesloten

Heemstede en Meerlanden doen mee
met Wecycle-actie na Koningsdag
Heemstede
–
Gemeente
Heemstede wil samen met
Meerlanden en Wecycle inwoners stimuleren om na Koningsdag elektrische apparaten in te leveren bij de milieustraat. Daarom krijgen
de eerste honderd inleveraars van een elektrisch apparaat het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau bij milieustraat
Heemstede
(Cruquiusweg
47). Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans
op een leuk uitje voor het hele gezin.
De actie
De eerste honderd inwoners die
vanaf 28 april oude elektrische
apparaten en/of spaarlampen
inleveren bij de milieustraat krijgen gratis het spannende jeugd-

boek ‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau. Dit boek is speciaal
voor de actie geschreven en niet
te koop in de winkel. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.
Uit alle deelnemende gemeenten kiest Wecycle 5 gemeenten
die een opvallende bijdrage leveren aan deze campagne. Deze gemeenten winnen een financiële ondersteuning van 1000,euro voor de lokale intocht van
Sinterklaas.
Op Koningsdag verkopen veel
kinderen oude spullen op de
Vrijmarkt. Wecycle, Meerlanden
en gemeente Heemstede wensen alle kinderen natuurlijk goede zaken! Na afloop verdwijnen
onverkochte elektrische apparaten helaas ook in de vuilnisbak.

Dat is jammer, want dan kunnen
ze niet gerecycled worden.
Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en spaarlampen
die ingeleverd worden op de milieustraat optimaal worden gerecycled. Dat is belangrijk, want
door recycling behouden we de
grondstoffen voor de toekomst.
Ook komen schadelijke stoffen
niet in het milieu terecht. Om
te kunnen recyclen moeten de
apparaten en spaarlampen wel
apart worden ingeleverd. Per jaar
verdwijnt ruim 2 kilo per persoon
in de vuilnisbak. Zonde, want zo
gaat 35 miljoen kilo verloren voor
recycling.
Milieustraat op
Koningsdag gesloten
Op Koningsdag is de milieustraat
Heemstede gesloten.

Paashazen zoeken bij GSV Heemstede
Heemstede - Paaszaterdag 19
april hadden ruim 100 kinderen
van GSV Heemstede en sv BATO zich in de Haarlemmerhout
verzameld om te proberen de
paashaas te vinden. Dit evenement, dat voor de 18e keer werd
georganiseerd, werd mede door
het prachtige weer een groot
succes. Een lekkere temperatuur
en weinig wind zorgden voor prima wandelweer. De vijf hazen
met hun hulpen zochten rond
half een hun verstopplaatsen
op in afwachting van de kinderen, die nog even werden vastgehouden tot iedereen aanwezig was. Groep A mocht als eerste naar haas 1 op zoek en dat

viel niet mee. Er werden wel hazen gevonden, maar die hadden
niet het juiste nummer. Ook de
groepen B t/m L gingen het bos
in; elke groep op zoek naar zijn
eigen nummer. En… wat de een
niet weet, weet de volgende wel
weer. Haas 1, Marjan en Mea,
werd al snel gevonden. Voor het
krijgen van een chocolade surprise-ei moest je wel een parcours afleggen met een ei op een
lepel. Op zoek naar de volgende. Juf Marielle met haar dochter Lieke. De kinderen konden
zich uitleven met een spel uit het
verre verleden; zaklopen in een
ouderwetse postzak van de PTT.
Als verrassing kregen de kinde-

KOM IN MIJN TUIN!

ren een plastic ei met een speeltje. Het derde hazenpaar werd
gevormd door Yvonne en Marlijn
en zij hadden het niet gemakkelijk. Dat lag niet aan de kinderen maar wel aan de loslopende
honden, die de verse krentenbollen roken. Dan was er bij het
4e paar hazen meer werk voor
de deelnemers te doen. De kinderen moesten als echte speurhonden (plastic) eieren zoeken
bij Monique en Vera. Als beloning kregen zij twee chocolade
eitjes. Op naar de laatste haas.
Bij juf Sanne kreeg je direct je
beloning, alleen liet Juf Sanne de
surprise eieren eerst mooi versieren. De stralende zon en het
intensieve loop- en speurwerk
zorgden er voor dat iedereen
het behoorlijk warm had gekregen. Aan het einde was er voor
iedereen iets te drinken bij Joke
en afmelden konden de kinderen
bij de boswachter Jos en zijn assistente Myrthe. Groep E was het
eerste die zich af kwam melden.
Moe maar voldaan ging iedereen
huiswaarts en konden de organisatoren terugkijken op een bijzonder geslaagd evenement.

Frieslanders, uien en
tuinbonen!

Frieslanders? Nee dat zijn niet de bewoners van de mooie provincie Friesland. Die heten Friezen! De Frieslander is een aardappel, waarover later meer.
In totaal 39 kinderen kwamen op 17 en 18 april bij elkaar voor
hun eerste wekelijkse tuinles, die stipt om 16.00 uur begon.
Sommige kinderen waren opgewonden, anderen enigszins bedremmeld.
Eerst stelde Mik de begeleiders aan de kinderen voor. Daarna
legde zij het gebruik van hark en schoffel uit en het programma
voor deze middag.
Paadjes moeten worden gelopen. Er moet onkruid worden gewied. De grond moet met gedroogde koemest worden bemest
en ……….. er moet worden gepoot: Frieslanders, uien en tuinbonen. En dat alles binnen één uur! Ieder meisje, iedere jongen
krijgt een doosje met 2 aardappeltjes en 4 uitjes. De aardappelen lopen al uit en zijn een beetje verschrompeld. Mik legt uit
dat dit helemaal niet erg is en dat de aardappelen met de uitlopers omhoog gepoot moeten worden. De 2 aardappelen mogen niet te dicht bij elkaar worden gepoot, want anders staan
de planten elkaar strakjes in de weg en kunnen de aardappelen
niet goed groeien. Gevolg; een kleine, tegenvallende oogst van
kleine aardappelen.
Mik heeft heel bewust haar keuze laten vallen op de Frieslander. Ze geven een vroege en hoge opbrengst. Als de aardappelen worden geoogst, wordt de jonge tuinder met de hoogste opbrengst in het zonnetje gezet. Spannend wie het dit jaar wordt!
Als de aardappelen zijn gepoot, is het de beurt aan de uitjes. Die
moeten met het puntje omhoog worden gepoot.
Als laatste worden de tuinbonen gelegd. Deze groeien uit tot
grote planten waaraan grote peulen groeien. In die peulen, die
van binnen fluwelig zacht zijn, groeien van die heerlijke tuinboontjes.
Aan het eind van de les kregen de inmiddels wat rustigere kinderen een plankje mee naar huis waarop ze hun naam mogen
schilderen en dat ze op hun eigen manier mogen versieren. De
bordjes komen bij de tuintjes te staan zodat iedereen kan zien
van wie dat heel erg mooie tuintje is.
Op vrijdag 18 april kwam ook een groep kinderen samen met
een ouder of grootouder op les. Zij gingen aan het werk in een
generatietuin. Samen met je vader of moeder, opa of oma een eigen tuintje onderhouden is natuurlijk extra leuk.
Op de website www.kominmijntuin.com is informatie over de
tuinen beschikbaar.
Theo Duijs

Wie was hulpvaardige dame?
Heemstede - “Maandagmiddag 14 april werd ik
op het fietspad van de Kerklaan over mijn stuur
plat op de grond gelanceerd, doordat het schouderhengsel van mijn handtas door een plotselinge windvlaag uit mijn tas waaide en onder mijn
trapper terecht kwam. Direct kwam een mevrouw,
die ik helaas niet kon zien, mij te hulp en dankzij
haar adequate optreden, was de ambulance heel
snel bij me en zat mijn dochter, die uit Amsterdam
moest komen, in een korte tijd aan mijn bed. Mijn
kleindochter en schoonzoon hebben helaas haar
naam niet goed verstaan. Daarom wil ik haar langs

deze weg hartelijk bedanken voor haar hulp. Dezelfde avond kon ik gehecht, maar nog met een
gebroken neus, die Goede Vrijdag gezet werd,
naar huis. Het snelle optreden van mijn hulpverleenster zorgde ervoor dat ik snel pijnstilling toegediend kreeg.”
De dame die onfortuinlijk ten val kwam wil graag
persoonlijk contact met de hulpverleenster.
Wie was zij? U kunt zich via mail melden bij de
redactie: redactie@heemsteder.nl of telefonisch:
023-8200170.
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Purwave Behandelcentrum

Een jonger gezicht binnen één maand
Heemstede - Vanaf zaterdag 3
mei kunt u in Heemstede terecht
voor een behandeling met de
PurWave, in het PurWave Behandelcentrum aan de Herenweg
80a. Op deze dag vindt de feestelijke introductie plaats, waarbij u naast koffie/thee met gebak
een mooie korting krijgt op een
behandeling met de PurWave (u
betaalt op 3 mei 25,00 euro i.p.v.
75,00 euro).
PurWave is een nieuwe behandeling op het gebied van gezichtsverjonging: een natuurlijke manier om minder rimpels
en een gezonde huid te krijgen,
zónder medische ingrepen zoals
injecties of chirurgie.
De PurWave maakt gebruik van
bestaande technieken uit zowel
de medische als cosmetische
wereld. In de eerste twee stappen wordt percussieve puls (tril-

lingen) gebruikt om spieren en
gewrichten aan te laten sterken.
Bij de derde stap wordt de gezichtshuid op celniveau gerevitaliseerd met ultrasone trillingen.
De combinatie van deze technieken is een innovatie op het gebied van diepgaande anti-aging
behandelingen. De training van
de gezichtspieren en het revitaliseren van de huid is een complete workout voor het gezicht.
In slechts 15-20 minuten wordt
het gezicht op meer dan 50 verschillende punten behandeld.
Focuspunten van de behandeling zijn: fronsrimpels op het
voorhoofd, lijntjes en kraaienpootjes rond de ogen, verslapte en hangende huid bij de oogleden en de kaaklijn, lijnen rond
de mondhoeken en in de bovenlip en donkere kringen/wallen
onder de ogen.

Het PurWave effect
- Vervlakking van rimpels
- Vermindering van ‘hangende huid’
- Verjongend effect
- Gezonde teint
- Soepelere en stevige huid
- Minder verkleuring rond de
ogen
- Vermindering van onrustige huid
- Een licht gelifte look
Hoe werkt het in de praktijk?
Elke PurWave cliënt start met
een beginkuur van 8 behandelingen: 2x per week gedurende
4 weken. Een volledige gezichtsbehandeling duurt slechts 15-20
minuten en na enkele behandelingen zijn er al resultaten zichtbaar. Na deze beginkuur is het
gezicht ‘fit’ en ziet er jonger en
uitgerust uit.
Aan de hand van de resultaten van de beginkuur wordt bepaald hoe vaak er in de volgende 4 weken behandeld gaat worden. Daarna is 1 behandeling
per maand voldoende om het resultaat vast te houden.

eerste foto

na 8 behandelingen

PurWave is de nieuwe, efficiënte manier voor diepgaande antiaging zonder injecties of chirurgie. PurWave behandelingen zijn
ontspannen, pijnloos en veroorzaken geen zwellingen.
Op www.purwave.nl kunt u meer
informatie vinden.
Ontdek nu zelf PurWave en
maak een afspraak op tel: 0756218971.

INGEZONDEN

Zorgen over de toekomst van
het Manpadslaangebied
Woensdagavond 16 april vond in het raadhuis van Heemstede een
vergadering plaats van de ´kerngroep Manpadslaangebied´. Een
ingehuurde landschapsarchitect gaf zijn visie op de nieuwe inrichting van het gebied.
Omdat ik in januari 2014, zonder medeweten van de leden van de
kerngroep, aan de landschapsarchitect een enthousiaste brief heb
gestuurd met mijn visie over een eventueel ideale indeling van het
Manpadslaangebied is mij disloyaliteit verweten. Op 28 januari is
daarover in de kerngroep gesproken en heb ik excuses aangeboden voor de door mij gekozen procedure. Ik meende dat daarmee
de kous af was. Tot mijn stomme verbazing introduceerde de voorzitter een voor iedereen onbekende stemprocedure en werd bij
meerderheid van stemmen (…!) het vertrouwen in mij opgezegd.
Ik kon vertrekken. Weer een kritisch lid minder.
Ik maak mij, samen met veel van mijn buurtgenoten, zorgen over
de toekomst van het Manpadslaangebied en de aangrenzende
woonwijken Linge en Rivierenbuurt.
Met het aantreden van een nieuwe Gemeenteraad en een nieuw
College (HBB, VVD en CDA) lijkt er een tijdperk aangetreden om
beslissingen te nemen over de toekomst van dit gebied.
De belangentegenstellingen zijn groot. Ruwweg zijn de belangen
te omschrijven als de ‘grootverdieners’ tegenover de ‘groen-liefhebbers’, met alle varianten van dien. Het is niet diplomatiek zulke
tegenstellingen te benoemen. Maar soms is dat om ter wille van
de duidelijkheid noodzakelijk: de strijd tussen die belangen zal de
komende jaren beslecht gaan worden, met de gemeenteraad als
scherprechter.
Het maakt nogal wat uit of de door het vorige College genoemde aantallen van 12 tot 15 kavels zullen worden bebouwd of de nu
genoemde 70…!
In de ‘kerngroep Manpadslaangebied’ is de toverformule ‘unanimiteit’. Ik zelf ga uit van meerderheids- en minderheidsstandpunten, en waar mogelijk het op onderdelen bewerkstelligen van consensus. Laat de gemeenteraad uiteindelijk maar kiezen…!
Kortom, na jaren van rust worden de procedurele, financiële en juridische messen geslepen; we gaan nog een roerige tijd tegemoet.
Christiaan van Willenswaard.
Linge 50, Heemstede.

