
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

PEPER-
STEAKS
5.50

3 STUKS

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

5

Voor het
Officiële
Gemeente

nieuws 
Heemstede

zie achterpagina
of kijk op 

www.heemstede.nl

29 april 2009 tel. 0297-368671      fax 0297-342900

Buitengewoon sportieve vrouwen
Heemstede - 135 Vrouwen, al-
len lid van de regionale vrou-
wenvereniging NVVH-Vrouwen-
netwerk, hebben zich op woens-
dag 22 april buitengewoon spor-
tief ingezet.
Met een goed georganiseerde 
ontvangst en een heerlijke kop 
koffie in Restaurant Asian De-
lights, dat speciaal voor Vrou-
wennetwerk in de ochtenduren 
haar deuren gastvrij openstel-
de, stonden 135 vrouwen spor-
tief gekleed, vrolijk in de start-

blokken om vanaf station Heem-
stede-Aerdenhout te vertrek-
ken. Wandelend - in vijf ploegen 
- door de mooie Amsterdam-
se Waterleidingduinen of in drie 
ploegen fietsend via een bijzon-
dere route richting Velserbroek. 
Voor wie hen onderweg tegen-
kwam moet het toch een feest 
zijn geweest om zoveel vrolij-
ke 60-plussers actief en sportief 
bezig te zien! Uiteraard werd de 
inwendige mens onderweg niet 
vergeten. Het pannenkoeken-

huis De Duinrand kon de stroom 
sportieve vrouwelijke bezoekers 
prima aan. Na de geleverde in-
spanning was het voor iedere 
deelnemer heerlijk nagenieten 
op de zonnige terrassen. 

De president van NVVH-Vrou-
wennetwerk Elisabeth Grol-
man van ’t Net memoreerde in 
haar toespraak dat er sinds de 
oprichting in 1916 in deze 93 
jaar voor vrouwen wel heel veel 
veranderd is. Stond in vroegere 

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Opbrengst fancy fair ruim 7000 euro

Bosbeek beduusd van opbrengst
Heemstede - De zusters van 
de Voorzienigheid en de co-
ordinator van de Vrijwilligers 
en Ontspanning van Stich-
ting Sint Jacob in Bosbeek, 
Geke Doronbos, zijn nog be-
duusd van de opbrengst van 
hun fancy fair die woensdag-
middag gehouden werd in 
hun restaurant en de binnen-
plaats.

Midden in het restaurant ston-
den tafels met koppen, scho-
tels, glaswerk en schalen voor 
hele kleine prijsjes en afdin-
gen kon ook nog. Hele servie-
zen en bestekken gingen er over 
tafel. Drukte van belang bij de 
boeken waar de meeste boe-
ken voor vijftien cent weer een 
nieuwe lezer kregen. Poffertjes 

op het binnenhof en een drank-
je erbij, dat levert flink geld 
op. De haringkar deed goede 
zaken. Bij elkaar opgeteld bleek 
de opbrengst ruim 7000 euro 
te zijn. Daar kan de rolstoel-
transporter mee aangeschaft 
worden, waarmee bewoners 
van zowel klooster als verpleeg-
huis de omgeving kunnen ver-
kennen. Daarnaast gaat er geld 
naar de African Friends.

African Friends
De Heemsteedse Ellen Daams 
is penningmeester van de lan-
delijke groep vrijwilligers die 
zich inzetten om de enorme 
negatieve gevolgen van de 
Aids/HIV-epidemie op het le-
ven van veel kinderen in Zuid- 
Afrika op te vangen.

De Stichting African Friends 
werkt met eigen vrijwilligers 
ter plaatse en daarom is elke 
euro hier gegeven, daar ook een 
euro te besteden.
Daarnaast is er een pro-
ject met de Universiteit van 
Durban waar studenten op-
geleid worden om mede te 
helpen de registratie mogelijk 
te maken van de vele wezen, 
waardoor de Zuid-Afrikaanse 
regering verantwoordelijk wordt 
voor deze kinderen en de orga-
nisatie gericht bezig is met hun 
ontwikkeling. Ontwikkelingshulp 
dat echt helpt. 
Voor verdere informatie kunt u 
kijken op www.africanfriends.nl
Ton van den Brink

Wat een schattige bril...

tijden de emancipatie als speer-
punt op de eerste plaats; an-
no 2009 is dat vooral de socia-
le en onderlinge gezelligheid. 
Werkbezoeken zoals onlangs 
naar het Europese parlement te 
Brussel of het Postsorteercen-
trum te Amsterdam, cursus-
sen en lezingen op allerlei ge-
bied vormen de hoofdtoon, maar 
daarnaast staan ook museum- 
en theaterbezoek, samen eten, 
bridge, mah-jong en fietstoch-
ten maandelijks op het veel- 
zijdige programma.
Meer info: 023 5477486 of 
www. nvvh.nl.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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van 1930

Regio - Pukkie en Peerekwie 
zijn beiden 17 jaar en nu helaas 
in het asiel terecht gekomen. 
Hun baasje moest naar een ver-
zorgingstehuis en de poezen 
konden niet mee. Peerekwie is 
een gecastreerde kater en hij 
is ontzettend aanhankelijk. Zit 
al bij het hek te wachten als er 
iemand binnenkomt. Pukkie is 
een poesje, ze is iets meer af-
wachtend, maar zeker niet min-
der lief. Ze zijn gewend om naar 
buiten te gaan en ze hoeven niet 
per se samen geplaatst te wor-

den. Ze zijn redelijk sociaal met 
andere katten, maar peerekwie 
kan nog wel eens een tikje ver-
kopen.
Wie geeft deze twee schatten, 
samen of alleen, nog een mooie 
tijd? Kom kennis maken in het 
asiel in Zandvoort. Keesomstraat 
5 open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
tel 0235713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl 

(Tekst aangeleverd door Dieren-
tehuis Kennemerland).

Weer winnaars bij Videoland
Heemstede - Restaurateur Ton Nelissen van Cheval Blanc over-
handigt de dinerbon aan Patrick, Daniëlle en dochter Amber Schuijt. 
Deze week kwamen zij als winnaar uit de bus van een dinerbon. 
Eigenaar Videoland Heemstede, Tom Losekoot, kijkt lachend toe. 
De actie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Videoland 
Heemstede is een groot succes!

Kleurrijke boeken 
langs de weg in Corso
Heemstede – Met meneer de 
Uil als boegbeeld van de wijs-
heid die in boeken verborgen 
zit, kwam het 62ste Bloemencor-
so vanuit Bennebroek de Heem-
steedse Herenweg op, wel een 
uurtje te laat, maar in zijn wijs-
heid zal hij daar ongetwijfeld 
zijn reden voor gehad hebben. 
Een corso vol boeken, waar fi-
guren uit de verhalen acterend 
de plaats ingenomen hadden 
van de bollendeernen die altijd 
plechtig zwaaiden een hele ver-
ademing waren. Kinderboeken 
als Nijntjes droom, Erik, of  het 
kleine insectenboek, Jip en Jan-

neke en de Sprookjes van de ge-
broeders Grimm. Een president 
van Amerika tussen gele tulpen, 
de klok van Harry Mulisch die 
het juiste uur zocht. De vliege-
raar tussen kleurrijke moskeen 
en Vivaldi tussen violisten en 
kleurige noten. Een hele reis om 
de wereld in technicolor en de 
tulpengekte in de zeventiende 
eeuw. Het kostelijke stripboek 
boek over Asterix en Obelix voor 
alle leeftijden en de Bondgirls in 
Octopussy. Het was al dik half 
tien geweest toen Heemstede 
het laatste blad omsloeg.
Ton van den Brink

Dier(en) van de week
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Tuincentrum Peter Nijssen
met trip naar historische tulpen
Heemstede – In een oude 
Amerikaanse schoolbus wer-
den zondagmorgen veertig lief-
hebbers van historische en ei-
gentijdse bloembollen gereden 
naar de kwekerij Meeuwissen in 
Voorhout. In de “Nieuwe Oogst” 
catalogus van het tuincentrum 
stond de uitnodiging om vooral 
de oude tulpenrassen te bestu-
deren. Onderweg gaf drs. Leslie 
Leijenhorst, schrijver van het 
boek `Hortus Bulorum, schatka-
mer van historische bolgewas-
sen`, een inleiding over de bij-
zonder aspecten van oude tul-
penrassen. In de kwekerij gaf 
Hein Meeuwissen uitleg over 
de oude tulpenrassen zoals de 
Rembrandt tulp, vernoemd naar 
de beroemde schilder. In de tijd 
van de tulpenwindhandel was 
de belangstelling voor tulpen 
met gevederde en gevlamde pa-
tronen op de bloem heel groot. 

Begin februari 1637 werden er in 
Alkmaar en Haarlem tulpen ver-
kocht voor dwaze prijzen waar 
je een huis op gegoede stand 
voor kon kopen. Overigens, de 
gewone nuchter Noord-Hollan-
der bemoeide zich niet met die 
gekke handel.  Tuincentrum Pe-
ter Nijssen is al twintig jaar ge-
leden gestart met bijzondere 
bol-en knolgewassen. Deze trip 
naar oude bolculturen is een 
eerste stap naar het betrekken 
van klanten en geïnteresseer-
den bij deze historische bolge-
wassen. Er was zelfs belangstel-
ling uit het buitenland en ook 
daar  hebben Gert-Pieter en In-
eke Nijssen hun klanten. Zij le-
veren  aan paleistuinen, stads-
tuinen en botanische tuinen. Op 
de terugweg gaf Leo den Dulk, 
redacteur van `Onze Eigen Tuin`, 
een lezing over historische nar-
cissen. Een heel oud ras narcis-

sen sierde overigens de school-
bus. 
Tuincentrum Peter Nijssen aan 
de Sportparklaan 25 onder-
scheidt zich steeds meer van de 
grote tuincentra door het leve-
ren van kwalitatief  vaste plan-
ten, klimplanten en vooral ro-
zen en zomerplanten. Met daar-
naast een voorliefde voor histo-
rische tulpen en narcissen. Met 
de onlangs gerealiseerde grote 
overkapping is het een feest om 
tussen de geurende en kleuren-
de planten al keurend uw keuze 
te maken. De medewerkers van 
Peter Nijssen kunnen u daarbij 
met hun gespecialiseerde ken-
nis net dat extra geven waar 
zij sinds de oprichter op de van 
Lennepweg ooit met zijn bijzon-
dere kwekerij begon, Gert-Pieter 
en Ineke zetten deze sinds 1987 
aan de Sportparklaan 25 voort.
Ton van den Brink

Bridge

Vierde Koopmanbokaal 
gewonnen door HBC
Heemstede - Op dinsdag, 21 
april 2009 werd voor de 4e keer 
de bridgedrive gehouden tussen 
de verenigingen Bel Air en HBC. 
Deze drive is door Nellie en Niek 
Koopman in het leven geroepen 
omdat zij als enige al van de op-
richting lid zijn van deze vereni-
gingen.
De eerste drie drives werden ge-
wonnen door HBC en de leden 
van Bel Air waren er op gebrand 
om het deze keer wat beter te 
doen. Het tegendeel was ech-
ter het geval. Met 24 paren van 
Bel Air en 23 van HBC (Er bleef 
een paar weg) werd de strijd in 
de Hoeksteen te Hillegom aan-
gevangen en al na de derde ron-
de bleek het onbegonnen werk 
te zijn voor Bel Air want de stand 
was toen al 44% tegen 56%.
Doris Guldemond en Jan Lom-
merse hadden in de Topinte-
graal competitie een ruime voor-
sprong, maar na de pauze ging 
deze in rook op. Toen alle spel-
len waren gespeeld bleek dat 

Joke v. Tol en Fried Swart (HBC) 
met 65,80% aan het langste 
eind trokken op de voet gevolgd 
door Gré Weijers en Wil Doest 
(HBC) met 65,71%. De derde 
plaats was voor Anton v. Soest 
en Jan Peter Wegkamp (HBC) 
met 64,13%. Het eerste paar dat 
uitkwam voor Bel Air waren Mia 
en Peter v.d. Raad (als inval-
lers) vonden we terug op plaats 
9 met 54,31%. Op plaats veer-
tien kwam pas het eerste ech-
te paar van Bel Air, Miep v.d. 
Raad en Matthieu Lommerse 
met 53,23%.
De 4e Koopman Bokaal werd 
dan ook ruim door HBC gewon-
nen met 53,42% tegen 46,66%. 
Na afloop overhandigde Niek 
Koopman de wisselbeker aan 
de voorzitter van HBC, Piet v.d. 
Zwan en de voorzitter van Bel 
Air Kees Gilijamse toonde zich 
een waar verliezer en daagde 
HBC uit voor de 5e Koopman Bo-
kaal die gehouden zal gaan wor-
den op dinsdag 13 april 2010.