Letterlievende Vereniging J.J. Cremer speelt Slaap Lekker,
De Kersentuin van Anton Tsjechov
een cursus
Heemstede - Kennemerlands chin (Jack Bontekoe) heeft een veel gespeelde toneelstukken,
oudste toneelgezelschap, de Letterlievende Vereniging J.J. Cremer, speelt De Kersentuin, het
meesterstuk van de grote Russische toneelschrijver Anton Tsjechov. Een sprankelende komedie
vol vaart en humor. De Kersentuin wordt in Heemstede opgevoerd in de Luifel, Herenweg 96
en wel op zaterdag 10 en zondag 11 mei. Op zaterdag is de
première, die 20.15 uur van start
gaat. Zondag is er een matinee (aanvang 14.30 uur) en een
avondvoorstelling om 20.15 uur.
Het verhaal
Weduwe Ljoebov (Ans Windhorst) treurt om de ontrouw van
haar Parijse minnaar. Zij komt
met haar dochter (Aymie Lenders) uit Parijs om de zomer
door te brengen op het landgoed waar ze is opgegroeid. En
daar wachten problemen. Vanwege hoge schulden dreigt het
landgoed te worden verkocht.
Zakenman en huisvriend Lopa-

slim plan bedacht om de kersentuin te redden: omhakken en zomerhuisjes bouwen. Kan Ljoebov
zich losrukken van haar verleden
en meegaan in de veranderende tijd...?

Achtergrond
Achter het grote verhaal in De
Kersentuin gaat een familiekroniek schuil waarin de personages de wereld om hen heen lijdzaam ondergaan of er zich juist
krachtig tegen verzetten. In beide gevallen zonder dat hun gedrag leidt tot de vervulling van
hun dromen. Net als in zijn andere stukken geeft Tsjechov ook
hier blijk van een grote liefde
voor zijn karakters, maar tegelijk
legt hij genadeloos hun zwakheden bloot.
Over de auteur
De Kersentuin voltooide Anton Tsjechov (1860-1904) in het
jaar dat hij stierf. Naast een aantal andere, tijdloze en nog steeds

zoals De Meeuw, Oom Wanja
en Drie Zusters, verscheen van
hem een groot aantal korte verhalen. Ook als auteur van korte verhalen wordt Tsjechov door
velen beschouwd als één van de
grootsten, zo niet de allergrootste, in de wereldliteratuur.

Jubileum Ans Windhorst
In haar rol van Ljoebov viert Ans
Windhorst haar 40-jarige jubileum als actrice bij Cremer. Die toneelloopbaan begon in 1974, in
een kostuumstuk onder regie
van de bekende Haarlemse regisseur Jaap Houtkamp. Ruim
tachtig rollen volgden: van klassiek tot modern, van drama tot
blijspel. Regisseur Martin Michael Driessen zei ooit over haar:
‘Ans had eigenlijk beroepsactrice
moeten worden...’
De toegangsprijs bedraagt 15,euro per persoon. Reserveren:
06-26192844 (Ad Moone), info@
jjcremer.nl, of via jjcremer.nl.

Heemstede - De cursus `Slaap
lekker` volgt het programma van
het Sounder Sleep System, dat
is gebaseerd op de ontdekking
dat bepaalde kleine, langzaam
en zacht uitgevoerde bewegingen afgestemd op je natuurlijke ademritme, ervoor zorgen dat
u van een actieve wakkere fase
naar een fysiek- en mentaal rustige fase gaat. Als u deze rustige ontspannen fase bereikt kunt
u gemakkelijk - als u slaap nodig
hebt - in slaap vallen.
Het is een praktisch opgezette
cursus, waarin geoefend wordt
met de verschillende technieken
uit deze methode.
De Amerikaan Michael Krugman, docent van bewegingsmethode Feldenkrais, oprichter van
het Sounder Sleep System, ontwikkelde zijn methode onder
meer uit het werk van Moshe
Feldenkrais.
De Sounder Sleep Methode bestaat uit drie soorten op elkaar
afgestemde technieken om een

gezond slaappatroon te bevorderen.
De namen van deze technieken
staan in het Engels mét vertaling
vermeld:
1. Guided Natural Breathing (natuurlijke ademhaling)
2. Day Tamers (ontspanningstechnieken voor overdag)
3. Mini-moves (slaap ondersteunende mini -bewegingen)
In deze cursus van drie avonden
oefent u met de bewegings- en
ademtechnieken om zowel mentaal als lichamelijk te ontspannen en een goed slaappatroon te
bevorderen. Thuis wordt het geoefende in de praktijk gebracht.
U krijgt voor elke week een
schema en opdracht mee.
De oefeningen en het schema
komen uit de gids Your Personal
Practice of the Sounder Sleep
System.
De cursus Slaap Lekker start op
donderdag 8 mei bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede
van 20.00 tot 22.00 uur. U kunt
inschrijven via de Receptie van
Casca, telefoon 023-5483828,
keuze 1 (op werkdagen tussen 9
en 12 uur) of via www.casca.nl.

Postbus 18, 2100 AA Heemstede
telefoon 023 - 548 38 27
COLOFON
Illustraties: Huib van den Broek
Lay-Out en Druk:
Drukkerij H. van Assema

Koningsdag 2014

Aan de inwoners van Heemstede,
Met genoegen bieden wij u hierbij het
programma voor Koningsdag 2014 aan.
In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt
terecht. Gezellig schuifelen tussen de kramen
over de Sportparklaan. Alles van uw gading
voor de laagste prijs. U helpt in elk geval uw
buren van een hoop overbodige spullen af.
Dit jaar zijn er voor de oudere kinderen leuke
activiteiten georganiseerd door de jongeren
van de Heemgames bij de parkeerplaats van
sportcentrum Groenendaal.
Om 9.00 uur bent u van harte welkom bij de
aubade voor het Raadhuis. De officiële opening
van Koningsdag door de Burgemeester van
Heemstede. Samen met veel gelijkgestemden
het Wilhelmus zingen vind ik elk jaar weer een
bijzondere ervaring. Het staat voor mij voor
saamhorigheid en gemeenschapszin in het
besef dat het een voorrecht is om in Nederland
en in Heemstede te leven. Beleef dat mee.

Sla vooral de Kinderspelen aan de Meerweg
onder leiding van de Scouting niet over als u
kinderen bij u heeft.
Vanaf 12.00 uur kunt u op het Wilhelminaplein
terecht. Een aantrekkelijk programma voor jong
en oud. Voor de 24ste keer zingen met Leny
van Schaik in de Oude Kerk om 12.00 uur, een
happening waar velen het hele jaar naar uitzien
en die feestelijk wordt afgesloten met een
oranjebittertje.
Vanaf 14.00 uur is het groot feest op het plein met
live-muziek, de inmiddels traditionele BBQ van
Vreeburg ambachtelijk & Culinair, en drankjes,
die ook dit jaar weer geschonken worden door
Kees Heger en zijn crew van Happerij/Tapperij De
1ste Aanleg. Ontmoet elkaar en vier samen met
veel oude bekenden Koningsdag in Heemstede
op het Wilhelminaplein. Ook op de Jan van
Goyenstraat zijn er weer volop activiteiten
U kunt de gehele dag genieten van een
aantrekkelijk programma voor jong en oud: een
kleedjesmarkt, kinderspelen en optredens voor

de jeugd en een hapje en een drankje. Vanaf
15.00 uur wordt u vermaakt door live-muziek
en een DJ. Wij danken de ondernemers van De
Groene Druif, Cheval Blanc en Jantjes Speelgoed
voor hun inzet bij de organisatie.
Wij hopen met dit programma voor elk wat wils
te bieden. Zoek uit wat van uw gading is en
geniet van Koningsdag in Heemstede
Chris van der Plasse, Voorzitter

Met speciale dank aan:
Sponsors
Koningsdag 2014
Café de 1ste Aanleg
Vreeburg Ambachtelijk & Culinair
Proeflokaal de Groene Druif
Restaurant Le Cheval Blanc
Jantjes Speelgoed
HMS verhuur
Makelaardij Peter Grajer
Winkeliersvereniging Wilhelminaplein
Echte Bakker Buijs
VRK Zuid Kennemerland
Gemeente Heemstede
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland
Medewerkers Paspost en Paswerk Groen
Scoutinggroep Graaf Bernadotte
Scoutinggroep WABO
Jongeren Heemgames en Casca
Het bestuur van de Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede

Programma
Koningsdag 2014
KONINGSNACHT
Vrijdag 25 april vanaf 21 uur een spectaculair live optreden in
Happerij/tapperij de 1ste Aanleg de coverband

“Bring it on Sue”

Vier heren en een prachtige dame, een heerlijke dance classics
coverband. Muntenverkoop voor Koningsnacht en -dag is al
begonnen in de 1ste Aanleg.
Vrijdag 25 april vanaf 17.00 uur bij de Groene Druif en Cheval Blanc

DJ Bert and Friends

speelt diverse sessies in de Jan van Goyenstraat op het middenterrein
voor Le Cheval Blanc en de Groene Druif.
RAADHUISPLEIN
08.45-09.45 uur
Aubade
M.m.v. het Klijn Örkest, een onderdeel van
Harmonieorkest St. Michaël
10.00-10.45 uur

Ontvangst dragers Koninklijke onderscheiding

WILHELMINAPLEIN
12.00-13.00 uur
Community Singing m.m.v. Leny van Schaik
(Oude Kerk Wilhelminaplein)
14.00-22.00 uur
Konings-BBQ
Optredens muziekpodium Wilhelminaplein:
15.00 uur
TRY OUD (www.tryoud.nl)
Een grootse Supertramp tribute-band compleet
met koperblazers en synthesizers
17.00 uur
Deejay Daniël houdt het tempo er lekker in met
vette top 40 hits van toen en nu
18.00 uur
RIGHT AS RAIN (www.rightasrain.nl)
Drie (!) frisse dames en vier toffe heren maken
het feest compleet
20.00 uur
Deejay Daniël draait door!!!!
We gaan nog niet naar huis, want morgen zijn
we vrij!!!!

Raadhuisplein
AUBADE

(08.45-09.45 uur)
Hier moet u dus gewoon bij zijn, de
traditionele start van Koningsdag in
Heemstede:
“de aubade”

Ook dit jaar weer op het plein voor het Raadhuis van
Heemstede.
Na het hijsen van de vlag door kinderen van de Scouting
Groep WABO zal de burgemeester van Heemstede,
mevrouw drs. Marianne J.C. Heeremans een toespraak
houden.
Vervolgens wordt gezamenlijk het volkslied gezongen
onder begeleiding van het Klijn Örkest, een onderdeel
van Harmonieorkest St. Michaël, die verder gedurende
de aubade nog diverse vrolijke nummers ten gehore zal
brengen.
Na een toost op de Koning met een glaasje jus d’orange
is dit de start van de eerste Koningsdag in Heemstede.
Hierna zal de burgemeester de Heemsteedse bewoners
ontvangen, die drager zijn van een Koninklijke
onderscheiding.

SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur
Vrijmarkt
08.00-15.00 uur
Heemgames
10.00-15.00 uur
Kinderspelen Scouting groep Graaf Bernadotte
11.00-13.00 uur
Inschrijving Puzzelfietstocht Trapveldje SEIN
aan de Meerweg
vanaf 11.00 uur
Start Puzzelfietstocht
JAN VAN GOYENSTRAAT
Vrijdag 25 april
17.00-24.00 uur
DJ Bert and Friends speelt diverse sessies
Zaterdag 26 april
08.00-16.00 uur
Kinderkleedjes vrijmarkt speciaal gericht op de
allerkleinste kinderen, beslist geen
handelaren of kraamverkoop.
10.00-17.00 uur
Diverse springkussens verdeeld over het
middengedeelte van de Jan van Goyenstraat
11.00 - 22.00 uur DJ Bert and Friends speelt diverse sessies
VALKENBURGERLAAN
14.00 - 19.00 uur Gezellig terras bij koffiehuis Yverda

Valkenburgerlaan
Dit jaar kunt u ook weer terecht op de hoek van de
Camplaan en de Valkenburgerlaan, waar Yvonne Beck van
Koffiehuis Yverda haar terras weer heeft geopend
Helaas is het dit jaar niet mogelijk gebleken om een
sportieve en/of muzikale activiteit te organiseren.
Maar natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend
verzorgd door Koffiehuis Yverda die aan de Valkenburgerlaan
een bar heeft staan, zodat u ook in de Valkenburgerlaan
verzekerd bent van heerlijke koele drankjes. Op een hopelijk
zonnig terras.

Wilhelminaplein
Het Wilhelminaplein is op Koningsdag de
ambiance voor een gezellig en gevarieerd
programma, uiteraard onder het genot van
door de 1ste Aanleg verzorgde drankjes en
een door Vreeburg ambachtelijk en culinair
verzorgde BBQ, die van uitstekende kwaliteit
zal zijn.
De activiteiten starten om 14.00 uur en
worden rond 22.00 uur beëindigd.
Muntenverkoop voor Koningsnacht en -dag
is al begonnen in de 1ste Aanleg.
Café de 1ste Aanleg en Vreeburg
ambachtelijk en culinair hebben gezorgd
voor spetterende optredens gedurende dag
en avond.

PROGRAMMA

THE KINGS FIRST PARTY
15.00 uur
TRY OUD (www.tryoud.nl)
Een grootse Supertramp tribute-band compleet met
koperblazers en synthesizers
17.00 uur
Deejay Daniël houdt het tempo er lekker in met vette
top 40 hits van toen en nu
18.00 uur
RIGHT AS RAIN (www.rightasrain.nl)
Drie (!) frisse dames en vier toffe heren maken het feest
compleet. Met hun gouden keeltjes, soepele heupen en
fleurige jurkjes verheffen de dames het publiek naar hogere
sferen
20.00 uur
Deejay Daniël draait door!!!!
We gaan nog niet naar huis want morgen zijn we vrij!!!!

De kerk zal geopend zijn vanaf 11:30 uur.
Wij raden u aan op tijd te zijn om verzekerd te zijn van een
plaatsje!
Na afloop staan de gebruikelijke glaasjes Oranjebitter bij
de uitgang. De Oranjebitter wordt u aangeboden door de
gemeente Heemstede

KONINGS-BBQ

(14.00-22.00 UUR: WILHELMINAPLEIN)
Ter afsluiting van een dag vol activiteiten, sporten, wandelen,
zingen, verbrande neuzen?.….

en een goede verkoop op de Vrijmarkt , zal op het
Wilhelminaplein de mogelijkheid worden geboden onder
het genot van een hapje en een drankje te genieten van de
voortreffelijke muziek van diverse bands en een DJ.
Dit moet je gewoon komen zien en horen, wat een spektakel.
Voor de kinderen zijn er, onder toezicht en begeleiding van
de jongeren van de Heemgames, 2 springkussens en een
overdekte panna kooi neergezet, zodat er ook voldoende
vermaak is terwijl de ouders even kunnen bijpraten onder het
genot van een hapje en een drankje..

Jan van Goyenstraat
Ook dit jaar is het weer een gezellig buurtfeest in de Jan van
Goyenstraat, welke al begint op vrijdag 26 april met
DJ Bert and friends van 17.00 tot 24.00 uur.
Dan op zaterdag Koningsdag zelf is er een beperkte
kleedjesmarkt tussen 8.00 en 15.00 uur voor de kleintjes uit
de buurt. Kaarten zijn af te halen bij Jantjes speelgoed, de
speelgoedzaak op de Jan van Goyenstraat.

Verder zijn er twee springkussens voor de kleine en de wat
grotere kinderen. Vanaf 15.00 uur kunnen ook de ouder(s)(en)
onder het genot van een drankje en een hapje genieten van
DJ. Bert and friends
Natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend verzorgd door
Proeflokaal de Groene Druif en Cheval Blanc , zodat u ook in
de Jan van Goyenstraat niets te kort zult komen.

Heemgames K14
Dé jeugdactiviteit van Koningsdag 2014 zal dit jaar georganiseerd worden door
Heemgames en Plexat! Op 26 april zal om 9 uur ’s ochtends het feest beginnen! We zijn
te vinden op het parkeerterrein voor Sportplaza, op de Sportparklaan. We hebben veel
verschillende activiteiten: van gladiatorenspelen, tot een pannakooi en zelfs een vrije val
van meters hoog! Daarnaast zal er de gehele middag gave muziek gedraaid worden door
een live DJ! De deelname is helemaal gratis, dus kom gerust even langs!
Wij hebben er zin in en we zien je graag op K14!

COMMUNITY SINGING

(12.00-13.00 UUR: WILHELMINAKERK)
Leuk, leuk, leuk………..
Lenie van Schaik komt al weer voor de 24ste keer optreden op
Koningsdag te Heemstede en dit fantastische evenement zal
plaatsvinden in de Wilhelminakerk op het Wilhelminaplein.
Veel mensen uit Heemstede verheugen zich nu al op haar
komst. Hier moet je gewoon bij zijn om even lekker mee te
zingen met bekende en minder bekende liedjes

In ’t kort: Voor wie? Heemsteedse jeugd die zin heeft in een leuke activiteit!
Wanneer? 26 april= Koningsdag Waar? Parkeerplaats voor Sportplaza Hoe laat?
Van 09:-.00-15.00 uur Kosten? Helemaal gratis! Aanmelding? Niet nodig! Kom lekker
langs! Voor meer informatie: https://www.facebook.com/events/729681610416162/
www.Heemgames.nl

Sportparklaan en omgeving
VRIJMARKT

(07.00–15.00 UUR:
SPORTPARKLAAN / JAVALAAN)
De Vrijmarkt zal plaatsvinden aan de Sportparklaan/Javalaan,
tussen de Slotlaan en de Meer en Boschlaan.

KINDERSPELEN

(10.00-15.00 UUR: TRAPVELDJE
VAN SEIN AAN DE MEERWEG)
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse attracties
samengebracht op het trapveldje van SEIN aan de Meerweg.
Elk jaar wordt deze activiteit door de Graaf Bernadotte
De Heemsteedse jeugd tot en met 12 jaar wordt op deze
scoutinggroep uitgevoerd.
markt in de gelegenheid gesteld allerlei spulletjes te verkopen. Er zijn springkussens en er zijn spannende spelletjes die te
Op de vrijmarkt is het, om de overlast voor omwonenden
maken hebben met de Scouting. Wie weet vind je het zo
te beperken, in opdracht van de Gemeente Heemstede ten
leuk dat je lid wordt van de Scouting? Zie ook de advertentie
strengste verboden om elektronisch versterkte muziek ten
verderop in de Oranjekrant.
gehore te brengen, in de vergunning is door de Gemeente
Heemstede alleen toestemming verleend voor het maken van
niet versterkte en dus alleen akoestische muziek gemaakt in
amateur verband door kinderen.

PUZZELFIETSTOCHT

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

KONINGSNACHT

Autobezitters, wij vragen u vriendelijk doch zeer dringend om
tijdens de Vrijmarkt rekening te houden met de bewoners
aan de Sportparklaan en Javalaan en bij het parkeren zo min
mogelijk overlast te bezorgen.
Volgt u de aanwijzingen van de vrijwilligers op en blijft u
alstublieft vriendelijk tegen onze vrijwilligers, want zonder
hen is de Vrijmarkt niet mogelijk.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Informatie, betreffende de te huren kraampjes, wordt verspreid
via de lagere scholen. Alle NIET verkochte kramen kunnen
vrijdagochtend 19 april vanaf 08.00 op het Raadhuis
-bij de receptie- gekocht worden of aanvragen via:
mavadu@quicknet.nl bij beschikbaarheid.

Vrijdag, 25 april vanaf 21 uur een spectaculair live optreden in Happerij/tapperij de
1ste Aanleg van de coverband “Bring it on Sue”
Vier heren en een prachtige dame zorgen voor een goed gebalanceerde maaltijd
voor ieder gezond feest. Ze spelen niks liever dan muziek met een dikke groove en
voegen dan een vleugje funk toe aan de mix en laten de stijlen bij elkaar komen.
Ze gooien het geheel in een pan met hete disco en laten dan de vonken er vanaf
spatten. Nu het geheel in een smeuig jasje zit, voegen ze er wat pop en soul aan toe
om het naar ieders smaak te krijgen. Geserveerd met een drankje naar eigen keus en
samen genieten met je beste vrienden.

Gezond feesten gegarandeerd!
Muntenverkoop voor Koningsnacht en -dag is al begonnen in de 1ste Aanleg.

Holland
Materieel
Service

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

Professioneel
materieelverhuur
voor het gehele
bouwtraject
www.hmsverhuur.nl

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

COLOFON: Illustraties: Huib van den Broek
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HBB, VVD en CDA
‘meest werkbare combinatie’
Heemstede – Dinsdag vorige
week is het nieuwe college gepresenteerd.
Winnaars zoeken elkaar op. Het
lag zo voor de hand dat HBB met
D66 verder zou gaan, het gesprek was volgens D66 ook constructief en overeenkomsten in
zaken als hoogbouw en bebouwing Manpadslaan. Toch zag
HBB meer mogelijkheden om
met VVD en CDA hun partijprogramma te verwezenlijken. Remco Ates (HBB) zei tijdens het
voorstellen van het collegeakkoord dat er met alle partijen in
de voorbereiding van dit akkoord
stap voor stap gecommuniceerd
is met alle partijen, ook met D66.
Met D66 was de bebouwing
van het Manpadslaan gebied
niet mogelijk. Met VVD en CDA
is bebouwing tot 20% mogelijk
om het gebied voor recreatie te
ontwikkelen. Met deze partijen
denkt HBB hun partijprogramma het best te kunnen uitvoeren.
De inzet van dit college is erop
gericht om bestaande kwaliteiten te behouden en mogelijk te
versterken. De toekomst positief
tegemoet gaan met de inwoners,
ondernemers, verenigingen en
organisaties. Onder de noemer
‘Samen bereiken we meer’ willen zij de komende jaren invul-

ling geven aan de thema’s Burgerparticipatie – Zorg voor elkaar – Behoud van het dorpse
karakter – Duurzaam omgaan
met onze middelen en Gedegen
financieel beleid. Voor HBB, VVD
en CDA is het belangrijk dat de
inwoners meer betrokken worden bij het reilen en zeilen van
de gemeente. Nieuwe en andere vormen van burgerparticipatie zullen worden onderzocht en
toegepast om de samenwerking
met de inwoners van Heemstede tot een hoger niveau te tillen.
Dorpse karakter
Het college koestert het behoud van het dorpse karakter
van Heemstede. Dit komt ook terug in de verkiezingsprogramma’s van HBB, VVD en CDA.
In de ruimtelijke ordening vertaalt dit zich naar het afwijzen
van nieuwe hoogbouwplannen
en het voorkomen van massale bebouwing. Op andere terreinen laat het dorpse karakter zich
zien door het goed onderhouden van het groen, het behoud
van natuurgebieden, een rijk
verenigingsleven en een goed
voorzieningenniveau. Een ander
belangrijk thema betreft duurzaamheid. HBB, VVD en CDA
zijn van mening dat de gemeen-

te kritisch moet blijven op haar
doelstellingen en een voorbeeldfunctie dient te vervullen op dit
gebied. Het blijft belangrijk dat
de gemeente een adviserende, initiërende en informerende rol heeft ten aanzien van de
inwoners op het gebied van
duurzaamheid. Uiteraard valt of
staat alles met een goede financiële onderbouwing. Zij hebben
er vertrouwen in dat ze u een
degelijke, solide en sluitende
begroting kunnen presenteren,
zonder in te leveren op de kwaliteit die Heemstede te bieden
heeft. Enkele punten uit het college-akkoord zijn: een behoud
van een bibliotheek en zwembad. Met een bibliotheek liefst
op de Binnenweg en een zwembad dat, indien nodig, over enkele jaren vernieuwd, verbouwd of
gerenoveerd kan worden. Geen
Vomar op het terrein dat de Vomar heeft aangekocht achter
de Eikenlaan wegens het ontbreken van voldoende draagvlak. Parkeertarieven worden
niet verhoogd, geen betaald
parkeren in de Jan van Goyenstraat. De eventuele Duinpolderweg en Mariatunnel worden gesteund wanneer deze een verbetering van de verkeerssituatie in Heemstede betekenen. De