Joke v. Tol en Fried Swart, de winnaars van de topintegraal wedstrijd.

Piet v.d. Zwan neemt de beker in ontvangst van Kees Gilijamse, terwijl 
Niek Koopman trots toekijkt.

Kermis in Heemstede
Heemstede - Van woensdag 
29 april tot en met dinsdag 5 
mei zal er op de parkeerplaats 
aan de Sportparklaan weer 
een grandioze kermis worden 
gehouden. Dit jaar is er weer 
een complete kermis!

Zo zal er een zweefmolen en 
botsautobaan voor de jeugd 
staan en voor de kleinere kin-
deren is er een schitterende 
nostalgische draaimolen. Ook 
zullen er diverse spelletjes en 
lekkernijen op de kermis aan-
wezig zijn, van suikerspin tot 
oud-Hollandse kaneelstok.
Op woensdag 29 april en dins-
dag 5 mei zal de kermis aan-

trekkelijk gemaakt worden 
doordat de attracties deze da-
gen voor 1,00 euro draaien, de 
welbekende Eurodag. Op don-
derdag 30 april zal er de Ko-
ninginnedagmarkt zijn en ‘s 
avonds een grandioos vuur-
werk.

Op maandag 4 mei zal de ker-
mis beperkt open zijn in ver-
band met dodenherdenking.
Openingstijden van de kermis 
zijn: 14.00 tot 23.00 uur, behal-
ve op Koninginnedag  dan zal 
de kermis al vroeg van start 
gaan: 10 uur. Kijk voor kor-
tingsbonnen van de kermis in 
deze krant.

Tieners
Moederdag-
cadeau maken
Heemstede - Op woensdag 6 
mei maken we een moederdag-
cadeau. Wat de kinderen gaan 
maken is natuurlijk een geheim! 
Maar het wordt vast een mooie 
verrassing... Kinderen die niet 
zo van knutselen houden kun-
nen meedoen aan een bord- of 
kringspel of buiten spelen.  De 
woensdagmiddagclub is van 
13.30-15.15 uur bij Casca in het 
Honk, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten per keer: 3,50 eu-
ro, een kaart voor 10x kost 30,00 
euro. Graag de kinderen per keer 
van tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. Voor 
meer informatie: www.casca.nl. 
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Zielenliefde
Zielenverdriet… Dat zie je niet 

Dat is de pijn… De pijn van het zijn 
Van het weten… Van  niet kunnen vergeten 

De onzichtbare lijn…. De lijn van het ´wij zijn’ 
Het hart dat bloed…. Het hart vol moed 

Dat blijft dromen… Dat dromen uitkomen 
Elke dag opnieuw begint… Overtuigd dat het wint 

Dat zielen die elkaar beminden… Elkaar weer zullen vinden 
Dat die zielenband er altijd zal zijn…. Net als die zielenpijn 

  
  

Zielenmaatjes voor het leven 
  Echte liefde gaat niet over… gaat niet voorbij 

Al  wil je het nog zo graag en en doe je er alles voor 
Het gevoel van echte liefde gaat gewoon door 

Dat zet je niet zomaar opzij 
  

Alle moeite die je doet kun je je besparen 
Het lukt je echt niet om die te vergeten 

Door die liefde ben je totaal bezeten 
Die blijft in je hart door alle jaren 

  
Geen ander kun je zoveel liefde geven 

Zoveel liefde…  zoveel passie… zo intens 
Zielenmaatjes voor het leven….  voorbij elke grens 

Echte liefde krijg je maar eens in je leven 
  

Een echte zielenmaat 
  Nooit gedacht dat ik het zou meemaken 

Dat een man mij zo zou kunnen raken 
Zo diep van binnen in mijn hart 
Een gevoel zo intens… zo apart 

Zo bijzonder… zo totaal 
Het klinkt bijna banaal 

Maar het is mij overkomen 
Een liefde als uit je dromen 

Die nooit meer overgaat 
Een echte zielenmaat 

  
 Monique Philippo

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

Dichtstorten

‘Kunnen zeilers niet zelf beter opletten?’
Bennebroek - Dit jaar viert 
het Trefpuntcafé in Bennebroek 
de dag van de arbeid (vrijdag 1 
mei) wel op een heel bijzondere 
manier: daar zetten ze mensen 
in het zonnetje die de handen 
uit de mouwen weten te steken! 
Sterker nog, die niet bang zijn 
om ‘nat’ te gaan om het leven 
van anderen te redden. We heb-
ben het over de Koninklijke Ne-

derlandse Reddingmaatschap-
pij, de organisatie die langs de 
hele Nederlandse kust boten en 
mensen heeft klaarstaan om in 
geval van nood in actie te ko-
men. Dat doen ze al jaren en 
daarover is veel te vertellen.

Dat komt Sip Wiebenga, direc-
teur van al die activiteiten, dan 
ook doen. Maar u kunt ook uw 

verhalen kwijt, over nood op zee 
of op het IJsselmeer, of waar 
dan ook. Zelfs vragen zijn wel-
kom: is het niet geld in het water 
gooien? Kunnen zeilers niet zelf 
beter opletten?
Allemaal te horen en te zien in 
het Trefpuntcafé, achter de Prot. 
Kerk aan het Akonietenplein in 
Bennebroek op vrijdag 1 mei, 
vanaf 20.00 uur. De toegang is 

Bilderberg-arrangement cadeau 
bij Vosse Installatiebedrijf
Heemstede – Vosse heeft van-
ouds al veel klanten die ieder 
jaar hun CV ketel laten schoon-
maken. Dat doet Vosse voor al-
le merken. De klanten die kozen 
voor een Atag of Daalderop krij-
gen een extra lange garantie op 
de onderdelen. Sander Wessel 
van Vosse Installatiebedrijf heeft 
bij alle rekeningen van de abon-
nementen onderhoud CV ketels 
een kaartje meegestuurd. Uit de 
teruggestuurde kaarten, hon-
derden, is één kaart getrokken 
die goed was voor een weekend 
arrangement in een van de voor-
treffelijke Bilderberg hotels. Voor 
de winnaars, de familie Wester 
uit de Drieherenlaan in Heem-
stede, wordt dit vermoedelijk 
een weekend fietsen op de Ve-
luwe, maar ze moeten eerst bij-
komen van de verrassing. Te-
meer omdat woensdag 22 april 
zij de cadeaucheque met pros-
pectus kregen overhandigd, uit-
gerekend op de verjaardag van 
Hanny Wester. Ze gaan eerst 
even genieten van de voorpret. 
Kiezen uit enkele grote steden, 
Limburg, Veluwe of Twente. Rob 

Wester zegt erover: kleine moei-
te, leuk gevolg!  
Vosse BV zorgt in en om het huis 
voor al uw loodgieterwerk, sani-
tair, aanpassingen van de bad-
kamer of het vernieuwen ervan, 
en zelfs het aanpassen van de 
woning in het kader van de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten. 
Van Airconditioning tot Zonne-
boilers. Het vervangen en on-

derhoud van CV ketels, platte 
daken en pannendaken, afvoer 
van hemelwater met een heel 
team van vaklui die niets lie-
ver doen. Daarnaast heeft Vos-
se BV zijn connecties met stu-
kadoors, timmerlieden, aanne-
mers, schilders, elektriciteit en 
zelfs hoveniers. Vosse vindt u op 
de Kerklaan 9, tel: 023 5286802.
Ton van den Brink

Bennebroek - Op 23 april zakte tijdens het grasmaaien rond de 
vijver aan de M.H.Tromplaan een maaimachine weg in de zachte 
berm aan de waterkant. De bestuurder kwam met de schrik vrij, 
maar de beschoeiing raakte beschadigd. Reddingspogingen om 
de machine weer heelhuids op de wal te krijgen liepen op niets 
uit. Met een gemobiliseerde kraanwagen werd de klus snel en 
vakkundig geklaard. (foto: Jan Warmerdam)

Grasmaaier te water

Passageclub Bridgen Met Plezier 
huldigt kampioenen
Bennebroek - Op woensdag 22 
april werd in het Jagershuis te 
Bennebroek de slotdrive gehou-
den van de passageclub Bridgen 
Met Plezier. De slotdrive van de 
middaggroep werd met 68,57% 
gewonnen door Loes Koot en 
Frans Gorter. De tweede plaats 
werd in genomen door Jenny v. 
Heuckelum met Nel van der Kooi 
met 60,36%. Met een score van 
58,57% werd Wiep v. Vugt derde. 
Zij speelde met Jan Pieters een 
van de begeleiders van de mid-
daggroep. De algehele competi-
tie werd gewonnen door Corrien 
en Joop Visser met een 350 pun-
ten. Evelien Boer en Erzja Crans 
werden tweede met 345 punten 
en de derde plaats werd inge-
nomen door Corrie en Bert War-
merdam met 340.
De slotdrive van de avondgroep 
werd met 74,06% gewonnen 
door Emma v.Dongen en Meike 
Kuipers. Op de tweede plaats 
eindigden Carla Koning en Re-

nee Vroom met 68,88% terwijl 
Ina Hokke en Inge Doyer met 
62,81% beslag legden op de 
derde plaats. De algehele com-
petitie werd gewonnen door Kit-
ty en Theo Koene met 385 pun-
ten. Marianne Peters en Joop 
Zwijzen werden tweede met 377 
punten en op derde plaats kwa-
men Emma v. Dongen en Meike 
Kuipers met 374 punten. 
Op woensdag 2 september 2009 
gaat de Passageclub Bridgen 
met Plezier weer van start in 
het Jagershuis te Bennebroek 
voor zowel de middag als de 
avond en ook in het Bridgecen-
trum ’t Spaerne te Haarlem voor 
de woensdagavond. De woens-
dagmiddag in het Jagershuis 
is reeds volgeboekt. Er zijn nog 
plaatsen voor de avond zowel in 
Haarlem als in Bennebroek.
Informatie bij Piet van den Raad, 
023-5847156 of 06-22983867 of 
passagebmp@quicknet.nl
Piet van den Raad

De kampioenen van de avond, 
Theo en Kitty Koene (Aerden-
hout).

De kampioenen van de middag, 
Corrien en Joop Visser (Heem-
stede).
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Zonnebloem op mooiste dagen 
in Keukenhof

Heemstede - Donderdag en 
maandag daarop waren de 
mooiste dagen om de Keuken-
hof te bezoeken en uitgerekend 
die dagen was de Zonnebloem 
Heemstede te vinden tussen de 
kleurenweelde van tulpen, hya-
cinten en narcissen. Heemste-
de heeft vanouds twee afdelin-
gen. De Valkenburg en Berken-
rode en die twee werken wel 
nauw samen, maar hebben ie-
der een eigen bestuur en vrijwil-
ligers. De kleinschaligheid werkt 
prima voor de gasten.
De vrijwilligers kennen elkaar 
en weten wat ze aan elkaar heb-
ben. De organisatie werkt vlot 
en kan in korte tijd uitstapjes 
organiseren waarbij de gas-
ten van huis opgehaald moe-
ten worden, al dan niet met 
rolstoelen of rollators naar een 
locatie gebracht worden en 
zoals bij de Keukenhof, in rol-
stoelen een middag geduwd 
worden door de mooiste lanen 
van dit bloemenhof.

Bij de Keukenhof was geregeld 
dat de chauffeurs op een aparte 
plaats vlak bij de ingang konden 
parkeren, dat krijg je als particu-
lier nooit voor elkaar, dan in één 
keer met zijn allen naar binnen. 
Het draaiorgel doet bij het bin-
nenkomen van de Zonnebloem-
gasten al direct mee en de Tul-
pen uit Amsterdam klinken 
rondom. Oud hovenier en bos-
werker van de gemeente, Piet 
van Altena, keurt met een ken-
nersblik de eerste tulpen, hya-
cinten en narcissen en geeft ge-
lijk het tempo aan.
Rustig links en rechts kij-
ken, goed de geuren op-
snuiven en gewoon genie-
ten. Op grote borden staat hoe 
Nederlanders in vroeger eeuwen 
New York met Manhatten en 
Brooklyn hebben opgebouwd. 
De hele Keukenhof straalt Ame-
rikaanse sfeer uit. Met de kleu-
ren rood, wit en blauw als hoofd-
kleuren en die doen toevallig zo 
Nederlands aan! 

Appeltaart
Na een uurtje is het toch ver-
moeiend voor de gasten èn de 
duwers. Bij paviljoen Juliana is 
gereserveerd en bij de koffie 
wordt apple-pie geserveerd als 
een dubbele Hamburger. Geser-
veerd door een dame met een 
echte Hillegomse Zonnebloem-
glimlach. De bofkonten van de 
Heemsteedse Zonnebloem om 
dit allemaal mee te maken op de 
mooiste dagen van april. Om dit 
mogelijk te maken start de Zon-
nebloem in heel Nederland op 
9 mei weer hun jaarlijkse loten-
verkoop. U weet nu een beetje 
wat mogelijk is met uw bijdrage. 
Eenzame en zieke mensen be-
zoeken en soms een leuke dag 
bezorgen. Bestuurlijk vraagt dit 
ook uw aandacht want de afde-
ling Valkenburg zit vanaf deze 
zomer zonder voorzitter. Voor in-
formatie kunt u bellen met me-
vrouw Ans van den Broek, 023 
5283253. 
Ton van den Brink

Jeannette Cramer wint
Corso Schildersfestival Award
Heemstede – Tijdens de op-
bouwexpositie van het 62ste 
Bloemencorso van de Bollen-
streek werd afgelopen week het 
Bloemencorso Schildersfestival 
gehouden. Zo’n twaalf kunste-
naars lieten zich- geheel belan-
geloos- inspireren door de praal-
wagens en hun bloemenpracht. 
Het corsothema ‘beroemde boe-
ken’ werd op geheel eigen wijze 
door de kunstenaars op het can-
vas vastgelegd. Het schilderen 
van de kunstwerken van woens-
dag 22 april tot en met vrijdag 
24 april was live te bezichtigen in 
de Klinkenberghallen in Sassen-
heim. Na afloop van de opbouw-
dagen boog een vakkundige jury 
zich over het resultaat. De trofee 
ging uiteindelijk naar de Haar-
lemse kunstenares Jeannette 
Cramer, die een schilderij heeft 
gemaakt gebaseerd op het boek 
‘Het beeld en de klok’ van Harry 
Mulisch. De winnares: “Het boek 
van Mulisch is een van de eer-
ste romans van zijn hand. De ik-
persoon loopt door Haarlem en 
staat stil bij het beeld van Lau-
rens Janszoon Coster op de gro-
te markt. Hij knipoogt naar het 
beeld, dat vervolgens tot leven 
komt en met de hoofdpersoon 
op zoek gaat naar een klok. Bij-
zonder aan de ikpersoon is, dat 
hij geen eigen schaduw heeft, 
maar dat deze de vorm heeft van 
zijn moeder.
Een boek vol symboliek, waarbij 
ik alle facetten van de roman in 

mijn schilderij heb verwerkt. Het 
beeld, de schaduw en zelfs een 
stukje plattegrond van Haar-
lem zijn terug te vinden in het 
schilderij. Dit alles speelt zich 
af in de wulpse vorm van een 
tulp. Naast acrylverf – gespon-
sord door Prins Kunstenaarsma-
terialen in Haarlem- heb ik ge-
bruik gemaakt van verschillende 
collagetechnieken. Zelfs zaag-
sel en touw dat ik op de grond 
van de hal vond heeft een plek-
je gekregen. Het voelde echt als-
of ik met een totaalplaatje bezig 
was. Kennelijk viel het ook in de 
smaak bij de jury.”

Jeannette Cramer heeft haar 
atelier aan de Pijlslaan in Haar-
lem. Haar werk omvat een groot 
aantal verschillende stijlen. Ze 
maakt hele kinderlijke schilde-
rijen, maar ook abstract. Daar-
naast organiseert zij creatieve 
workshops schilderen en beeld-
houwen, (kinder)feestjes en be-
drijfsuitjes.
Cramer: “Het was een enorm 
leuke ervaring te werken tussen 
de praalwagens. De bloemen-
geur is zo overweldigend, dat je 
bijna in trance raakt. Bovendien 
zijn de stekers lieve en enthou-
siaste mensen . Zonder al de-
ze vrijwilligers zou er helemaal 
geen bloemencorso zijn. Ik doe 
volgend jaar beslist weer mee.”
Voor info: www.bloemencorso.nl 
en www.ziezostyling.nl
Mirjam Goossens

Handig met de fiets om leren gaan
Heemstede - Onafhankelijk 
zijn, blijven fietsen, zelf bepa-
len wanneer en waar naar toe te 
gaan. Op dinsdag 19 mei organi-
seert Welzijn Ouderen Heemste-
de (WOH) een middag over fiet-
sen. De politie, de gebiedsagen-
ten van Heemstede, geven theo-
rieles en advies over het gebruik 
van de fiets in het verkeer.
Mevrouw Van Diest, fysiothe-
rapeut geeft balansoefeningen 
naast en met de fiets.
Twee vrijwilligers van De Klus-
senbank van WOH controleren 
de fiets en geven advies over 
de fiets. Er is een e-bike te be-

wonderen en er wordt informatie 
gegeven door de firma Mobike, 
‘Mobile Bike Service’. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom deze dag tussen 13.00 
uur en 16.30 in het centrum van 
WOH, Lieven de Keylaan 24 in 
Heemstede. 
De kosten bedragen 5,00 euro. 
Wel van te voren inschrijven!
Opgave en meer inlichtingen: 
Welzijn Ouderen Heemstede, 
Lieven de Keylaan 24 op maan-
dag t/m donderdag van 09.00-
17.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur.
Telefoon 023-528 85 10.

Optimaal lentegevoel

Heemstede – Je bent creatiever dan je vaak denkt... 
Hannie van der Steeg uit de Korhoenlaan maakte de-
ze grappige foto van haar kleinkinderen tussen de bol-
len. Sandy en Niek zorgden op deze manier voor een 
optimaal lentegevoel! Heeft u ook oog voor aparte foto’s? 
Mail de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl 
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Het loket houdt u op de hoogte!
U wordt niet meer ‘van het kastje naar de 
muur’ gestuurd, maar krijgt op één punt infor-
matie en advies over wonen, welzijn, vervoer 
en fi nanciën. Loket Bennebroek (tel. 512 60 26) 
is open op maandag en vrijdag van 9-12 uur en 
op afspraak. Loket Vogelenzang (tel. 584 96 96) 
is open op woensdag van 14-16 uur.

Rode Kruis uitstapje naar Panorama Tulipland 
in Voorhout
Dit bustochtje op vrijdag 15 mei is bedoeld voor 
senioren die er zelf niet zo gemakkelijk meer 
op uit gaan. Om  + 12.30 uur wordt u opge-
haald en tegen 17.00 uur weer thuisgebracht.  
Per persoon vraagt het Rode Kruis een bijdra-

ge van 6,- euro incl. koffi e/thee. Hierbij komen 
nog entreekosten van 6,- euro p.p., 65+ers be-
talen 5,50 euro en rolstoelbegeleiders 3,- euro. 
Eventuele gezonde partners kunnen mee. Aan-
melden vóór 8 mei bij locatie Bennebroek. 

Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Op dinsdag 5 mei wordt er gewandeld. Gestart 
wordt om 10.00 uur bij ’t Panneland. Duur van 
de wandeling 1,5 uur. Als u ervaring hebt met 
Nordic Walking kunt u zich bij het groepje aan-
sluiten. Bovendien gaat er iedere zaterdagmor-
gen o.l.v. een vrijwilliger een groepje voor een 
Nordic wandeling de duinen in. Ook hiervoor 
wordt om 10.00 uur gestart bij ’t Panneland. 

Duinwandeling
Op maandag 11 mei wordt er één uur gewan-
deld in de Waterleidingduinen. Start is om 10.00 
uur bij ’t Panneland. 

Extra lange fi etstocht naar de Zaanse Schans
Voor actieve en fi tte senioren is er een
lange fi etstocht uitgezet op donderdag 14 

mei. De afstand van deze tocht is circa 55 km.
Gestart wordt om 10.00 uur vanaf locatie
Bennebroek. Daar kunt u zich ook aanmelden. 

Korte fi etstocht door de Kennemerduinen
Op dinsdag 19 mei wordt een tocht van 30-35 
km gefi etst in een matig tempo. 
Start om 10.00 uur vanaf locatie Bennebroek, 
waar u zich ook kunt aanmelden. 

Wandelen in omgeving Bennebroek
Op woensdag 27 mei wordt er circa 7 km
gewandeld in de omgeving Groenendaal en
Bosbeek.
Vaak is er gelegenheid om onderweg koffi e te 
drinken. Vertrek vanaf locatie Bennebroek om 
10.00 uur. 

Kantoor gesloten
Op donderdag 30 april, vrijdag 1 mei en dinsdag 
5 mei is locatie Bennebroek gesloten.

Dit is ook het geval op Hemelvaartsdag donder-
dag 21 mei en op vrijdag 22 mei.

Het loket houdt u op de hoogte!
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wordt om 10.00 uur bij ’t Panneland. Duur van 
Op dinsdag 5 mei wordt er gewandeld. Gestart 

Bennebroek - Met deze rubriek wil Welzijn 

Bloemendaal, locatie Bennebroek de senio-

ren van Bennebroek en Vogelenzang infor-

meren over de activiteiten en zaken die voor 

hen van belang kunnen  zijn. U vindt ons aande 

Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. Tel. 023-

5845300. Openingstijden: maandag t/m vrij-

dag van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail: benne-

broek @welzijnbloemendaal.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Landelijke eer voor vrijwilliger Tonny?
Bennebroek – SWOB-vrijwilli-
ger Tonny Lunstroot is door de 
NCRV-radio uitgeroepen tot vrij-
williger van Noord-Holland. Na-
tuurlijk is stichting Welzijn Ou-
deren Bennebroek hier trots op. 