Post Verkade Groep uniek in hospitality

Saskia Post: “We hebben alle unieke
punten van het Oude Slot versterkt”
Heemstede – Het Oude Slot
is een van de oudste en mooiste monumenten die Heemstede
rijk is, op een prachtige en rustige locatie. Een monument dat
veel zorg en onderhoud vergt en
daardoor ooit het financiële zorgenkindje van de gemeente was.
In 2005 is het Oude Slot in particuliere handen gekomen van de
Post Verkade Groep, die het mo-

nument tot op de dag van vandaag exploiteert. En met succes:
de locatie wordt nu onder meer
verhuurd ten behoeve van bruiloften, partijen, culturele uitvoeringen, Afternoon Tea en zakelijke evenementen voor bedrijven.
Een kijkje bij de Post Verkade
Groep en een gesprek met Algemeen Directeur Saskia Post.
De Post Verkade Groep bestaat

uit directeuren Saskia Post en
René Verkade. Het ondernemerschap zat bij Saskia Post al langer in het bloed. Ze verdiende
haar sporen in sales, marketing
en p.r.
“Op mijn 25e kwam ik vanuit
Den Haag naar Heemstede, omdat het werk van mijn man naar
deze omgeving werd overgeplaatst”, legt Saskia uit. “Ik had

V.l.n.r.: Wethouders Crista Kuiper, Remco Ates en Pieter van de Stadt.
bibliotheek behoort tot een basisvoorziening, als een ontmoetingsruimte, studieruimte, ruimte
voor ZZP-ers, mogelijk worden
private/commerciële partijen betrokken. Het quotum voor sociale woningbouw wordt niet langer opgenomen. Het college zet
bij nieuwe plannen zoveel mogelijk in op woningbouw voor het
middensegment en seniorenwoningen.
De portefeuilleverdeling
Burgemeester Marianne Heeremans, algemene bestuurszaken
en beleidscoördinatie, automatisering, economische zaken en
toerisme, facilitaire, zaken, internationale contacten, openbare
orde en veiligheid, personeelszaken en organisatie, publiekszaken en communicatie en regionale samenwerking.
destijds zelf een florerend bedrijf
in onder andere bloemen en cadeauartikelen. Maar met 2 jonge
kinderen is een eigen zaak echter moeilijk te combineren. Ik heb
er toen voor gekozen alles los te
laten en me volledig op mijn gezin te richten. Mijn uitgangspunt
was toen en is nog steeds dat ik
voor heel ga en niet voor half, oftewel ik ga voor top en niet voor
flop. Ik ben ervan overtuigd dat
zich juist in de beperking de
meester toont. Toen de kinderen
op eigen benen konden staan
begon ik op mijn 40e een salesen marketingbureau voor het
midden- en kleinbedrijf. Dit liep
erg goed, omdat ik goed in verkopen ben. Hierdoor kwam ik in
aanraking met René Verkade die
op zoek was naar een toplocatie in de randstad om te exploiteren. We bleken elkaar op zakelijk
gebied goed aan te vullen en zodoende hebben we onze krachten gebundeld en namen we 12
jaar geleden landgoed Waterland over in Velsen-Zuid. Naast
een succesvolle exploitatie begonnen we hier aanvankelijk met
butlertrainingen en hospitalitytrainingen. Deze kregen zo’n uitgebreide media-aandacht in de
kranten en op televisie: we wisten niet wat ons overkwam. De
Post Verkade Groep is nu voornamelijk succesvol met eten en
drinken op pittoreske locaties op
basis van marktgerichte concepten en uitgekiende arrangementen. Wij zijn bijvoorbeeld de uitvinders van de MaDiWo- wed-

Remco Ates, wethouder en locoburgemeester, voor Remco is het
wethouderschap echt nieuw. Hij
krijgt ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, onderwijs, sport, recreatie, reiniging en duurzaamheid.
Pieter van de Stadt, wethouder
voor een derde periode, hij krijgt
financiën en verkeer erbij, deelnemingen, investeringsbudget
stedelijke vernieuwing plus riolering en groen.
Christa Kuiper, wethouder, ook
voor een derde periode, maatschappelijke zorg, werk en inkomen, volksgezondheid, jeugd,
cultuur. Als grootste klus de
overdracht van zorgtaken van
het rijk naar de gemeenten, Bekend terrein voor haar, want zij
was eerder hoofd van de sociale
dienst in Leidschendam.
Ton van den Brink
dingformule: een succesvol allin bruiloftsarrangement voor
5000 euro op maandag, dinsdag en woensdag. Met zelfs onze eigen bruidstaarten te bestellen op onze site www.stapelverliefd.com. We doen de catering
en we bieden zelfs high teacruises op het Spaarne aan. In 2005
kwamen we via Tiny Nijboer erachter dat het Oude Slot op zoek
was naar exploitanten, omdat
het een te duur project voor de
gemeente Heemstede werd. Wij
hebben toen het Oude Slot overgenomen. Omdat dit een historisch monument is, wilde ik alle unieke punten van dit landgoed versterken. Daar zijn we
goed in geslaagd: het authentieke van het Oude Slot is op alle
fronten behouden. Het is tevens
het hoofkantoor van de Post Verkade Groep met al haar professionele medewerkers en specialisten. Het historische landgoed
biedt voor elk wat wils, het is
hier rustig toeven in een prachtige natuur. De entourage is gewoon perfect in de brede zin des
woords. De Theeschenkerij is de
plek voor een heerlijke Afternoon
Tea. Post Verkade Groep biedt
diverse arrangementen, maar we
doen ook maatwerk naar ieders
wens. Kortom, alles is bespreekbaar”, aldus Saskia Post.
Meer informatie? Kijk op de
website www.postverkadegroep.
nl, of bel 023-5470496, e-mail:
info@postverkadegroep.nl.
Bart Jonker
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Werk van Gonneke Lekkerkerker in De Luifel Leuke activiteiten op Zorgvrij
Heemstede - Karakteristiek in veau gelaagde textuur, intuïtieve www.gonnekelekkerkerker.com.
het werk van Gonneke Lekkerkerker is het samenspel van een
aantal ongelijksoortige elementen. Zoals mixed media, in ni-

impressies en veelkleurige abstracte formaten. Haar werk is
van maandag 12 mei tot en met
zondag 13 juli bij Casca de Luifel
in Heemstede te zien.
Gonneke integreert deze heterogene elementen door middel van
transformatie en een vernuftige
samenvoeging ervan. Daardoor
gaan de diverse componenten
op in een volledige zelfstandige
compositie. Een organisch proces van voortschrijdende vormgeving.
Kwam haar werk tot voor kort
merendeels tot stand vanuit de
primair aangebrachte structuren,
inmiddels ontstaan haar schilderijen steeds vaker vanuit de kleuring in de onderlagen en het onberekenbaar levendige coloriet
dat daaruit ontspringt.
Voor meer informatie kijkt u op:

De tentoonstelling is gratis te
bezoeken tijdens openingstijden
van maandag 12 mei tot en met
zondag 13 juli. De Luifel vindt u
aan de Herenweg 96.

Koningsdag in met Band of Liberation
en draaiorgel De Lekkerkerker
Regio - Hoewel alle festiviteiten
rond de eerste Koningsdag op
zaterdag plaatsvinden, is zondag
27 april de echte verjaardag van
de Koning.
Deze dag wordt in het Draaiorgelmuseum Haarlem gevierd
met een spectaculair optreden
van de Band of Liberation uit Leiden en het draaiorgel De Lekkerkerker uit Gouda.
De Band of Liberation is een militair orkest dat in 2000 ter gelegenheid van 55 jaar Bevrijding
werd opgericht en bestaat voor
een groot deel uit oud-militairen

die ervaring hebben met de traditionele marsmuziek. Het repertoire van de band is inmiddels
behoorlijk uitgebreid en er worden ook nummers gespeeld van
Glenn Miller en Vera Lynn alsmede prachtige koralen. Alles in
de stijl van de periode rond de
Tweede Wereldoorlog. De bandleden dragen uniformen uit diezelfde periode.
Tot de Band of Liberation behoren ook vier doedelzakspelers.
Draaiorgel de Lekkerkerker van
de ‘Stichting tot Behoud van de
Lekkerkerker’ heeft als thuisba-

ningsdag te beginnen? En succes gegarandeerd. Aan het eind
van de ochtend herkent u voortaan altijd de zang van nachtegaal, boompieper, tjiftjaf, grasmus en fitis. En wie weet, krijgen
we de kleine karekiet te horen,
de groene specht met zijn schaterlach of de zanglijster, die ook
wel de meester-imitator van alle
vogels wordt genoemd.
Vergeet u niet een verrekijker,

Op vrijdag 2 mei en van 7 t/m
9 mei is de succesvolle kinderworkshop ‘Toneel op stal’.
Op de boerderij gaan kinderen
hun eigen toneelstuk en kostuums maken.

Op dinsdag 29 april is er tussen 12.00uur en 16.00uur voor
volwassenen en kinderen een
inloop pottenbakken. Met een
klein beetje hulp van de pottenbakster kun je een eigen
potje van klei maken.

Van te voren opgeven is noodzakelijk. De boerderij is in de
meivakantie alle dagen open
van 10.00 uur tot 17.00 uur. De
toegang tot Zorgvrij is gratis,
voor de activiteiten en speurtochten wordt een bijdrage
gevraagd.
Informatieboerderij
Zorgvrij
ligt aan de Genieweg 50 in
Velsen-Zuid (Spaarnwoude),
023-5202828, facebook.com/
BZorgvrij.

Op 1 mei kunnen kinderen
tussen 11.00uur en 15.00uur
een spaarvarken versieren.
Leuk voor op de kamer of voor
moederdag.

Zaterdag 3 mei is er een workshop kaasmaken (vanaf 12
jaar). In een paar uur tijd maak
je je eigen babykaasje met de
verse melk van Zorgvrij.
Op zaterdagmiddag 10 mei is
er een speciale workshop voor
moederdag. Er wordt dan iets
leuks gemaakt met zelfgeplukte bloemen. Dit start om 13.00
uur.

‘Komt flink aantal orchideeën voor’
sis Gouda is meerdere malen te
gast geweest in het Draaiorgelmuseum Haarlem.
Van drie nummers, ‘Amazing
Grace’, ‘Scotland the Brave’ en
‘Highland Cathedral’ is een speciaal arrangement voor de Lekkerkerker gemaakt, zodat het orgel samen met de doedelzakspelers, en in de juiste toonsoort,
deze nummers ten gehore kan
brengen.
Vanaf 14 uur kunt u genieten van
een speciale Koningsdag in het
Draaiorgelmuseum, niet alleen
van de muziek, maar ook van
een tentoonstelling van Oranjeattributen die wordt verzorgd
door Jan en Ria Groot van het
museum “van Draaiorgel tot Antiek” in Heerhugowaard.
Draaiorgelmuseum
Haarlem,
Küppersweg 3. Geopend van 12
tot 18 uur. Vrij entree.

The big 5: luisteren naar nachtegaal,
boompieper, fitis en …?
Regio - Altijd al de Koning van
de Nacht willen horen? En die
prachtige, droevige fitis en zijn
melancholieke liedje? Of de parachutisten-zangvlucht van de
boompieper willen bewonderen?
Dan is nu uw grote kans! Op de
vroege ochtend van zaterdag 26
april gaat u onder leiding van
een gids luisteren naar de Mooie
5 van het Duin
Is er een mooiere manier om Ko-

Regio - Op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude zijn in de meivakantie veel
activiteiten. Er zijn speurtochten, je leert pottenbakken, kinderen kunnen knutselen, er is
een workshop kaasmaken, een
toneelworkshop en een workshop bloemen voor moederdag. Daarnaast kun je natuurlijk bij de (jonge) dieren kijken
en kunnen kinderen heerlijk
buiten spelen in de speeltuin
of het spinnenbos. In de diverse bossen om de boerderij
zijn leuke speurtochten door
de natuur uitgezet. In de meivakantie zijn de volgende activiteiten op Zorgvrij.

warme kleding en iets te drinken
of te eten mee te nemen.
Aanvang is 6.30 uur en de excursie duurt 2 uur. Verzamelpunt
is AWD, ingang Zandvoortselaan bij restaurant De Duinrand.
Aan de excursie zijn geen kosten
verbonden. Vooraf aanmelden is
niet nodig
Meer informatie over het IVN en
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Vogelexcursie door het
Poelbroekpark
Regio - Wie op een zonnige lenteochtend door het Poelbroekpark in Haarlem wandelt zal zich
verbazen over het enorme orkest
aan vogelgezang dat daar opklinkt. Een geoefend luisteraar
zal ook merken dat er nogal wat
zeldzame vogelsoorten te horen
zijn. Wat is hier aan de hand?
En waarom leven hier zoveel vogels? Landschap Noord-Holland
vertelt u daar op zaterdag 3 mei
meer over.
Het geheim is de bijzondere natuur van het Poelbroekpark. Een
hoge waterstand met veel helder
en schoon water en veel bijzondere soorten natuur. Veel plekjes waar mensen niet bij kunnen
komen en waar de natuur zijn
gang kan gaan. Dat levert veel
prachtige vogels op, zoals roerdomp, dodaars, blauwborst, koekoek, rietzanger, rietgors en wie
weet nachtegaal en cetti’s zanger. Behalve vogels leven er in
het Poelbroekpark ook veel andere bijzondere dieren. De pareltjes zijn waterspitsmuis, bunzing en mogelijk ook noordse
woelmuis. Ook is er een uitbundig insectenleven, zowel op het
land als in het heldere water. En
vergeet de vele bijzondere planten niet. Zo komen er een flink
aantal orchideeën voor en merkwaardig genoeg ook soorten die
van een beetje zout in de bodem
houden. Dat laatste komt door
de kwel die in een deel van het
park omhoog komt.