Van 12 t/m 17 april kon via de in-
ternetsite www.maakhetverschil.
nl  op haar gestemd worden. 
Veel mensen hebben dit ge-
daan. Dit heeft gewerkt als een 
olievlek en ertoe geleid dat Ton-

ny de meeste stemmen van de 
4 genomineerden uit Noord-
Holland heeft gekregen. Van-
af 12 juni gaat de hele procedu-
re weer opnieuw van start; dan 
voor de landelijke verkiezing!

Klaar voor h�  Corso

Heemstede - Lisa Appels uit Heemstede is helemaal klaar 
om naar het corso te kijken. Het bloemrijke evenement vond 
afgelopen weekend plaats en bracht veel inwoners op de 
been.

Winterse ‘melkfl essen’
krijgen weer kleur
Heemstede - Korte mouwen, 
korte broeken, blote voeten in 
de schoenen… het weer laat het 
deze lente al behoorlijk toe. Toch 
voelen veel mensen zich nog niet 
helemaal vertrouwd met zoveel 
blote huid. “Veel mensen ver-
zuchten bij ons dat ze ‘echt niet 
met die melkfl essen de straat op 
gaan’. Gelukkig zorgt een ver-
antwoord zonnebankkuurtje er-
voor dat het winterwit er af gaat”, 
ervaart zonneconsulent Mariska 
Feitsma van Sunergy.

Farmer tan
De lentezon laat het eerste win-
terwit van de huid verdwijnen. 
Het gezicht, de hals en het de-
colleté worden het meest bloot-
gesteld, daarna volgen vaak de 
armen en de (onder)benen. “Veel 
mensen hebben een hekel aan 
de zogeheten ‘farmer tan’ waar-
bij het lichaam slechts deels ge-
bruind is. Vooral in het voorjaar 
zie je het vaak: je trekt je t-shirt 
uit en houdt dan een soort wit 
t-shirt over, omdat je armen en 
nek al bruin zijn”, schetst Maris-
ka. Om gelijkmatig te bruinen, 
moet het lichaam ook gelijkma-
tig worden blootgesteld aan de 
zonnestralen. “Het is natuur-
lijk nog veel te koud om buiten 
in je bikini te gaan liggen. Door 
gebruik te maken van een pro-

fessioneel zonneapparaat kun je 
wel een gelijkmatige mooie teint 
over je hele lichaam opbouwen.”

Niet iedereen even bruin
Iedere huid heeft een eigen ‘li-
miet’ als het gaat om de mate 
van bruin worden. Ook gaat het 
bij het ene huidtype veel sneller 
dan bij het andere huidtype. “Er 
zijn zelfs mensen met een zeer 
lichte huid die praktisch hele-
maal geen pigmentatie opbou-
wen. Bijvoorbeeld het overgro-
te deel van de mensen die van 
nature roodharig zijn met veel 
sproeten. Zij zullen niet bruin 
worden. Andere huidtypen kleu-
ren veel sneller en ook donker-
der”, vertelt Mariska. De zonne-
consulent heeft veel verstand 
van de verschillende huidtypen 
en hun capaciteit om te bruinen. 
Iedere bezoeker aan de stu-
dio krijgt dan ook een individu-
eel advies over de kuuropbouw 
en bruiningsmogelijkheden. “Wij 
zijn heel bewust bezig met een 
verantwoorde en professione-
le bruining. Het juiste advies ge-
ven voor de juiste huid”, bena-
drukt de zonexpert van Sunergy 
die aangesloten is bij de bran-
chevereniging Samenwerking 
Verantwoord Zonnen. Sungergy 
vindt u aan de Eikenlaan 41 te 
Heemstede. Tel: 023-5476101.

Nordic Walking 
Pannenkoeken-
loop (50+)
Heemstede - Eerst onder be-
geleiding nordic walken in de 
Waterleidingduinen en na af-
loop gezellig met elkaar kof-
fi e/thee drinken en een pan-
nenkoek eten?  Dat kan op 
woensdag 13 mei. Om 9.30 uur 
wordt vertrokken bij ’t Panne-
land in Vogelenzang voor een 
tocht van ongeveer 1 uur en 
drie kwartier. Voor wie al eer-
der een cursus Nordic Walking 
heeft gedaan of minder erva-
ren Nordiccers zijn welkom! 
Stokken (poles) zijn voor de-
ze loop beschikbaar. De groep 
onder leiding van Ad Ulijn 
loopt trouwens elke woens-
dag vanaf 9.30 uur in de dui-
nen en u bent van harte wel-
kom om mee te komen lopen. 
Nordic Walking is goed om uw 
uithoudingsvermogen te ver-
hogen, ontlast uw nek, schou-
ders en knieën en bovendien 
worden met Nordic Walking 
veel caloriën verbrand!
De Nordic Walking Pannen-
koekenloop is elk jaar tegen 
het einde van het seizoen.
Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag van 9-12 uur bij 
Casca: 023- 548 38 28 - kies 1 
of via www.casca.nl

Schilderen in het zomeratelier
Heemstede - Een korte cursus 
voor wie na afl oop van het sei-
zoen nog een tijdje door wil blij-
ven schilderen. De nadruk in het 
Zomeratelier zal liggen op het 
expressief schilderen. Docen-
te Linda Hartgring leert u de fi j-
ne kneepjes en u zult verbaasd 
staan over uw eigen creatieve 

mogelijkheden! Het Zomerate-
lier bestaat uit 6 lessen en start 
op maandagmiddag 18 mei van 
13.30 tot 16.00 uur bij Casca in 
het Honk, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Aanmelden kan bij 
Casca van maandag t/m vrijdag 
van 9-12 uur: 023-548 38 28 – 
kies 1. 
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Kasteelschip in het Spaarne
Regio – In het Spaarne zal aan-
komende weken een bijzonder 
schip varen. Het gaat om het 
kasteelschip Vlotburg, een drij-
vend museum over de Middel-
eeuwen. Er is ook van alles te 
ontdekken over ambachten uit 
die tijd. Het schip ligt tot en met 
dinsdag 5 mei in Haarlem, te-
genover het Teylers Museum 
aan het Spaarne.
Bezoekers worden rondgeleid 
door ridder Lenny en vrouwe 

Christel samen met de paarden 
Wodan en Hercules.

Het schip is met de hand (!) ge-
bouwd door Len Vries en sa-
men met zijn goede vriend en 
ambachtelijk timmerman Jan 
Westerhuis. De bouw heeft drie 
jaar geduurd. Sinds 2005 varen 
ridder Len en vrouwe Christel 
met hun museum en paarden 
door Europa en misschien nog 
wel verder. Zij zijn al in Zwit-

serland, Frankrijk, Duitsland en 
België geweest.
Voor meer info zie ook www.
vlotburg.nl

Informatie schip:
-  495 ton
-  voorheen een binnenvaart-

schip, type Kempenaar
-  50 meter lang
-  6,60 meter breed
-  hoogte 9,50 meter
-  Torens kunnen zakken voor 

de vaart tot 7 meter hoogte
-  diepgang 1.10 meter

Er op uit

Knutselen, concert en skeeleren op Zorgvrij
Regio - In de meivakantie 
zijn er diverse activiteiten op 
Informatieboerderij Zorgvrij 
in Spaarnwoude. Er kan een 
egelspiegel worden gemaakt, 
er is een skeelertocht en een 
optreden van de popgroep 
Rock Rekked. 

Van een spiegel wordt een 
mooie egelkop gemaakt. Een 
feest om iedere dag in te kijken. 
De spiegel kan tussen 13.00 uur 
en 16.00 uur worden gemaakt 
op 1, 4 en 5 mei. De kosten zijn 
4,50 euro.
Op 29 april is er een skeeler-
speurtocht voor kinderen tus-
sen de 8 en 12 jaar. Onder be-
geleiding wordt een avontuur-
lijke speurtocht in de omgeving 
van de boerderij gehouden. Tij-

dens de tocht zijn er diverse op-
drachten en spelletjes. De toch-
ten (2,50 euro) van ongeveer 
een uur starten om 11.00 uur 
en 14.00 uur. Kinderen moeten 
zelf skeelers en pols en kniebe-
scherming meenemen. Aanmel-
den kan bij de receptie van de 
boerderij. Vanaf 29 april is deze 
skeelertocht ook dagelijks zelf 
te doen. Vanaf de meivakantie 

zijn er op de boerderij ook an-
dere avontuurlijke speurtochten 
te doen. Een rugzakje met rou-
te en andere spullen is te huur 
bij de receptie van de boerderij. 
Alle tochten moeten wel worden 
begeleid door een ouder.
Op zondag 3 mei geeft Rock 
Rekked een optreden. Deze pop-
groep speelt diverse covers van 
onder andere de Dire Straits, The 
Police en De Dijk. Het gratis op-
treden is van 13.00 uur tot 16.00 
uur. De boerderij is in de meiva-
kantie alle dagen open van 9.00 
uur tot 17.00 uur. Op Koningin-
nedag is de boerderij gesloten. 
Boerderij Zorgvrij ligt in het re-
creatieschap Spaarnwoude, Ge-
nieweg 50 in Velsen-Zuid, 023 – 
5202828. Kijk voor meer infor-
matie op www.spaarnwoude.nl

Vijfhoek
kunstroute
Regio - De maand mei nadert 
en de kunstenaars van de Haar-
lemse Vijfhoek maken zich weer 
op voor de jaarlijkse Vijfhoek-
kunstroute. Ook dit jaar zullen 
zij hun ateliers openen voor het 
publiek, met de Nieuwe Kerk als 
centrale expositieruimte. Speci-
aal dit jaar is het internationa-
le karakter van de Vijfhoekkun-
stroute. De route vindt plaats 
op 15, 16 en 17 mei. Kunste-
naars uit het Brusselse stads-
centrum, eveneens Vijfhoek ge-
naamd, zijn dit jaar uitgenodigd 
om te komen exposeren met de 
Haarlemse Vijfhoekkunstenaars. 
Het ligt in de bedoeling om in de 
toekomst de uitwisseling tussen 
kunstenaars uit de Brusselse 
en de Haarlemse Vijfhoek voort 
te zetten. De ontvangst van de 
Brusselaars wordt voorafgegaan 
door de creatie van een serie 
kleurrijke “Vreemde vogels”, wel-

ke tijdens het weekend van de 
Vijfhoekkunstroute zullen wor-
den getoond. Ook in de Stads-
schouwburg doet dit jaar weer 
mee: er zijn exposities te bezich-
tigen en er spelen verschillende 
bands. De kleurrijke vijfhoeki-
ge affiches van de Vijfhoekkun-
stroute zijn vers van de pers en 
zullen de komende week op vele 
Haarlemse ramen te zien zijn.
www.vijfhoekkunstroute.nl

Nachtegaal (Foto: Hans Vader, 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemer-
land).

Nachtegalen luisteren 
met de Vogelwerkgroep
Regio - Vrijdagavond 1 mei 
houdt de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland een excursie 
naar een goed nachtegalenge-
bied. Iedereen is welkom om 
naar de welluidende en afwis-
selende zang van deze vogels te 
komen luisteren. Er wordt verza-
meld om 20.30 uur bij de voor-
malige Club M aan de Zand-
voortselaan, 400 meter ten oos-
ten van Nieuw Unicum te Zand-
voort.

De nachtegaal spreekt erg tot 
de verbeelding. Deze bruine vo-
gel die half april terugkomt uit 
Afrika, moet het niet hebben van 

een opvallend verenkleed. Zijn 
lied is daarentegen des te op-
vallender. Met allerlei trillers en 
strofen lokt hij vrouwtjes en ver-
jaagt hij concurrerende manne-
tjes. Dit doet de nachtegaal ’s 
morgens vroeg, in de avond en 
soms ook in de nacht. Zuid-Ken-
nemerland is een bolwerk voor 
deze in Nederland steeds zeld-
zamer wordende vogel. Ze broe-
den massaal in de duinen, maar 
de laatste jaren ook steeds va-
ker in de bossen van recreatie-
gebied Spaarnwoude.

Iedereen is welkom, aanmelden 
is niet nodig. Nadere informa-

tie is in te winnen bij Hans Vader, 
telefoon 0252-520444. Denk aan 
het meenemen van een verrekij-
ker, want hoewel de nachtegaal 
vaak vanuit de struiken zingt, be-
staat de kans ze ook te zien, ze-
ker bij goede weersomstandig-
heden. www.vwgzkl.nl

Te zien in Frans Hals Museum
Onbekende ‘Albert Cuyp’
Regio - Een schilderij van de 
Dordrechtse landschapschil-
der Albert Cuyp is in december 
opgedoken bij het Britse vei-
linghuis Sotheby’s. De verblijf-
plaats van het schilderij Hout-
werf bij Dordrecht  was ruim 80 
jaar onbekend. Het is in de afge-
lopen maanden gerestaureerd 
en sinds 24 april te zien in het 
Frans Hals Museum. Het schil-
derij Houtwerf bij Dordrecht is 
een belangrijke ontdekking, het 
is namelijk een van de aller-
vroegste werken van de 17de-
eeuwse meester Albert Cuyp. 
Cuyp schilderde de Houtwerf bij 
Dordrecht in 1639 op 19-jarige 
leeftijd. Uniek is dat het schil-
derij alle ingrediënten bevat 
die hem later zo beroemd zou-
den maken: het gouden licht, 
de indrukwekkende wolken-
partijen en het dramatisch la-
ge standpunt waarmee hij Hol-

landse landschappen een onge-
kende grandeur gaf. Cuyp leefde 
van 1620 tot 1691 maar ondanks 
zijn bekende naam zijn er nau-
welijks werken van hem in Ne-
derland te zien. Vanaf de 18de 
eeuw waren zijn schilderijen bij-
zonder geliefd bij de Engelse en 
Franse adel en zijn ze massaal 
naar buitenlandse landhuizen 
en kastelen verhuisd.  Het schil-
derij Houtwerf bij Dordrecht is 
aangekocht door verzamelaars 
George en Ilone Kremer en zal 
daarmee zeer waarschijnlijk te-
rugkeren naar Nederland. Hun 
hele collectie is op dit moment 
te zien in het Frans Hals Muse-
um in de tentoonstelling Rem-
brandt, een jongensdroom.  Op 
vrijdag 24 april werd het schil-
derij gepresenteerd door Geor-
ge en Ilone Kremer en toege-
voegd aan de tentoonstelling die 
nog loopt t/m 14 juni.



Redding in de natuur
Heemstede – Een waargebeurd verhaal, dat is wat lezer(es) 
HvD uit Heemstede op papier heeft gezet. “Op landgoed ‘Het 
Manpad’ zijn zondag 19 april drie jonge gansjes gered. De fami-
lie (Nijl-)gans had negen eieren uitgebroed in de uilenbroedkast, 
op zo’n twaalf meter hoogte. De bosuilen, die veel eerder broe-
den, hebben dit jaar op deze plek verstek laten gaan. Mevrouw 
Gudrun zag moeder gans vergeefs pogingen doen om de laat-
ste drie jongen naar beneden te lokken. Ma vertrok met zes bo-
relingen richting Leidsevaart. De redster heeft de ladder beklom-
men die de inmiddels gealarmeerde tuinbaas Fred aangebracht 
had tegen de kolossale eik. Met spoed zijn de drie van ’t Man-
pad overgebracht naar de Leidsevaart alwaar een luidkeelse her-
eniging plaatsvond.”

groeid tot een gigantisch festival, 
dat avond na avond uitverkocht 
is. Zij gaat erover vertellen en 
er worden films vertoond. Maar 
ook beeldend kunstenaar Gerti 
Bierenbroodspot verzorgt samen 
met cellist Ernst Reijseger een 
optreden. Zij is ook zo iemand 
die heel veel heeft neergezet en 
een verhaal heeft en laat zich 
graag inspireren door de muziek 
van Ernst Reijseger. Voordeel is 
dan weer dat hij al eerder in Het 
Oude Slot heeft opgetreden.
Neerlandica en Hella Haasse 
kenner Lida Stefanski komt ver-
tellen over de auteur onder de ti-
tel ‘Oeroeg’. De verfilming van 
het boek wordt vertoond en er is 
een buffet met Indonesische ge-
rechten. We spelen in op het feit 
dat ‘Oeroeg’ leesboek is van het 
jaar. In samenwerking met de 
bibliotheek krijgt iedereen het 
boek mee naar huis.
Edwin de Vries, die het film-
script schreef van Harry Mu-
lisch’ ‘De ontdekking van de he-
mel’, verzorgt een literaire mati-
nee en legt uit hoe je zo’n literair 
epos overbrengt naar de beel-
dentaal van film. Met die weten-
schap gaan we de film bekijken. 
En zo zijn er zeven van dit soort 
juweeltjes.”
Wat vind je de leukste kant
van jouw vak?
“Dit vind ik zo ongelooflijk leuk, 
het creatieve proces van de sa-
menstelling van een nieuw pro-
gramma. Je begint met een blan-
co bladzijde en ik laat me inspi-
reren door bijzondere mensen 
en mooie producties. Natuurlijk 

moet ik door de grote stapel van 
het aanbod heenkijken en dat-
gene eruit kiezen dat bij uitstek 
geschikt is voor de locaties.”
Hoe zie je de nabije
toekomst?
“Ik ben eigenlijk heel optimis-
tisch. Ik vind het een goede zaak 
dat we teruggaan naar de essen-
tie, zonder veel franje. We heb-
ben een overvloed, maar het ge-
vaar bestaat dat je van overvloed 
naar overdaad gaat. Soms denk 
je wel eens: waar gaat het nog 
over. Toneel moet gaan over wat 
er op het podium gebeurt. Laat 
het maar flink maatschappijkri-
tisch zijn. Theater is altijd het 
smeermiddel geweest van de sa-
menleving. Dat gaat terug naar 
de Grieken en het oude Egypte: 
er kan geen cultuur overleven als 
de kunst niet kan floreren, als die 
niet in vrijheid commentaar kan 
geven op de tijdgeest. We moe-
ten er wel goed voor zorgen dat 
kunstenaars blijven bestaan. Ze 
mogen niet tussen wal en schip 
vallen. Er zijn ongeveer 220 ac-
tieve podia in Nederland voor de 
muziek, grote en kleine. Zij moe-
ten in staat worden gesteld de 
zaak draaiende te houden. Daar 
is niet eens zoveel geld voor no-
dig. Dan kunnen de musici mu-
ziek blijven maken. En het pu-
bliek komt heus wel, daar ben 
ik niet bang voor. Wat er nu ge-
beurt, dat de zaken minder gaan, 
biedt nieuwe mogelijkheden, 
vraagt om improvisatievermogen 
en creativiteit.  Dat kan een heel 
vruchtbaar proces zijn.”
Mirjam Goossens
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“De kracht van Het Oude Slot 
is juist dat intieme”

Pianist Enrico Pace, een van de topattracties van het programma van 
het oude slot.

Hoe stel je het programma 
samen, wat zijn de criteria?
“We gaan uit van de entoura-
ge van het podium. Er zijn din-
gen die om praktische redenen 
niet kunnen op een klein podi-
um. Maar er zijn producties die 
juist zeer geschikt zijn door de 
intimiteit ervan. In de Oude Kerk 
kunnen we meer dan honderd 
mensen ontvangen en is daarom 
meer geschikt voor grote uitvoe-
ringen. De akoestiek van de kerk 
past goed bij de concerten van 
bijvoorbeeld Reinbert de Leeuw 
en Pieter Wispelwey & Paolo Gi-
acometti en de Bachsuites met 
de zes cellisten.
We kijken ook naar het poten-
tieel van vernieuwing, want 
Heemstede is weliswaar een 
kleine gemeente, maar alle 
bevolkingsgroepen zijn verte-
genwoordigd. De wens is om 
zoveel mogelijk mensen te be-
reiken. Binnen die variëteit 
probeer ik het allerbeste te krij-
gen.”
Kun je enkele hoogtepunten
noemen?
“Twee meesterpianisten als En-
rico Pace en Igor Roma, die be-
horen tot de happy few, komen 
naar Heemstede. Daar kun je 
alleen van dromen. Zij zijn bei-
den Italianen en hebben veel lol 
om samen te spelen. Ze vullen 
elk een deel in en eindigen met 
quatre-mains.
Ook sopraan Charlotte Margio-

no is een wereldster, die in Het 
Oude Slot een geheel ander 
soort recital geeft dan we van 
haar gewend zijn. Zij staat altijd 
voor topkwaliteit en heeft een 
enorme uitstraling. Fantastisch 
om daar getuige van te zijn.
Mezzosopraan Cora Burggraaf 
komt samen met pianiste Mari-
etta Petkova en acteur Bert Lup-

Heemstede – In de programmering van het Podium Oude Slot 
zitten een aantal producties die speciaal voor deze unieke lo-
catie gemaakt zijn. Zeven in totaal. Iris Haeck, voor het tweede 
jaar programmeur van Het Oude Slot en de Oude Kerk, noemt 
ze specials. Maar ook met de rest van de programmering is 
Haeck gelukkig. “Het is een ware uitdaging geweest om het 
samen te stellen. Kleinkunst, jazz, kamermuziek, toneel en li-
teratuur, we hebben een breed scala afgestemd op een breed 
publiek.” In de week waarin de programmabrochure ‘Podium 
Oude Slot 2009-2010’bij alle Heemsteedse adressen in de bus 
ligt, spraken we met haar. 

pes. Dat wordt een muziekthea-
traal programma van zang en to-
neel.
Verder ben ik heel gelukkig met 
de solovoorstellingen van Por-
gy Franssen en Joop Keesmaat, 
die respectievelijk Novecento, en 
Gilgamesh brengen. En natuur-
lijk Hans Dagelet die ik Carte 
Blanche heb gegeven. Deze pro-
ducties zijn perfect voor ons the-
ater, omdat je er zó dicht op zit. 
Toneel wordt hier teruggebracht 
tot de essentie.”