Wilt u het uitbundige vogelleven en de bijzondere natuur van
het Poelbroekpark wel eens van
dichtbij beleven? Ga dan mee
op de excursie van zaterdag 3
mei van 9.00-12.00 uur. Excursieleider is Peter Mol, die namens Landschap Noord-Holland
het vrijwilligerswerk in het Poelbroekpark organiseert. De excursie gaat om 9.00 uur van start
bij het hek van volkstuincomplex
de Poelbroektuin aan de (straat
genaamd) Vijfhuizen net buiten de rand van Haarlem (de oude weg naar het dorp Vijfhuizen
vanaf Schalkwijk). De excursie
zal maximaal om 12.00 uur worden afgerond. Opgeven is mogelijk via 088-0064483 of via emailadres: p.mol@landschapnoordholland.nl

Blauwborst (foto: Ger Tik).
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Heemstede – Met strandvlaggen trekken ze de aandacht van het winkelende publiek. De autodealers uit Zuid Kennemerland stonden zaterdag de hele dag zonder enig parkeerprobleem op de
mooiste plekjes bij de winkels aan de Raadhuisstraat en Binnenweg. Wel minder dealers met minder
auto`s, maar het lentezonnetje lokte veel bezoekers naar de leukste winkelstraat van Nederland voor
een ware Easterparade. De wagens gepoetst en de kapsels gekruld. Zelfs de aardbeien bij Edward
Kors lagen erbij alsof ze allemaal gepoetst waren. Dat waren de skav horloges van Henk van Velthoven zeker net als de geinige Isetta, die kleinste BMW uit 1957, toen 3495 guldens. Henk had die
tweezitter enige tijd bij zijn juwelierswinkel staan en menigeen moest even passen of je anno 2014
nog wel in zo`n klein autootje paste. Meestal lukte het nog. Robert Paagman kroop in een Saker GT,
voor iedereen een onbekende auto, maar Robert had er schik in. Machtig man zo`n brok plastic met
272 pk. En dan ook nog in Ferrarirood! Het bleek een Nederlands product van een design uit Nieuw
Zeeland, waarvan er al honderd in Etten – leur gebouwd zijn in tien jaar. Ruben, de trotse zoon van
Jasper van verfhandel Ree, vermaakte zich met zijn vader prima in die eindeloze limousine met disco verlichting en gekoelde bar. Met de nieuwe volledig elektrische BMW I3 werden veel proefritten gemaakt en het is inderdaad een zalige sensatie om onhoorbaar weg te zoeven. Thuis tanken is
straks dus ook heel gewoon. Winkeliers deden met acties mee om van de paaszaterdag een leuke
koopdag te maken. Zo blijf je de leukste winkelstaat van Nederland en voor één dagje ook nog de
leukste autostraat van Nederland.
Ton van den Brink
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Koninklijke HFC viert 135e
verjaardag met Paastoernooien
Haarlem Zuid - Dit jaar is het
135 jaar geleden dat de Koninklijke HFC werd opgericht. Om
deze verjaardag niet ongemerkt
voorbij te laten gaan, had de
oudste voetbalclub van Neder-

land op beide Paasdagen een
toernooi georganiseerd.
Op eerste Paasdag deden 300
meiden mee aan het Girls-forever toernooi, dat al voor de derde achtereenvolgende keer werd

georganiseerd en op tweede
Paasdag stond het toernooi van
“De Acht” op het programma.
Op 10 april 1938 werd het eerste toernooi “De Acht” gespeeld
op de velden van de Koninklijke
HFC, toen nog gewoon “H.F.C.”
geheten. Jarenlang gold dat
als een krachtmeting tussen de
sterkste jeugdploegen van Nederland. Deze verhoudingen mogen dan veranderd zijn, de tradities zijn gebleven. Terwijl de
rest van Nederland aan de Paasbrunch zat, streden de selectieteams uit de A- en B-jeugd van
acht stokoude voetbalclubs om
de felbegeerde titel “winnaar van
De Acht 2014”.
De eerste wedstrijden werden in
de ochtend onder een stralende
zon gespeeld, maar in de middag
moest er af en toe worden geschuild voor een verdwaald buitje. Gelukkig had het wisselvallige weer geen invloed op de kwaliteit van het toernooi, dat mede
tot stand kwam dankzij de steun
van Dekamarkt Heemstede, de
Haarlemse Bakker, de Merkplaats en Blom groente en fruit.
Carlos Opoku mocht aan het
eind van de dag de bekers uitreiken en kon trots zijn op de eigen jeugd, want de HFC selectieteams werden in de B-jeugd
eerste en in de A-jeugd derde.
Het in 1883 opgericht LAC Frisia uit Leeuwarden nam de beker voor de eerste plaats in de Ajeugd mee naar Friesland. In alle opzichten een geslaagd toernooi!

Provinciale bijdrage voor
‘Tryoud’ op
natuurbrug Zuid-Kennemerland Wilhelminaplein
Regio - De provincie Noord-Holland draagt 1 euro miljoen bij
aan de realisatie van de natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg
in nationaal park Zuid-Kennemerland. De ecoduct maakt deel
uit van een set van drie natuurbruggen in het nationaal park,
de andere twee zijn een brug over het spoor tussen Haarlem
en Zandvoort (Duinpoort) en de reeds geopende brug over de
Zandvoortselaan (Zandpoort).
De provinciale bijdrage maakt
onderdeel uit van een Impulspakket Economie en Werkgelegenheid van in totaal 10,4 miljoen euro die door Gedeputeerde Staten van de provincie in
maart is voorgesteld. Omdat een
deel van het pakket pas in 2015
beschikbaar komt is nu ook een
keuze gemaakt voor de projecten die dit jaar al een bijdrage

tegemoet kunnen zien. De natuurbrug Zeepoort is één van
die projecten, naast onder meer
de restauratie van een kerk in
Landsmeer en de realisatie van
250 oplaadpalen voor elektrische
auto’s in de regio Amsterdam.
Met dit project is een totale investering gemoeid van 5,7 miljoen euro. Incidenteel gaat het
daarbij om 42 fte.

Heemstede - Op Koningsdag
26 april is er een extra lang koninklijk programma op het Wilhelminaplein. Zo zorgt de band
Tryoud tussen 15.00 en 17.00
uur voor een spetterend optreden op het grote podium. Deze zevenkoppige band brengt
een ode aan Supertramp, een
symphonische rockgroep die
veel hits had eind jaren 70 begin jaren 80. Alle grote hits van
deze Engelse band komen deze middag voorbij. Dit belooft
een spektakel te worden, met
name voor diegenen die met
deze muziek zijn opgegroeid.
Zie ook www.tryoud.nl.

Koninklijke middag bij NVVH-Vrouwennetwerk
Regio - Donderdag 24 april is
Jos Thomasse, journalist/presentator en tekstschrijver, uitgenodigd bij NVVH Vrouwennetwerk om een “koninklijke” middag te presenteren. Het gaat om
de voorstelling “Vorst aan tafel”, een amusant programma

over vorsten en de high society, hun eetgewoonten en de invloed daarvan op andere mensen. Over koningen uit het verre verleden, over wat op én onder tafel gebeurt.
De voorstelling wordt gepresenteerd in het verenigingsgebouw

“Onder de Poort”, Outgert Pieterslaan 2 te Haarlem.
Tijd: 14.00 uur, zaal open vanaf
13.45 uur. Leden gratis, introducé 2.50 euro.
Meer info? Bel E. Grolman van ’t
Net, tel. 5477486 of kijk op: www.
nvvh.nl.

Bollenstreek 3-daagse
Regio - Ook dit jaar organiseert
de ToerClubVogelenzang de recreatieve Bollenstreek 3-daagse; mooie fietstochten langs
de prachtige bollenvelden en
door de duinen, op dinsdag 29,
woensdag 30 april en donderdag 1 mei.
Dagelijks zijn er twee routes van
40 km en 60 km uitgezet, deels
knooppunt en deels uitgepijld.
Start en Finish elke dag: Café Restaurant De Ruigenhoek,
Herenweg 444, Noordwijkerhout

en nieuw 2e Start en Finishplaats
elke dag: Camping Vogelenzang,
Tweede Doodweg 17, Vogelenzang.
Deelname per dag is ook mogelijk, kosten voor 3 dagen: 9,50
euro en een dagkaart 4,00 euro.
Starttijden: 9-11:00 uur 60 km:
10-12:00 uur 40 km.
Info:
www.fietsenindebollenstreek en/of Joke van Beek,
tel. 025 252 11 81 of jokevanbeek67@kpnmail.nl.

Nieuwe expositie in de Waag

Natuur en mens zorgen
voor kleurrijke ogenblikken
Regio - De komende weken exposeert de Bloemendaalse beeldend kunstenaar en voormalig
leraar kunstgeschiedenis Walter van Dieren zijn werken in Galerie de Waag aan het Spaarne te Haarlem. Walter heeft aan
de tentoonstelling van zijn werk
geen titel meegegeven en beperkt zich tot de vermelding dat
in de Waag olieverfschilderijen,
aquarellen, tekeningen en werken in gemengde technieken
geexposeerd worden. De grote
verscheidenheid in het werk van
Walter toont zijn fascinatie voor
mens en natuur. In zijn eigen
woorden: “Ik zie mijzelf vooral als een genietende kijker die
alles wat ik mooi en interessant
vindt al schilderend of tekenend
wil vastleggen.”
Het werk van Walter van Dieren
toont enerzijds duidelijk de indrukken die hij tijdens zijn buitenlandse reizen heeft opgedaan, anderzijds de inspiratie bij
het schetsen van personen, met
name van de musicerende mens.
Zowel de natuur als de mens
staan in de schilderijen en tekeningen van Walter centraal. Thema’s die al duidelijk naar voren
kwamen in zijn solo-exposities
in Arles in de jaren zestig waar
hij destijds door de pers als een
jonge Van Gogh werd verwelkomd. Ook zijn werk van de af-

gelopen jaren laat dit overduidelijk zien. Zoals Walter het onder woorden brengt: “Het lopen
door mooie landschappen of het
bezoeken van kerken wekt bij
mij het verlangen te willen tekenen, het allemaal te willen vastleggen.”
De schilderijen van Walter van
Dieren zijn daar vanaf heden tot
en met zondag 4 mei te bewonderen. Speciaal vermeld dient te
worden dat de kunstenaar zelf
gedurende alle openingsdagen
(woensdag t/m zondag van 13.00
tot 17.00 uur) aanwezig is!
Zie ook www.waltervandieren.
com en www.kzod.nl.
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Kampioensteams bij HBC Tafeltennis
Heemstede – Het voorjaarsseizoen van de tafeltenniscompetitie zit erop. Tafeltennisvereniging
HBC uit Heemstede nam hier de
afgelopen maanden met maar
liefst 12 jeugdteams aan deel.
In de landelijke competitie was
HBC afgevaardigd met 4 teams
en de overige 8 kwamen uit in
afdeling Holland-Noord.
Team 5, spelend in de hoogste
afdelingsklasse, wist dat het zaterdag maar 1 punt nodig had
om definitief kampioen te worden. Dit punt werd dan ook
snel binnengehaald! Tegen het

Spaarne uit Haarlem werd met
duidelijke cijfers gewonnen: 8-2!
Door dit kampioenschap gaan
Milan Timmers, Simme van Hettema en Damian Bakker komend
najaar in de landelijke competitie tafeltennissen. Zij promoveren naar de Landelijk C klasse.
Een nieuwe en mooie uitdaging.
Team 2, dat al een paar seizoenen actief is op landelijk niveau,
werd vorige week al kampioen in
de Landelijk C! Ruby Tangerman
en Lisa Goossens hebben 6 van
de 10 speelronden met invallers
uit andere landelijke teams ge-

speeld nadat teamgenoot Tim
Meijerink naar het buitenland
vertrok. Ondanks dat presteerden de meiden heel erg goed en
werden overtuigend de beste in
hun poule. Hierdoor promoveren
ze naar de Landelijk B.
Team 1, uitkomend in de Landelijk B klasse, had zaterdag, net
als team 5, genoeg aan 1 punt
tegen concurrent Salamanders.
Ashkan Issazadeh, Sven Philippo, Joey Smit en Maël Denys
stelden in Wateringen dit punt al
snel veilig! De uitslag werd uiteindelijk 7-3 in het voordeel van
de Heemstedenaren. Dit kampioenschap betekent promotie
naar de Landelijk A, het hoogste
landelijke competitieniveau voor
jeugdteams.
Komend seizoen zal HBC sinds
jaren weer met 5 jeugdteams actief zijn in de landelijke competitie. Een mooie prestatie van de
club uit Heemstede. Naast deze
goede resultaten van de jeugdteams werden ook seniorenteams 2 en 3 kampioen in de
hoofd- en 1e klasse van HollandNoord! Al met al een geweldig
voorjaarsseizoen voor HBC. Alle
eindstanden van de HBC-teams
zijn te bekijken via www.hbctafeltennis.nl.

Honkbal

Nederlagen met perspectief
voor RCH-Pinguins
Heemstede - De Twins zijn vorig jaar niet voor niets kampioen
geworden van de Overgangsklasse. Het team is goed ingespeeld, maakt weinig fouten, is gretig aan slag en zeer bewegelijk op de honken. Dit weekend ondervond RCH de kracht
van de Oosterhouters, maar kon ook geconstateerd worden
dat de Heemsteedse selectie vergeleken met vorig jaar aan
slagkracht heeft gewonnen en dat het veldwerk er op een paar
innings na goed uitziet. Maar ja, die enkele inning dat het fout
gaat…
In Oosterhout kreeg RCH direct de duimschroeven aangedraaid. Mike Ruitenberg moest
3 x 4 wijd toestaan, waarna één
enkele honkslag goed werd voor
2 punten. In de 2e inning werd
wat teruggedaan, maar het rendement uit honkslagen van Reggie Valpoort, Jessey de Jong en
Koen Werkman bleef beperkt
tot één run. In de gelijkmakende helft van die inning werd de
marge weer 2 na 4 wijd, gevolgd door een honkslag en een
grounder. In de 4e Oosterhoutse slagbeurt kreeg de Racing
te kampen met een defensieve
inzinking. Met inmiddels Marcel Timmer op de heuvel voegden de Twins 3 runs aan hun totaal toe op slechts 1 x 4 wijd en
een enkele honkslag, maar wel
in combinatie met 3 veldfouten.
6-1 Bleef het tot aan de 7e inning. RCH leek daarin vat te krijgen op Twins’ Australische pitcher Daniel Schmidt, maar al te
gewaagd honklopen smoorde in
het ijzersterke veldwerk van de

thuisploeg. Op het werpen van
Lars Werkman werd het in de 8e
omloop nog 8-1 voor de Twins na
een double en een single, waarna in de laatste Heemsteedse slagbeurt Ferd van Stekelenburg na 4 wijd en een 2- honkslag van Reggie Valpoort voor de
8-2 eindstand mocht tekenen.
Met Robin van Eis voor RCH en
Jurriaan Korff voor de Twins op
de heuvel leek de return op een
pitchersduel uit te lopen. Weliswaar namen de bezoekers in
hun 2e slagbeurt een 0-1 voorsprong na 4 wijd, een veldfout,
een OSS en een grounder, maar
die stand bleef tot aan de 5e
slagbeurt staan zonder dat zich
veel kansen hadden voorgedaan.
Maar toen kwam die verschrikkelijke 5e inning, waarin maar
liefst 13 Oosterhouters aan slag
kwamen. 10 Daarvan moesten
bestreden worden door Robin
van Eis, die 2 honkslagen en
een paar vrije lopen moest toestaan maar, wat erger was, 4 x
zwaar door zijn veld in de steek

werd gelaten, met 5 runs als gevolg en het 2e en 3e honk bezet
voor zijn opvolger op de heuvel,
Dion Steyl. Die leek snel voor de
3e nul te tekenen, maar op een
nieuwe veldfout werd het Oosterhoutse totaal die inning op 8
runs en een uitzichtloze 0-9 tussenstand bepaald.
Maar nadat Koen Werkman in de
7e inning na 4 wijd de 1-9 had
binnengelopen werd het een
slagbeurt later nog onverwacht
spannend. De Twins brachten
hun inmiddels 3e pitcher (Remco Gorisse) in stelling, maar die
werd op een spervuur van honkslagen getrakteerd van achtereenvolgens Lex Leijenaar, Dalvin Kortstam, Koen Werkman,
Donny Hamelink, Andy Raaff en
Mark Smit. Het werd, met nog
één slagbeurt te gaan 7-9 en een
spannende slotinning kwam in
het verschiet. Maar verder dan
1 x 4 wijd kwam de Racing niet
meer en het overwicht in honkslagen, 10 voor RCH en 6 voor
de Twins, was niet meer dan een
doekje voor het bloeden.
In de komende weken krijgt
RCH-Pinguïns voornamelijk te
maken met op papier minder
sterke tegenstanders. A.s. zaterdag wordt thuis tegen EURO Stars gespeeld, zondag volgt
(om 14.00 uur) de return in Capelle a/d IJssel.

Het A1 kampioensteam in de bloemen.

GSV Heemstede meisjes
A1 volleybal kampioen
Heemstede - De sectie volleybal van GSV Heemstede legt veel
nadruk op de jeugd en dat begint dit jaar zijn vruchten af te werpen. Vorige week berichtten wij al dat de meisjes C1 (12-14 jaar)
ongeslagen kampioen zijn geworden. Ook de GSV Heemstede
meisjes A1 (16-18 jaar) hebben dezelfde avond in een spannende wedstrijd het kampioenschap binnengehaald.
De GSV Heemstede meisjes A1 speelden de laatste wedstrijd tegen Spaarnestad A2. Een echte kampioenswedstrijd, want ook
Spaarnestad kon de 1e plaats nog voor zich opeisen. De uitwedstrijd was met 3-1 van Spaarnestad gewonnen en GSV had
slechts één set nodig voor het kampioenschap, terwijl Spaarnestad met 4-0 zou moeten winnen. Het werd een heel spannende wedstrijd. De eerste set begon nerveus, waarbij Spaarnestad
heel lang een voorsprong had, maar GSV kroop langzaam dichterbij … voorsprong 22-20 en je zou zeggen … nog even doorduwen en de buit is binnen. Maar de spanning was te groot,
GSV scoorde geen punt meer en de set ging verloren met 22-25.
De speelsters waren hierdoor wel aangeslagen en keken lang
tegen een achterstand aan. Maar bij 15-12 vond aanvoerster
Scandal Fairbrother het welletjes … geconcentreerd en met zinderende opslagen scoorde ze punt-na-punt-na-punt … 22-21.
Een time-out van Spaarnestad haalde de opslag nog wel terug,
maar daarna drukten de GSV meisjes door en wonnen de set
met 25-23! Het kampioenschap was binnen en het veld stroomde vol met de al feestvierende C1-meisjes. Spaarnestad was gebroken en GSV won de derde set met 25-15. In de 4e set ging
de strijd eerst gelijk op en bij een 22-19 voorsprong lag de winst
voor het grijpen. Maar in een uiterst spannend slot trok Spaarnestad toch aan het langste eind 24-26. Uitslag 2-2 in sets, maar
het team van GSV Heemstede was met Scandal, Britt, Jip, Lucia,
Fieke, Evi, Josje en Ellen de terechte kampioen. Het feest kon
beginnen met 2 kampioenen bij de jeugd!
Dinsdag 15 april werden de beide kampioensteams gehuldigd
in de sporthal Groenendaal. De welverdiende kampioensbekers
en bijbehorende medailles werden uitgereikt aan de dolgelukkige teams door voorzitter Gert van Kalsbeek. De jeugd heeft
de toekomst en bij GSV Heemstede is dat goed duidelijk gemaakt. Meer dan de helft van leden is jeugd. Het jeugdvolleybal
is erg populair, met aangepaste regels voor de diverse leeftijdscategorieën. Eenvoudig en speels (Cool Moves Volleybal) voor
de jongste kinderen vanaf 6
jaar en vanaf 12 jaar wordt
het echte volleybalspelletje gespeeld. Het is een erg
leuke sport voor alle jeugd
van 6-18 jaar. We vertellen er graag alles van. Kom
gerust eens kijken of meedoen op één van de trainingen op dinsdag vanaf 16.00
uurvoor het Cool Moves
Volley (CMV) en vanaf 17.45
uur voor de leeftijdscategorie vanaf 12 jaar in sporthal
Groenendaal. Kijk ook eens
op: www.gsv-heemstede.nl.
De winnende C1 meisjes.
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De tafel, nu nog zonder mozaïek.

Mozaïek mee op De Ark!
Van links naar rechts: Daniël Laurens, Esmay Huizer, Jette Visser, Eva Visser, Simone van Slooten en Anne Offringa.

Leerlingen College Hageveld winnen
jaarlijkse prijs voor beste profielwerkstuk
Heemstede - Zo’n veertig HAVO- en VWO-leerlingen uit Haarlem en omgeving kwamen donderdagmiddag 17 april met
hun ouders en leraren naar de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem. In het historische Hodshon Huis aan het Spaarne reikte de voorzitter van de KHMW, Alexander Rinnooy Kan, twee prijzen van
500 euro uit voor de beste profielwerkstukken. Esmay Huizer
(Haarlem) van het Mendelcollege ontving voor haar Engelstalige werkstuk over Tolkien en zijn invloed op de moderne
cultuur de prijs voor het beste HAVO-werkstuk. Het winnende VWO-werkstuk van Simone van Slooten (Haarlem) en Anne Offringa (Hillegom) van College Hageveld gaat over voordelen van een tweetalige opvoeding. In het totaal zijn twintig
werkstukken voor deze prijs genomineerd door dertien scholen uit de regio.
Esmay is al vanaf haar achtste
jaar gegrepen door de Hobbit en
de Lord of the Rings van J.R.R.
Tolkien. Ze keek de films vele
malen en las daarna alle boeken.
Ook verdiepte ze zich in de filmtechniek. Veel ideeën over haar
werkstuk over de invloed van
Tolkien op onze cultuur zaten al
jaren in haar hoofd. Volgens Esmay is zijn invloed op onze moderne cultuur groot. Hij legde
de basis voor de populaire fantasieliteratuur. Daarnaast vernieuwde de verfilming van zijn
fantasiewereld de filmtechnieken en stimuleerde dit het toerisme naar Nieuw Zeeland (waar
de films zijn opgenomen). Esmay vindt het een eer dat ze deze prijs krijgt. ‘Voor mij was het
puur plezier om over Tolkien te
schrijven en dan win ik er ook
nog een prijs mee.’
Anne Offringa en Simone van
Slooten (College Hageveld)
vroegen zich af of het een voordeel is om tweetalig opgevoed
te worden. Ze namen enquêtes af bij ouders en bij volwassenen en jongeren die tweetalig zijn opgevoed. Daaruit bleek
dat een tweetalige opvoeding
leidt tot meer begrip en inlevingsvermogen voor mensen
met een andere culturele achtergrond. Uit een interview met
een taalwetenschapper kwamen

nog meer voordelen naar voren.
Een tweetalige opvoeding versterkt de communicatievaardigheden en verbetert het concentratievermogen. Bovendien zou
het dementie helpen voorkomen. ‘Het is een grote verrassing
dat we vandaag deze prijs winnen en een beloning voor alle
tijd die we hierin hebben gestoken’, zegt Anne. Beide winnende werkstukken zijn in het Engels geschreven.
Naast de twee prijzen zijn er eervolle vermeldingen en een geschenkbon voor twee werkstukken. Vier HAVO-leerlingen
van het Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Jaimie Hooi,
Carlo Hofman, Mike van Kesteren en Daniël Laurens, krijgen
zo’n vermelding voor hun project
Heart for Human, waarmee jongeren worden gestimuleerd om
een eigen onderneming te starten. De vier leerlingen ontwikkelden een lespakket voor middelbare scholen en organiseerden ook samen met de gemeente Haarlemmermeer een evenement waar jongeren hun business konden presenteren.
Jette Visser (Velserbroek) en Eva
Visser (Haarlem) van de Schoter Scholengemeenschap deden
een experiment met slaplantjes om de invloed van Wifi-straling op de groei vast te stellen.