Er zijn speciale producties
tot stand gekomen voor
Het Oude Slot?
“Ja, ik noem met name Ireen 
van Ditshuyzen, die haar keuze 
komt toelichten uit de IDFA-edi-
tie 2008/2009. Zij heeft in dertig 
jaar een enorm oeuvre neerge-
zet en het genre documentaire 
groot gemaakt. De IDFA is uitge-

INGEZONDEN

BC Bel Air bridge

Ronald en Marijke 
maken kans op A-lijn

Regio - Zoals al eerder gemeld 
gaat het bij Bel Air niet meer om 
wie er kampioen wordt, want dat 
is al een paar weken duidelijk, 
nee de strijd speelt zich af on-
derin de A lijn. Vorige week ston-
den er vier paren in de gevaren-
zone en nu is er weer een paar 
bijgekomen. Agnes Hulsebosch 
en Tiny Uitendaal staan met een 
gemiddelde van 46,60% op plaats 
tien. Kees Doorn en Gert v.d. Beld 
moeten over veertien dagen ruim 
66% score om boven de 47½ % 
uit te komen en gelet op hun 
vorm de laatste weken moet ge-
vreesd worden voor een plek in A 
lijn. Helmie v.d. Berg en Joke v.d. 
Lans behaalde met 49,17% een 
redelijke score en een score van 
53% zou hun nog kunnen redden. 
Liesbeth Warmerdam en Ans Pie-
ters speelde op de combitafel als 
enige klein slem ruiten en ver-

Links op de foto de voorzitter van 
de vereniging.

kleinde de achterstand in de strijd 
om het slemkampioenschap tot 3 
punten, waarmede dit kampioen-
schap nog niet is beslist. Halver-
wege de avond trakteerde voor-
zitter Kees Gilijamse de leden op 
een versnapering omdat hij jarig 
was. Miep v.d. Raad en haar part-
ner hadden een mindere avond. 
Met 50,42% waren zij echter nog 
wel tevreden, want het ging niet 
werd er gezegd. Hun voorsprong 
is echter zo groot dat hun een 
plaats in de A lijn volgend seizoen 
is verzekerd. Ronald v.d. Holst en 
Marijke v. Lamoen vormen bij het 
begin van deze serie een bridge-
paar. Zij waren allebei alleen ko-
men te staan. Gelet op dit feit zul-
len zij dan ook als een bridgepaar 

worden behandeld waarop de 
promotie regelingen van toepas-
sing zijn. Er zit dus een zeer gro-
te kans in dat zij volgend seizoen 
een start gaan maken in de A lijn, 
want hun voorsprong op num-
mer vier (Hilda en Henk Uitten-
broek) bedraagt 17% en er staan 
vijf paren in de A lijn op degrade-
ren. Voor Lucie Doeswijk en Siem 
v. Haaster, Fia de Kluijver en Mar-
rie Mesman, Riek en Nico Tim-
mers staat het er slecht voor. De 
achterstand op nummer elf, Ria 
Lengers en Wieck v. Baars be-
draagt 11% zodat deze drie paren 
de laatste wedstrijd ontspannen 
kunnen spelen, want er is toch 
niets meer te redden.
Piet van den Raad.
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Uitreiking Merlet trofee 

Geschiedenis van 
vier burgemeesters
Heemstede – Zeven merletjes 
staan er op het tableau naast 
de deur van de burgemeester 
in het raadhuis. Iedere dag kijkt 
burgemeester Marianne Heere-
mans  even of het allemaal nog 
wel klopt, tot vorige week het 
schildje met de namen van de-
genen die ooit een Merlet tro-
fee kregen, ontbrak. Klopt, want 
de naam van Hans Krol werd er-
in gegraveerd. Aldus Marian-
ne Heeremans bij de begroe-
ting van de gasten bij de uit-
reiking van de Merlet trofee op 
dinsdagmiddag in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. Veel leden 
van de organiserende Rotary-
club en het bestuur van de His-
torische Vereniging Heemstede- 
Bennebroek waarin de kern van 
de verdienste van de Merlet tro-
fee van Hans Krol zit, waren aan-
wezig. De voorzitter van de jury 
die de Rotary club adviseerde 
bij de keuze van de kandidaat, 
Dick Wilkens, gaf een levens-
schets van de bibliothecaris, ar-
chivaris en historicus Hans Krol. 
Van zijn zomervakantie al liftend 
door Oost Europa, tot zijn lieve-
lingsstad Istanboel, de groei van 
“zijn” bibliotheek in Heemste-
de en zijn verdiensten als vraag-
baak voor eenieder die maar iets 
van de geschiedenis van Heem-
stede wil weten. 

Hans Krol over
burgenmeesters  
Hans Krol bedankte Ellen Wolff, 
de beeldhouwster, die de Mer-
letjes in brons vervaardigende, 
en complimenteerde haar met 
de juiste uitvoering, zonder po-
tjes en snavel. Sierlijk, hard, toch 
aaibaar en wat een gewicht voor 
zo`n kleinood! 
Met een groot scherm als visu-
eel hulpje gaf hij een overzicht 
van de burgemeesters van af 
1356 tot heden. Van Arend Flo-
riszoon tot en met Marianne 
Heeremans met daartussen na-
men als de van Lenneps en Yl-
pendam. Kostelijke verhalen van 
vlekjes van mannen met repu-
taties. Met afbeeldingen van de 
bijbehorende gemeentehuizen. 

De eerste burgemeester waar-
mee Krol als directeur van de bi-
bliotheek mee werkte, was jonk-
heer mr. W. Quarles van Ufford. 
Een  open man met interesse  in 
de brandweer en de schaats-
sport. Hij voerde een dag ijsvrij 
in tijdens strenge winters. 

Jonkheer
mr. O. van den Bosch
Joyeus in de omgang, soms wat 
verstrooi en populair bij de be-
volking. In zijn periode zijn diver-
se bouwplannen gerealiseerd, 
waaronder Merlenhoven met al-
le dank aan wethouder Gerard 

Willemse. In 1983 is het sport-
complex Groenendaal geopend. 
Een heikele kwestie was de be-
zetting door krakers van Eiken-
rode. Typerende uitspraken wa-
ren onder andere: Als burge-
meester heb je niets te vertel-
len. Een gemeente met een ge-
brek aan belangrijke problemen, 
waardoor ieder stoplicht een po-
litiek probleem wordt. Heemste-
de is een bevoorrechte plaats in 
een bevoorrecht land. Dat noopt 
tot bescheidenheid. 

Jonkvrouw
N. van den Broek-Laman Trip
De eerste vrouwelijke burge-
meester in zeven eeuwen. Be-
gon haar loopbaan als kleuter-

Positieve resultaten met 
interreligieuze dialoog

De door “Kerkinactie” uitgezon-
den predikanten, Josien Fol-
bert en Jaspert Slob vertelden 
de aanwezige kerkgangers over 
hun werk dat zij op Midden Java 
doen. Zij zoeken en onderhou-
den als Christenen de contacten 
met Moslims daar. 
Zij benadrukten in hun toelich-
ting dat er geen sprake is van 
vervolging van Christenen in In-
donesië, ondanks het feit dat 
nog 9% van de bevolking van 
240 miljoen achter de 3 bom-
menleggers  op Bali van enke-
le jaren geleden staat. Ook ver-
telden zij over gewond geraak-
te Moslims die een Christelijk 
kerkgebouw beschermden te-
gen raddraaiers. 
Over twee weken gaan zij terug 
naar Java om zich samen met de 
kia’s (imams ) voor te bereiden 
op de volgende verkiezingen van 
begin juli.
Aanwezig was ook Endan Mugi-
arti, een juriste uit Salatiga, ook 

verbonden aan Percik, hetzelfde 
instituut  van waaruit ook de bei-
de predikanten werken. Zij ver-
telde over haar werk onder vrou-
wen. Indonesië heeft een goede 
wetgeving, ook voor vrouwen, 
maar veel vrouwen kennen hun 
rechten niet.  Engdan gaat ook 
naar de dessa’s in de binnen-
landen om de vrouwen daar op 
hun burgerrechten te wijzen, b.v. 
dat zij moeten zorgen voor ge-
boorteaktes voor hun kinderen 
omdat die zonder dit papier la-
ter niet naar school kunnen. Ook 
bij de verdeling van erfenissen 
en andere juridische zaken gaat 
er vaak veel mis door onwetend-
heid. Zij werkt met vrouwen van 
alle religies omdat deze wetge-
ving natuurlijk voor allen is. 
Een heel inspirerende ontmoe-
tingsdag voor alle bezoekers die 
na afloop van de kerkdienst op 
een geanimeerde wijze – met 
koffie en spekkoek – nader met 
elkaar kennismaakten.

Heemstede - Tijdens een druk bezochte kerkdienst op zondag 
26 april waren een aantal mensen uit Salatiga  op Midden  Ja-
va aanwezig in de Kapel “Nieuw Vredenhof” om daar te ver-
tellen over hun werk voor onderling begrip en samenwerking 
tussen Christenen en Moslims.

Vengen exposeert in 
voormalig gemeentehuis
Bennebroek - Op donderdag 
7 mei om 20.00 uur opent Ro-
nald Vengen zijn tentoonstelling 
in het voormalige gemeentehuis 
van Bennebroek. 
Ronald Vengen  ziet zijn ten-
toonstelling in de eerste plaats 
als een introductiedaad  die ge-
richt is op Bennebroek, waarvan 
hij kortgeleden  inwoner werd. 
Daarom heeft hij een selectie 
gemaakt uit verschillende perio-
den, met aan het begin zelfs een 
bloemstilleven uit 1965. Daar-
na volgen stillevens met voor-
al vruchten uit de jaren 1969, 
2000 en 2008. Let wel, het zijn 
geen “stille” levens. Zijn stijl is 
juist altijd gericht op het opwek-
ken van spanning via een hef-
tig, schichtig lijnenspel. Zo ook 
in de beeldinterpretaties van 
paarden, vogels en honden, die 

op het podium worden getoond. 
De kracht, de houtskool en de 
verf spatten als het ware van 
de doeken af! Vengen schildert 
vanaf zijn 17e jaar, waaronder 10 
jaar bij de Haarlemse schilder 
Ab Loots. Sinds 1992 is hij volle-
dig in de kunst gegaan. Hij is lid 
van KZOD en exposeerde eerder 
met solo-exposities in De Waag 
in Haarlem en deed mee tijdens 
diverse Kunstlijnen.
De tentoonstelling wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Ten-
toonstellingen Bennebroek. De-
ze is tot en met 30 juni te zien 
in het v/m gemeentehuis van 
Bennebroek, Bennebroekerlaan 
5.  U kunt terecht op werkda-
gen van 8.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagmiddag tussen 13.30 
en 16.30 uur met uitzondering 
van 21-5, 22-5 en 1-6. 

Frans en Spaans op reis
Heemstede - De zomervakan-
tie komt er weer aan en mis-
schien gaat u wel op reis?
Wilt u in de taal van het land een 
maaltijd bestellen, informatie 
vragen of een gesprek voeren 
in een alledaagse situatie? Dan 
is de cursus Frans of Spaans op 
reis misschien iets voor u.
Maar ook als u niet op vakan-
tie gaat, maar het leuk vindt de 
basis te leren van een taal zijn 
deze cursussen heel geschikt. 
Beide cursussen bestaan uit 6 
lessen.

Op dinsdag 19 mei start de cur-
sus Spaans op reis van 19.30 tot 
21.30 uur onder leiding van do-
cente Charlotte Rugebregt-Den 
Brave. De nadruk ligt op prak-
tijkgerichte situaties. Voorkennis 
van de Spaanse taal is niet no-
dig en er wordt niet al te diep 
ingegaan op de grammatica. De 
docente levert materiaal aan. 
Deze cursus wordt gegeven bij 
Casca in het Honk, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 

Op dinsdag 19 mei start de cur-

sus Frans op reis van 19.30 tot 
21.30 uur onder leiding van do-
cente Marleen Verheus. Na deze 
korte intensieve cursus staat u 
niet meer met uw mond vol tan-
den op een Franse markt of cam-
ping! U kunt bestellen, bood-
schappen doen en betalen in 
het Frans en u zult zien dat uw 
pogingen ook nog zeer op prijs 
worden gesteld. 
De cursus Frans op reis wordt 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Aanmelden kan bij Casca van 
maandag t/m vrijdag van 9-12 
uur: 023-548 38 28 – kies 1.
Kijk ook eens op: www.casca.nl.

leidster en eindigde deze in 2007 
als lid van de Eerste Kamer. Haar 
uittreden als lid van de Doops-
gezinde Gemeente vanwege pro-
blemen met het bestuur van te-
huis “de Olijftak” kreeg landelij-
ke bekendheid. In haar ambtspe-
riode is een fusie met Bloemen-
daal en Bennebroek voorbereid. 
Bloemendaal haakte als eerste 
af, later volgde Bennebroek. Zij 
schonk bij haar afscheid een zit-
bank op de Binnenweg die veel 
gebruikt wordt.
 