De plantjes in de Wifi-zone ontkiemden één tot drie dagen eerder dan plantjes die buiten de
straling werden geteeld in een
kooi van Faraday. Met hun onderzoek bevestigen ze eerdere
bevindingen van onderzoekers
uit Wageningen.
Gastspreker Kees Moeliker, conservator van het Natuurhistorisch museum in Rotterdam en
journalist, vertelt dat hij ooit toevallig waarnam hoe een mannetjeseend paarde met een dode
mannetjeseend. Met zijn verslag
hierover won hij in 2003 een IGNobelprijs, een ludieke Nobelprijs voor onderzoek ‘dat je eerst
doet lachen en je daarna aan het
denken zet’. Alle genomineerden krijgen zijn boek ‘De eendenman’ over bijzonder diergedrag en laten dat tijdens de borrel graag door hem signeren. De
KHMW blijft jong talent stimuleren tot creatief onderzoek. Daarom is er volgend jaar weer een
prijs voor het beste profielwerkstuk.

Heemstede - Het nieuwe
schoolplein van De Ark wordt
momenteel aangelegd. Uiteraard wil de school daar zoveel
mogelijk de kinderen bij betrekken.
Met elkaar aan de slag om
de picknicktafel mooi te maken met mozaïek. De leerlingen gaan meedoen aan een
ontwerpwedstrijd. En let op,
het winnende ontwerp zal ook
echt gerealiseerd worden! Stel
je voor dat jij de ontwerper
bent… eeuwige roem en glorie! De keuze voor de mozaïek
picknicktafel is mede ingegeven door het thema ‘bouwen’
dat op De Ark gestart wordt
op 7 mei.
Je steentje bijdragen
Basisschool De Ark zoekt regelmatig de verbinding samen met haar leerlingen, ouders, leraren en omwonenden.
In samenwerking met ‘Vindingrijk Geleerdenwijk’ worden buurtbewoners enthousi-

ast gemaakt om met De Ark
samen te werken.
Ouders van leerlingen en
buurtbewoners kunnen hun
steentje bijdragen bij het realiseren van deze picknicktafel.
Kijk op http://annemariesybrandy.nl/basisschool-de-arkheemstede/ of op het papieren
inschrijfformulier op school.
Wanneer
- Leerlingen met (groot)ouders/buurtbewoners – overdag na schooltijd op woensdagmiddag 7, 14 en 21 mei
van 14-16.30 uur.
- Team en overige volwassenen – maandagavond 19 en
27 mei van 19.30-22.00 uur.
- Onder schooltijd is er behoefte om met ‘hulpouders’
te werken aan dit leuke object. Dat kan dan op: woensdag 7, 14, 21 en 28 mei van
8.30-12.00 uur. En maandag
12, 19 en 26 mei van 8.3012.00 uur en van 13.15-15.15
uur.

Kanovarend langs de bollen
Heemstede – De jaarlijkse kanovaartocht die via de
Leidsevaart langs de mooie bollenvelden voert, komt eerst
door Heemstede. Startpunt is Haarlem waarna de sportieve peddelaars langs het station ‘glijden’ en verder uiteraard. Bij het station is deze foto gemaakt. De tocht werd
op 1e paasdag gehouden en mocht zich verheugen in
prachtig zonnig weer.
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Woensdag
april
t/m vrijdag 25 april
Patrice Vermeer met abstracte landschappen.
Geke Wijers exposeert met
geabstraheerde bloemen en
natuur.
Louis van der Kruyk exposeert voor de eerste keer met
zeer diverse schilderijen van
realistisch tot impressionistisch en Joop van Zeitveld
exposeert schilderijen van
mytholische taferelen.
Bij het Kunstbedrijf,
Raadhuisstraat 56a,
Heemstede. Open: woensdag
t/m zaterdag van 13.00-17.30
uur. En op afspraak.

Haarlemse fotograaf Arjen
Born plaatste ze voor de
portretten letterlijk op een
voetstuk.
Gratis te bezoeken tijdens
openingstijden van het
ziekenhuis: maandag t/m
vrijdag: 8.00 - 18.00 uur,
weekend: 9.00 - 17.00 uur.

23

april
Woensdag
t/m maandag 2 juni
Expositie Raadhuis in
Heemstede. Exposanten:
Irina Pavlik Bakkenes en
Vladimir Bakun. Irina’s schilderijen zijn een combinatie
van sensuele en emotionele kleurenstroom van verschillende composities. Vladimirs
houtobjecten zijn het resultaat van een lange zoektocht
naar de diepliggende geheimen van hout, begonnen in
Siberië,
gevonden in IJmuiden.
www.kunst4iedereen.nl.

bewerkt tot een toneelstuk,
een Rosenhart-productie.
Naar de persoon Charlotte, de
zus van Anne Frank.
Info: fredosenhart@hotmail.
com; tel: 06-10613232
rosenhartproducties@
hotmail.com. De voorstelling
wordt opgevoerd in De
Kookgarage, Kamperstraat
24, Haarlem op donderdag
24 april, aanvang 20.30 uur.
Op 30 april in het Zandvoorts
Museum, Swaluestraat
1, Zandvoort, aanvang
19.30 uur. In het Historisch
Museum Haarlemmermeer
Hoofddorp, Bosweg 17, op 1
mei, aanvang 20.00 uur. In
Theater Nieuw Vredenhof,
van Oldenbarneveltlaan 17
in Haarlem op 2 en 3 mei,
aanvang 20.30 uur en op 4
mei om 15.00 en 20.30 uur.
Toegang is 10,-, ex 1,- kosten
per boeking. Kijk ook op
www.fredrosenhart.nl.

24

23

april
Woensdag
t/m zondag 4 mei
Expositie Bloemendaals
beelend kunstenaar Walter
van Dieren in de Waag
Haarlem. “Ik zie mijzelf
vooral als een genietende
kijker die alles wat ik mooi
en interessant vindt al
schilderend of tekenend wil
vastleggen.” Zie ook www.
waltervandieren.com en
www.kzod.nl.

teiten: kleedjesmarkt, kinderspelen en optredens. Vanaf
15.00 uur livemuziek en een
DJ. Volgende week het uitgebreide programma.

23

Woensdag
april
t/m vrijdag 4 juli
Maud Grenier exposeert
haar sfeervolle schilderijen bij Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavelaan 32c,
3e Etage te Haarlem. Gratis te
bezoeken, dinsdag tot en met
vrijdag van 11.15 tot 12.00 uur
en maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 20.15
tot 21.00 uur. Zie ook http://
www.maudgrenier.nl.

april
Donderdag
Koninklijke middag bij
NvvH Vrouwennetwerk
met voorstelling ‘Vorst aan
Tafel’, amusant programma
over vorsten en de high
society. In gebouw ‘Onder
de Poort’, Outgert Pieterslaan
2, Haarlem. Vanaf 14.00 uur.
Leden gratis toegang, introd.:
2,50. Meer info?
Bel E. Grolman van ’t Net,
tel. 5477486 of kijk op:
www.nvvh.nl.
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Fotografie: Jan Roeleveld.

24

april
Vanaf woensdag
‘Lotte’. Drie monologen,

28

april
Maandag
Herdenkingsplechtigheid
Stichting Joods Monument
Heemstede. Voor de slachtoffers van de Holocaust. Locatie: op de toekomstige plek
van het Joods monument nabij het Vrijheidsbeeld op de
Vrijheidsdreef. Verzamelen v.a.
19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.
Einde: 20:30 uur. Gevraagd
wordt een steentje mee te nemen. Door het leggen van een
steentje wordt volgens Joods
gebruik respect getoond aan
de overledenen.

2

mei
Vrijdag
Presentatie nieuw programma 2014-2015 Heemsteedse Kunstkring, van
20.00 tot 22.00 uur in de raadzaal van gemeentehuis. Gast
is regisseur en acteur Maarten Wansink. Vijf directeuren theaters lichten hun programma wervelend toe, waaronder 75 jaar jubilerend Velzen theater.

10

mei
Zaterdag
en zondag 11 mei
Letterlievende Vereniging
J.J. Cremer speelt De Kersentuin van Anton Tsjechov. Op twee data in de Lui-

25

fel, Herenweg 96. In Overveen: Orangerie Elswout, Elswoutslaan 22
zondag 18 mei 2014 aanvang 20.15 uur. In SantpoortNoord: Landgoed Duin &
Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, zondag 25 mei
2014 aanvang 13.30 uur (matinee). Optie: High Tea (22,50)
in Brasserie DenK na afloop
(10% korting indien wordt gereserveerd)
Toegangsprijs bedraagt 15,euro per persoon. Reserveren: 06-26192844 (Ad Moone), info@jjcremer.nl, of via jjcremer.nl.

12

mei
Maandag
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke
Lekkerkerker in Casca
De Luifel, Herenweg 96
Heemstede. Mixed media,
in niveau gelaagde texteer,
intuïtieve impressies en
veelkleurige abstracte
formaten.

17

mei
Zaterdag
Open dag bij Paswerk
van 10.00 tot 15.00 uur
in het bedrijfscomplex in
Cruquius-Oost. Neem een
kijkje bij de afdelingen Groen,
Verpakken, Grafisch, Bestek,
Wielwerk en
Assemblage. Er wordt voor
verschillende opdrachtgevers
werk in Cruquius uitgevoerd.
Kosteloos toegankelijk. Met
doorlopende demonstraties
en presentaties op
diverse bedrijfsafdelingen,
kinderactiviteiten
(ansichtkaarten kleuren,
springkussen en schminken)
en een Vintage Modeshow.
Spieringweg 835, Cruquius.
Info: www.paswerk.nl.

25

april
Vrijdag
Vagina Monologen, voorstelling door Myrna Goossen,
Noraly Beyer en Ilse Heus in
de Luifel, Herenweg 96. Aanv.
20.15 uur.
Entree: 20,-. Kaartverkoop:
023-548 38 38 en www.podiaheemstede.nl.
april
Zaterdag
‘De Heer Is Koning 2014’.
Feest tijdens Koningsdag buiten bij Café de Lange Heer,
Lange Herenstraat 6zw van
11.00-22.00 uur. Met 18 DJ’s.

Woensdag
april
t/m eind mei
Zorgbalans zet medewerkers
op een voetstuk:
Fototentoonstelling over de
helden van de thuiszorg in
Spaarne Ziekenhuis.
Twaalf (wijk)
verpleegkundigen en
wijkverzorgenden van
Zorgbalans stonden model
voor de foto-expositie die
een eerbetoon is aan de
‘helden van de thuiszorg’. De

Koningsdag Bennebroek
vanaf 10.00 uur de oranjemarkt. Opening: 10.45 uur
door burgemeester Nederveen. Diverse activiteiten voor
jong en oud. Afsluiting: 15.3019.00 uur Koningsbal met
livebands.

• de Heemsteder

Koningsdag Heemstede
van 8.45 tot 9.45 uur de traditionele start, de Aubade, op
het plein voor het Raadhuis
Heemstede. Vrijmarkt Sportparklaan, kinderspelen aan de
Meerweg, vanaf 12.00 uur op
het Wilhelminaplein een aantrekkelijk programma voor
jong en oud.
Samenzang met Leny van
Schaik (12.00 uur) en vanaf 14.00 uur groot feest op
het plein met livemuziek, bbq
en ontmoeting. In de Jan van
Goyenstraat ook volop activi-
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Heemstede

Koningsdag 2014
Op zaterdag 26 april vieren we voor het eerst
Koningsdag. Elders in deze krant vindt u het
complete programma. Het complete programma
staat ook op www.heemstede.nl. Zoals gebruikelijk
wordt Koningsdag geopend met de aubade bij
het raadhuis. U wordt van harte uitgenodigd vanaf
8.45 uur hierbij aanwezig te zijn.

In deze uitgave:
- Ervaren jurist gezocht
- Inloopochtend burgemeester
- Vergadering gemeenteraad

26 april van 9 tot 10
Aubade op
Raadhuisplein
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00.
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Irina Pavlik Bakkenes
en Vladimir Bakum

(10 april 2014 t/m 30 mei 2014)
In de Burgerzaal zijn in april en mei werken te
zien van Irina Pavlik Bakkenes en Vladimir Bakum.
Irina (schilderijen) is gefascineerd door vormen
en krachtige kleuren van onder andere bloemen
en planten. De houtsnijwerken van Vladimir zijn
het resultaat van een lange zoektocht naar de
geheimen van hout, begonnen in Siberië, gevonden
in IJmuiden.

zichtbaar, in een schijnbaar sereen landschap. Foto’s
met de thema’s ‘Vitaal Materiaal’ en ‘American Dream’
zijn t/m 28 mei 2014 in de publiekshal te zien.
U bent van harte uitgenodigd om tijdens de
openingstijden van het raadhuis de exposities te
komen bewonderen.