Tine van der Stroom-
van Ewijk
Ook mevrouw van der Stroom 
begon haar loopbaan bij het on-
derwijs. Haar bestuurlijke carriè-
re begon in 1978 als lid van de 
gemeenteraad van Piershil in de 
Hoekse Waard. In 1994 benoemd 
tot burgemeester van de Scher-
mer.  Vanaf 2001 in Heemstede 
met een grote persoonlijke inzet 

en betrokken bij talrijke vernieu-
wingen , burgerinspraak en met 
grote belangstelling bij evene-
menten als jumelageontvangsten 
met Leamington Spa en Bad Py-
rmont. Zij had eigenlijk nog wel 
een ambtperiode in Heemstede 
willen blijven, maar de wettelijke 
mogelijkheid kwam pas na haar 
pensionering. Zij is overigens 
nog waarnemend burgemees-
ter van Bunnik geweest van sep-
tember 2008 tot april 2009. 

Met deze vier burgemeesters 
heeft Hans Krol intensief ge-
werkt met daarnaast dertig wet-
houders en drie gemeentesecre-
tarissen. Een nieuw boek?
Ton van den Brink



Regio - Het zag er zo goed uit 
voor HFC, ruim op de tweede 
plaats en alle kans op de na-
competitie. Een overwinning 
zou de ploeg van trainer Annee-
se zondag al zekerheid hebben 
verschaft.
Hoofddorp kwam naar Haarlem 
om niet te verliezen en kansen 
te behouden op een koppositie 
in de derde periode. Hoofddorp 
is er nog niet, maar zette zondag 
een goede stap en rest nog een 
goed resultaat volgende week 
tegen DCG uit Amsterdam. Voor 
HFC geldt hetzelfde: bij winst 
op het vrijwel onderaan staande 
Soest krijgen ook zij een plaats 
in de eindronde.
Het spel van beide ploegen was 
niet best, zeker de eerste helft 
werd de strijd uitgevochten op 
het middenveld. Beide goalies 
hadden bar weinig te doen.
Youri Tol van Hoofddorp was op 
Pascal Averdijk van HFC gezet 
en deed qua lengte niet onder 
voor de veel scorende spits van 
HFC. Beiden vochten stevige 
duels uit waarbij Tol meestal als 
winnaar naar voren kwam. Zes 
of zeven spelers van HFC pres-
teerden onder de maat en van 
overleg en tactische vernuft was 
weinig sprake. Hoofddorp richt-
te zich op uitvallen maar deze 
smoorde in de hechte HFC ver-
dediging.
Ibrahim Akkabi, normaal een 
speler van het tweede team van 
Hoofddorp, ontpopte zich als de 
meest gevaarlijke aanvaller. Hij 
gaf de verdediging van HFC vol-
op werk.
Het duurde ruim twintig minu-
ten voordat doelman Partosoe-
broto van Hoofddorp in actie 
hoefde te komen en zijn collega 
Van Rossum moest wachten tot 
de 41ste minuut voordat hij echt 

moest laten zien wat hij kon. De-
ze laatste na een vloeiende aan-
val van Akkabi via Zwanenberg 
en De Winter.
Een ruststand van 0-0 was ge-
heel conform het spelbeeld van 
de eerste helft.
Na rust en een wissel, Ne-
lis voor Munsterman, ging HFC 
spelen op de helft van Hoofd-
dorp en schiep zich verschil-
lende kansen. De beste kans 
voor HFC deed zich voor in 

minuut 47 waarbij Averdijk op 
een voorzet van Yener de bal 
op de paal kopte en de rebound 
door de doelman van Hoofddorp 
nog net kon worden weggetikt. 
Zowel Averdijk als Yener waren 
niet gelukkig met hun pogin-
gen en zagen de bal naast of op 
de paal belanden. Beide ploe-
gen stevenden af op een gelijk-
spel, waar HFC de meeste kans 
op een overwinning had viel het 
doelpunt aan de andere kant. 
HFC was gewaarschuwd: Ak-
kabi passeerde zijn tegenstan-
der en mikte de bal langs doel-
man Van Rossum op de paal. 

Na een afgeslagen aanval van 
HFC bereikte de bal via een 
lange trap invaller Robert 
Mooij. In een duel met HFC 
verdediger Roy Verkaik bracht 
deze laatste Mooij ten val na 
enig over een weer duw en 
trekwerk. De uitstekende 
scheidsrechter te Kloese aar-
zelde geen moment en kende 
een strafschop toe en een rode 
kaart voor Verkaik. In de 85ste 
minuut was het Danny Hen-

driks die voor Hoofddorp de 
penalty hard en zuiver in de 
kruising joeg.
Hoofddorp kreeg meer dan waar 
het gezien het spelbeeld recht 
op had, maar was uiteraard zeer 
tevreden met de bereikte kop-
positie in de derde periode. Voor 
HFC is er nog niets aan de hand 
en de komende week kan zij 
tegen het vrijwel gedegradeer-
de Soest de tweede plaats vei-
lig stellen.
Hoofddorp kan bij DCG laten 
zien dat het de terechte winnaar 
van de derde periode wordt.
Eric van Westerloo
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Heemstede - Zaterdag 25 april mocht Renee Bouman 
(GSV) meedoen aan het regioturnkampioenschap in 
de vijfde divisie. Doordat ze de vorige wedstrijden goed 
gepresteerd had, mocht ze weer haar best gaan doen in 
de sporthal in Beverwijk. Helaas verliep de wedstrijd niet 
vlekkeloos en eindigde ze niet bij de hoogste meisjes.

VEW-E2 viert kampioenschap
Heemstede - Zaterdag 25 april 
werden in het clubhuis van VEW 
de E-2 junioren gehuldigd. Na 
een 7-2 overwinning op VVC uit 
Nieuw Vennep mocht voorzitter 
Harry Wierda de leiders en de 
spelers in het zonnetje zetten. 
Op de foto zien jullie de VEW-
selectie: staand van boven naar 
beneden- teamleider Peter Ha-
vers, trainer/coach Hans van der 
steeg, Nick van der Steeg, Im-
ran Islam, Bas van Houten, San-
der Koehof, Niels Jouwstra, Jor-
dy Romp, Joost Bausch en An-
ton Fase.
VEW-trainer Wim van Marsber-
gen mocht de lastige uitwed-
strijd tegen Alliance niet verlie-
zen ivm de derde periode. Echt 
gemakkelijk ging het niet ook 
al begon VEW met kansen op 
een 0-1 van Michiel Dekker en  
twee keer Gerben Jukema maar 
de Alliance keeper redde alle 
keren bekwaam. Niels Dekker 
was dichtbij het openings doel-
punt na een steek pas van Jo-
seph Obeng maar weer redde de 
keeper. Aan de andere kant was 
er voor de gastheren wel succes. 
Een vrije trap werd verkeerd be-
oordeeld en koppend werd het 
1-0. Twee minuten voor de thee 
werd Gerben Jukema neerge-
legd binnen de beruchte lijnen- 
Gert Rothert benutte de penalty, 
1-1. Na weer minder sterk ingrij-
pen gingen de gastheren toch 
met 2-1 rusten. Zonder wissels 
werd de strijd hervat. Het duur-
de echter tot de 65ste minuut 
voor dat VEW op gelijke hoogte 
kwam. Gerben Jukema speelde 
zich mooi vrij en met een droge 
knal werd het 2-2. Er werd direct 
gewisseld, Bas van’tSant eruit 
voor Martijn Roozen en Richard 

Splinter voor Wouter Hamann en 
dat miste de uitwerking niet. Een 
voorzet van links werd verlengd 
door Hamann en Niels Dekker 
maakte er 2-3 van. Tien minuten 
voor tijd werd Niels Dekker nog 
gewisseld voor Paul van Mars-
bergen, de stand bleef 2-3.
VEW-2 behaalde een belang-
rijke 1-3 zege op en bij ZRC/ 
Herenmarkt.

Het programma voor 2 mei:
VEW-1 RCH-1                    14.30 uur
VEW-2- Aalsmeer-2            12.00 uur
RAP-7- VEW-3                   12.00 uur
VEW-4- KHFC-2                13.00 uur
VEW-5- Alliance-2             15.00 uur
Schoten-vet- VEW-vet        14.30 uur
VEW-a- DZS-a                   10.00 uur
VEW-c1- Zw’burg-c           11.30 uur
VVC-c- VEW-c2                11.30 uur
Roda-m- VEW-me              10.15 uur
VEW-e1- DSOV-e1            10.30 uur
VEW-e3- UNO-e                09.30 uur
Hoofdd.-f- VEW-f1            09.30 uur
VEW-f2-                             vrij
 
Woensdag 6 mei:
VEW-e2- Onze Gezellen –e2  18.30 uur.

De uitgebreide VEW-agenda
• 8 mei: Laatste ronde klaverjas 
kampioenschap. Aanvang 20.00 
uur.
Bowlen en na afloop patat eten 
in het clubhuis. E-, F-junioren en 
de MINI’s. 17.00- 18.00 uur. Voor 
de C- en A-junioren en de meis-
jes is hetzelfde programma van 
18.00- 19.00 uur.
• 15 mei: Sportdag de Evenaar.
• 22 –23 24 mei: Het kampweek-
end in en rond het clubhuis. 30 
mei: Het 7 tegen 7 toernooi voor 
A- en B-junioren en Senioren. 
Het spektakel wordt afgesloten 
met een BBQ.

Kom eens kijken bij 
Bridgeclub C111
Heemstede - Bridge is een 
sportieve ontspanning voor al-
le leeftijden! Als u de beginners-
cursus heeft afgerond, of al eni-
ge tijd met plezier in huiselijke 
kring het bridgespel beoefent,  
is spelen bij een club misschien 
een volgende logische stap. Niet 
alleen om u steeds verder te be-
kwamen in het spel, maar ook 
voor de sociale contacten.
Bridgeclub C111 is een club voor 
jong en oud. Er wordt gespeeld 
op dinsdagavond vanaf 19.30 
uur in de grote zaal van het ge-
bouw Casca De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Per avond 
worden er 24 spellen gespeeld 
verdeeld over zes rondes. Er zijn 
vier “lijnen”, zodat spelers van elk 
niveau op de club terecht kun-
nen. U kunt zich aanmelden om 
bij ons een keer of twee te ko-
men proefspelen. Dit kan nog 
tot eind mei. Het nieuwe seizoen 
begint in september.
Voor meer informatie: Jolanda 
van Steveninck, tel. 023-5476475, 
e-mail jolandavsteveninck@tis-
cali.nl.