Expositie Odile Bosch

(1 april 2014 t/m 28 mei 2014)
Voor Odile Bosch is het belangrijk de diepere lagen
van beleving in kunst te ervaren. Deze ervaring
vindt zij door zelf actief te fotograferen, maar ook
door te praten over en te kijken naar kunst. Meestal
fotografeert Odile in series, waarin spanning wordt
opgeroepen op de grens van fictie en werkelijkheid.
De mens is vaak het onderwerp, al dan niet

Elektrische apparaten over na de
vrijmarkt op Koningsdag?
Breng ze naar de milieustraat en maak kans op een dagje uit!
Op Koningsdag verkopen veel kinderen hun
oude spullen op de vrijmarkt. Mochten er na
afloop toch nog elektrische apparaten niet
verkocht zijn, gooi ze dan niet weg, maar
lever ze in op de milieustraat. Wecycle zorgt
in samenwerking met Meerlanden en de
gemeente Heemstede ervoor dat ingeleverde
elektrische apparaten en spaarlampen
optimaal worden gerecycled.
De eerste honderd bezoekers van de milieustraat
aan de Cruquiusweg die vanaf maandag 28 april
2014 oude elektrische apparaten en/of spaarlampen
inleveren, krijgen gratis het spannende jeugdboek
‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau. Ook worden
500 kanskaarten uitgedeeld met kans op een leuk
uitje voor het hele gezin. Kijk voor meer informatie
op www.wecycle.nl.

Ervaren jurist
gezocht

Inloopochtend burgemeester
2 mei

Als ervaren jurist leidinggeven in een
moderne en slagvaardige organisatie?
Adviseren over gemeentelijke taken
en openbare orde en veiligheid in
Heemstede?
Gemeente Heemstede zoekt een hoofd
Algemene en Juridische Zaken voor
32/36 uur per week. Solliciteer direct
via www.werkenbijheemstede.nl.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2 mei 2014 van
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie).
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het
appartement Meijerslaan 302 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de
bewoner (verzonden: 15 april 2014).
Het besluit ligt vanaf 24 april 2014 zes weken ter
inzage. Bent u het niet eens met het besluit? Dan
kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 24 april 2014
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 24 april 2014
- Vragenuur
Bespreekpunten
- Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef
Hamerpunten
- Wijziging borgstelling lening College Hageveld
- Basisregistratie Grootschalige Topografie opbouw
en implementatie

Overige punten
- Benoeming wethouders (incl. bespreking
Collegeakkoord)
- Benoeming raadsleden (ovb benoeming
wethouders)
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 24
april 2014
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten?
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023)
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Glipperweg 9 het graven van een leidingsleuf
i.v.m. vervangen van nutsvoorzieningen en
aanleggen afvoer hemelwater wabonummer
11254, ontvangen 7 april 2014.
- Anton Mauvestraat 4 het uitbreiden van een
terrasoverkapping en balkon wabonummer
11262, ontvangen 7 april 2014.
- Spoorplein 2 het kappen van 1 abies boom
wabonummer 11321, ontvangen 9 april 2014.
- Franz Schubertlaan 9 het kappen van 1 lariks en 1
den wabonummer 11322, ontvangen 9 april 2014.
- Herenweg 89 het bouwen van een garage met
carport en luifel, het kappen van 1 naaldboom
en het toppen van 4 naaldbomen wabonummer
11323, ontvangen 9 april 2014.

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Zandvoorter Allee 30 het plaatsen van een
erfafscheiding wabonummer 10561, verzonden
18 april 2014.
- Johannes Vermeerstraat 14 het plaatsen van een
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak
wabonummer 10562, verzonden 18 april 2014.
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Reigerlaan 33 het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak wabonummer 10798,
ontvangen 18 maart 2014.
- Beethovenlaan 35 het plaatsen van een
fietsenberging wabonummer 10770, ontvangen
16 maart 2014.

- In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een
termijn van 6 weken.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedure)
- Beethovenlaan 35 het plaatsen van een
fietsenberging wabonummer 10770, ontvangen
16 maart 2014. Belanghebbenden kunnen
zienswijzen indienen, zie: ‘Inzien, reageren,
bezwaar maken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels parttime zelfstandigen in de
bijstand
Op 15 april 2014 heeft het college van
burgemeester en wethouders de beleidsregels
parttime zelfstandigen in de bijstand Heemstede
2014 vastgesteld.
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim
en Voortijdig Schoolverlaten
Bij besluit van 28 november 2013 heeft de
raad toestemming gegeven tot het aangaan
van de Gemeenschappelijke Regeling
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
regio ‘West-Kennemerland’. Het college heeft
de Gemeenschappelijke Regeling vervolgens

op 24 december 2013 vastgesteld. Ook de
andere deelnemende gemeenten hebben
de Gemeenschappelijke Regeling inmiddels
vastgesteld. De Gemeenschappelijke regeling treedt
met terugwerkende kracht in werking op 1 januari
2014. Tegelijkertijd is de Gemeenschappelijke
regeling CAReL(centraal meld- en registratiesysteem
RMC en leerplicht) Zuid- en Midden-Kennemerland
komen te vervallen.
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’
Op 18 februari 2014heeft het college
van burgemeester en wethouders het
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’
gemeente Heemstede 2014 vastgesteld en

is daarmee het oude Uitvoeringsprogramma
vervallen.
Uitvoeringsprogramma participatiebudget
IASZ
Op 25 februari 2014 heeft het college
van burgemeester en wethouders het
Uitvoeringsprogramma participatiebudget
2014 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
vastgesteld. Daarmee is het Uitvoeringsprogramma
van 2013 vervallen.
Lees de volledige bekendmaking van de nieuwe
regelgeving in het digitale Gemeenteblad via
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending.
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij de
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem.
Zie verder kader ‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via www.
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het
besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van naam
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo
mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan
voorlopige voorziening worden aangevraagd.
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Leuke cursussen en workshops bij Casca Prijs noemen

Spaans op vakantie
Met behulp van het boek
“Spaans a la carte” worden een
aantal veel voorkomende thema’s behandeld die tijdens een
vakantie in Spaans sprekende
gebieden goed van pas komen.
Docente Charlotte Rugebregt zal
niet te veel op de grammatica
ingaan, maar er wordt wél verondersteld dat u wat extra tijd
thuis vrij maakt voor het maaken leerhuiswerk. Voorkennis
van het Spaans is bij deze cursus niet nodig. Aan het einde van
deze cursus van 6 lessen kunt u
bij een etentje in een restaurant
in het Spaans bestellen, u kunt
over het weer meepraten, een
reservering maken in een hotel, de weg vragen, boodschappen doen en wegwijs worden uit
het openbaar vervoer. Een handige en leuke cursus om te doen.
De cursus Spaans op vakantie
start op donderdag 15 mei van

19.00 tot 21.00 uur bij Casca in
activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Cursussen Spaanse tapas/
Smakelijke salades
Een ‘tapa’ is een Spaans hapje
of snack. Er zijn duizenden soorten, die sterk per regio verschillen. In deze cursus leert u er enkele te bereiden. De cursus smakelijke salades is een cursus met
bekende en klassieke gerechten,
aangevuld met nieuwe en originele saladerecepten. U leert snijtechnieken en het opmaken van
schotels. En er is speciale aandacht voor specerijen en kruiden.
De cursus Spaanse Tapas start
dinsdag 13 mei en de cursus Smakelijke salades start op
woensdag 14 mei. De locatie is
Casca in de professionele leskeuken van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede van 19.30 tot
22.30 uur.
Meer doen met uw digitale
foto’s en een digitaal
fotoalbum maken
Docente Monica Nelissen leert
u in 3 lessen stapsgewijs hoe
u het foto-softwareprogramma
kunt downloaden en installeren
en hoe u een digitaal fotoalbum
in elkaar kunt zetten. Wilt u een

cd/dvd met 40 eigen foto’s meebrengen? Hieruit worden de foto’s geselecteerd voor het te maken album. De kosten voor deze cursus zijn exclusief het fotoalbum ca. 13 euro
De cursus Digitaal fotoalbum
maken start op woensdag 14
mei van 13.30 tot 16.00 uur bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.
Workshop schilderen met een
strijkijzer – Encaustic Art
Als u van kleur houdt, zal deze workshop u zeker aanspreken. Encaustic art is een schildertechniek waarbij niet met
een penseel maar met een strijkijzer en bijenwas wordt geschilderd. Het leuke van deze techniek is dat iedereen dit kan, u
hebt namelijk helemaal geen tekentalent of schilderervaring nodig. De materiaalkosten van ca
6,50 euro worden afgerekend bij
de docent. De workshop is op
donderdag 15 mei van 20.00 tot
22.00 uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Inschrijven voor deze cursussen kan via de receptie van Casca, telefoon 023-5483828, keuze
1 (op werkdagen tussen 9 en 12
uur) of via www.casca.nl.

in kabalen
vereiste
voor
plaatsing

Heemstede - De laatste periode komt het steeds vaker
voor dat de Heemsteder ingediende kabaaltjes ontvangen waar geen verkoopprijs
of een onduidelijk bedrag
wordt genoemd. Dit is echter
wel vereiste voor plaatsing.
De populaire ‘opvul’advertenties in onze krant kunnen
via de website www.heemsteder.nl of via de kabalenbon of genoteerd op een notitieblad worden ingeleverd.
Dat kan via post: Camplaan
35, 2103 GV Heemstede, bij
Primera de Pijp of via de bus
van de Camplaan 35.
Bij voldoende ruimte nemen wij alle kabaaltjes mee!
Mits dus goed ingevuld met
een verkoopprijs, niet boven
de 500 euro, geen werk gevraagd en een volledig telefoonnummer.

Brand in de pan kroketten
Fotografie: Michel van Bergen

Zomercursus Tekenen en
acrylschilderen (10-12 jaar)
Op dinsdag 13 mei start de zomercursus Tekenen en acrylschilderen (10-12 jaar) gegeven
door docente Dominica Dogge bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede van 16.00
tot 18.00 uur.

Heemstede - Een brand heeft maandagmiddag veel schade aangericht in een keuken van een woning in Heemstede. De eigenaar
van een woning was aan het klussen in zijn woning aan de Havenstraat toen het rond kwart voor een mis ging bij het bakken van
kroketten. Bij de tweede kroket was er plotseling brand in de pan
ontstaan.
De man probeerde het vuur nog te doven met eerst een kussen en
later een brandblusser van de buurman maar dit was helaas tevergeefs. De ondertussen gealarmeerde brandweer heeft de brand
uiteindelijk wel uitgekregen. Met een grote overdrukventilator is
de rook uit de woning geblazen.
Door de brand heeft de keuken behoorlijk wat schade opgelopen,
gelukkig raakte er verder niemand gewond. De Havenstraat was
door de hulpverlening enige tijd afgesloten voor het verkeer.

Bijeenkomst
over ziekte
van Lyme
Regio - Vorig jaar is een recordaantal teken in Nederland aangetroffen. Genoeg
reden voor oplettendheid.
De ziekte van Lyme wordt
namelijk veroorzaakt door
tekenbeten en kan grote gevolgen hebben. Het Kennemer Gasthuis organiseert
daarom samen met Bezoekerscentrum De Kennemerduinen op dinsdag 13 mei
een bijeenkomst over de
ziekte.
Over de ziekte van Lyme
doen allerlei fabels de ronde. Zo zou elke tekenbeet
de ziekte kunnen veroorzaken en krijg je altijd een rode
kring op de plek die is aangedaan. Hoe zit het nu precies met deze aandoening?
Wat is er tegen te doen? Arts
microbioloog Dr. Dick Veenendaal, een boswachter
van natuurbeheerder PWN
en de GGD gaan tijdens de
voorlichtingsavond in op deze en andere vragen. Ook
zijn onze dermatologen aanwezig.
Nu al vragen?
Het is mogelijk nu al vragen
te stellen via het Facebookaccount van het Kennemer
Gasthuis. Deze vragen worden tijdens de avond behandeld. Heeft u een vraag,
stel hem via www.facebook.
com/ KennemerGasthuisHaarlem.
Wanneer?
Tijd: van 19.00 - 21.00 uur in
bezoekerscentrum De Kennemerduinen, Zeeweg 12 in
Overveen
In verband met een beperkt
aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Dit kan via
www.kg.nl.