Renee Bouman (nog) niet 
bij hoogste meisjes



dia. Was de puzzel vroeger altijd 
gericht op Haarlem, nu verbreedt 
met het aanbod van de Meerse 
in Hoofddorp, drie mogelijkhe-
den in Velsen, twee in Haarlem 
en het aanbod van de weliswaar 
“kleinere” theaters in Heemste-
de, Oude Slot en De Luifel, maar 
wel met “grotere” optredens.  
Een vereniging als de Kunstkring 
is met zijn huidige 1100 leden 
een vrij unieke club in het land, 
waar nog steeds een groep vrij-
willigers alle werk doen, van 5000 
kaartjes ombouwen tot groeps-
reserveringen en in de juiste en-
veloppen stoppen en versturen 
tot rekening houden met kleine 
wensen van de gasten als vrien-

den bij elkaar willen zitten, het-
geen soms nog lukt ook! Frater 
Venatius zegt hierover: “mon-
nikenwerk”! Daarnaast kunnen 
de leden gebruik maken van het 
gemakkelijke Kunstkringbusver-
voer met opstapplaatsen op ve-
le locaties in Heemstede naar 
theaters in Amsterdam, Haarlem, 
Velsen en Hoofddorp. Gerieflijk 
reizen, zonder parkeerkosten uit 
en thuis. 
Nieuwe leden kunnen zich voor 
het komend seizoen nog opge-
ven tot 24 mei bij het secretariaat 
Heemsteedse Kunstkring, Von 
Brücken Focklaan 39, 2102 XB 
Heemstede, info@heemsteed-
sekunstkring.nl en www.heem-
steedsekunstkring.nl .
Ton van den Brink

Heemstede – Vrijdagavond 
hield de Heemsteedse Kunst-
kring zijn jaarlijkse ledenavond in 
de Burgerzaal van het Raadhuis.  
Als presentator van het nieuwe 
programma van de Heemsteed-
se Kunstkring stelde voorzitter 
Ad van Amerongen voor de man 
die onlosmakelijk verbonden is 
aan “Toneelgroep Het Volk” uit 
Haarlem,  Wigbolt Kruijver. Hij 
heeft wat van Wim Sonnevelds 
frater Venantius en spreekt 
als Fons Jansen in de Lachen-
de Kerk. Waar hij spreekt van 
“special effects” als wierook en 
speelse lichteffecten door eeu-
wenoud gebrandschilderd glas. 
De toon is gezet en de vijf the-
aterdirecteuren/programmama-
kers van de theaters uit Heem-
stede en de regio zien kans om 
op dezelfde luchtige toon aan de 
gasten te vertellen welke mooie 
producties voor het komend sei-
zoen door de Kunstkring zijn uit-
gezocht om in hun theater te ko-
men bezoeken. Uit de program-
ma’s van Laura Marcus van de 
Luifel en van Iris Haeck van het 
Oude Slot in Heemstede, Kat-
ja Brenninkmeijer van De Meer-
se in Hoofddorp, Jacob Bron van 
de Stadsschouwburg Velsen en 

Jaap Lampe van de Philarmo-
nie en de Stadsschouwburg 
Haarlem plus de Toneelschuur 
kon programmamaker van de 
Heemsteedse Kunstkring, Ad 
van Amerongen,  kiezen uit ruim 
zevenhonderd voorstellingen. 
Waar dan nog enkele voorstel-
lingen in Amsterdamse thea-
ters niet zijn meegerekend. Hij 
heeft er 44 gevonden. Hij heeft 
zich uitvoerig laten inpraten 
door de vijf genoemde program-
mamakers, over hun voorkeuren 
en thema`s. Waar Laura Marcus 
praat over leven, liefde, relaties 
en het 50 jarig toneeljubileum 
van Petra Laseur met de Bron-
te Sisters. En “Het Volk met de 
Opportunist. Jacob Bron, Velsen,  
heeft vele voorkeuren, waaron-
der warempel Sonneveld en de 
Ierse zanger Tommy Flemming 
met de waarschuwing:”eens 
gehoord, om nooit te verge-
ten!” Twaalf keer gaat de Kunst-
kring naar Velsen. Jaap Lam-
pe krijgt de Kunstkring vijftien 
keer op bezoek met als uitschie-
ters Tsjaikovsky en Mendels-
sohn door Hollans Symfonia en 
Julien Clerc. Katja Brenninkme-
ijer promoot graag De Nach-
club, met onder andere Sjaak 

Bral en Fred Delfgaauw, tussen 
ontwapenende [Haagse] humor 
en magisch realisme. In de Ou-
de Kerk zorgt Iris Haeck van Het 
Podium Oude Slot voor een Tri-
bute to Lionel H ampton met de 
in Heemstede zeer bekende vi-
brafonist Frits Landesbergen en 
pianist Johan Clement. Als het 
aan Iris ligt, bent u vanaf sep-
tember geen avond meer thuis. 
De akoestiek van de Oude Kerk 
is perfect voor een avondje mid-
deleeuwse muziek in Quadrivi-
um met eeuwenoude muziekin-
strumenten of met  Bach in de 
Oude Kerk waar Pater Wigbolt 
het helemaal mee eens is. Graag 
Bach in de kerk!

Kunstkringleden 
Met de selectie van theatervoor-
stellingen en concerten heeft het 
bestuur en in het bijzonder Ad 
van Amerongen, een zeer geva-
rieerd aanbod gemaakt met ver-
schillende podiumkunsten als 
toneel, klassieke muziek, jazz, 
cabaret, dans, opera, musical, 
wereldmuziek op vijftien podia. 
Ieder jaar weer een puzzel om 
een keuze te maken uit de be-
tere voorstellingen met een goe-
de verhouding in genre en po-
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Pater Wigbolt.

Mooie producties komend 
seizoen van Kunstkring

Voor de gemeente Heemstede ondertekende wethouder Christa Kuiper.

Samenwerking gemeenten in IJmond/Kennemerland

Oprichting Regionaal Inkoopbureau
Heemstede - In juni 2006 heeft 
een aantal gemeenten in de re-
gio Kennemerland en IJmond 
het initiatief genomen om te ko-
men tot de oprichting van een 
regionaal inkoopbureau. Na een 
intensief voorbereidingstraject is 
op 18 december 2008 de Stich-
ting Regionaal Inkoopbureau 
IJmond/Kennemerland (RIJK) 
opgericht. De Stichting wordt 
gevormd door de gemeenten Be-
verwijk, Bloemendaal, Castricum, 
Haarlemmerliede en Spaarn- 
woude, Heemstede, Uitgeest, 
Wormerland en Zandvoort. 

Ondertekening samenwerking
Op woensdag 22 april jl. hebben 
de kersverse directeur van de 
Stichting, de heer Ditmar Water-
man en de vertegenwoordigers 
van de colleges van burgemees-
ter en wethouders van de deel-
nemende gemeenten de samen-
werkingsovereenkomsten in de 
raadzaal van Heemstede onder-
tekend.
De samenwerking beoogt de 
kwaliteit van het proces van de 
gemeentelijke inkoop te verho-
gen en financieel voordeel te be-
halen door professionaliteit en 
inkoopvolume. Het Inkoopbu-
reau zal de gemeente door spe-
cifieke expertise bij ingewikkel-
de aanbestedingstrajecten on-
dersteunen. Inhuur van externen 
kan hierdoor in het vervolg ach-
terwege blijven.

Nu al hebben andere gemeen-
ten uit de regio belangstelling 
getoond tot de Stichting toe te 
treden.
Ook de Provincie Noord-Holland 
is van het nut van samenwerking 
op het gebied van inkoop over-
tuigd. Als tegemoetkoming in de 
oprichtingskosten stelt de pro-
vincie een subsidie van 35.000 
euro beschikbaar.

Samenstelling 
1 april 2009 is de heer Dit-

mar Waterman benoemd tot di-
recteur. Het algemeen bestuur 
bestaat uit de gemeentesecre-
tarissen van de deelnemende 
gemeenten. Het dagelijks be-
stuur bestaat uit de gemeente-
secretarissen van Heemstede 
(voorzitter), Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude (penningmeester) 
en Beverwijk (secretaris).

Het bureau is gehuisvest in het 
gemeentehuis van Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude.

Nieuwe vorm van inspraak 
Wilhelminaplein

Heemstede - De gemeente wil 
het Wilhelminaplein een gron-
dige opknapbeurt geven. Maar 
welke vorm dit moet krijgen 
staat nog niet vast. Wordt het 
een plein voor bewoners, moe-
ten er meer winkels komen of 
moet het een gezellig plein wor-
den met horeca? Zou een klein 
hotel misschien een optie zijn 
om het plein weer nieuw le-
ven in te blazen? Ook het par-
keren moet geregeld zijn en zal 
er groen bij moeten komen en 
straatmeubilair of juist niets van 
dit alles.
Is de tijd rijp de kermis weer naar 
het plein te verhuizen of moet al-
les blijven zoals het nu is?
Normaal worden de omwonen-
den gevraagd naar hun me-
ning en kunnen zij inspreken na-
dat het gemeentebestuur al een 
plan klaar heeft. Zo niet in dit ge-
val. Alle Heemsteedse inwoners 
kunnen via de website www.syn-
mind.com meedoen aan de in-
vulling van de plannen.
Tot op heden heeft vooral de 
groep 50 + de kans gegrepen 
om een mening te geven. Syn-
mind zou graag zien dat ook 
jongeren mee praten over wat zij 
met het plein willen. 
In verband met de huidige va-
kantieperiode is de termijn 
waarop burgers kunnen mee 
doen verlengd tot 6 mei a.s. 
Het onderzoek is anoniem en 

men houdt bij via de postcodes 
bij uit welke wijk de reacties ko-
men. Uiteindelijk zal de mening 
van de omwonenden iets zwaar-
der meetellen dan van de bur-
gers die verder weg wonen van 
het Wilhelminaplein. In de perio-
de tussen 14 mei en 1 juni vindt 
er een tweede ronde plaats. 
Hierin zijn dan de ingekomen 
suggesties verwerkt en kan men 
ook daar over weer een mening 
geven. Het aardige van het sy-
steem is dat de deelnemers aan 
het project onderling kunnen 
communiceren, zodat zij aan el-
kaar verdere uitleg kunnen vra-
gen of reageren op de inbreng 
van een ander. 
De vragen in de eerste ron-
de zijn gemaakt in de vorm van 
stellingen waarop men kan re-
ageren. Voor Heemstede is de-
ze wijze van inspreken een no-
vum en bij een succes zal dit ze-
ker bruikbaar zijn bij andere toe-
komstige plannen.
Het Wilhelminaplein was ooit 
het bruisende hart van onze ge-
meente en is langzaamaan ver-
worden tot een nietszeggend 
plein. De mooie kerk, het voor-
malige hotel/restaurant en de 
aardige panden zijn een vaste 
waarde. Of het bruisende hart 
kan terugkeren, zal blijken na 
inspraak van de inwoners van 
Heemstede.
Eric van Westerloo
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Illegaal wonen in Heemstede kan

De eigenaar van het pand aan 
de Liedsevaart 21 blijkt al ja-
ren huurders te hebben in een 
schuur achter het huis. Niet één 
maar vijf wooneenheden zijn er 
geconstrueerd in de schuur, een 
zesde verblijf staat apart. De be-
woners, een aantal wonen daar 
al ruim 20 jaar, betaalde de huur 
contant en hebben zelfs door 
tussenkomst van het ministerie 
van volkshuisvesting een lagere 
huur kunnen bedingen. Volgens 
de bewoners waren verschil-
lende instanties al zeker vijftien 
jaar op de hoogte van hun ver-
blijf, maar de gemeente zelf zegt 
pas vanaf augustus 2008 op de 
hoogte te zijn. De bewoners be-
talen geen OZB en geen af-
val of rioolheffing. Één bewoner 
blijkt zich te hebben ingeschre-
ven op nummer 21, maar of en 
zo ja waar de anderen staan in-
geschreven blijft onduidelijk. 
Wel is bekend dat de bewoners 
post lieten bezorgen op nummer 
21. Dat de gemeente dit decen-
nia lang niet heeft geweten blijft 
opmerkelijk.

Brandgevaarlijk
De zaak kwam aan het rollen 
doordat een van de bewoners 
de gemeente informeerde dat 
de verhuurder sinds 1994 niets 
aan onderhoud had gedaan en 
hij de gemeente daarop wilde 
wijzen. 
Wethouder Van de Stadt heeft 
zijn ambtenaren op pad gestuurd 
en deze kwamen tot de conclu-

sie dat de schuur niet geschikt 
was voor bewoning. Vooral de 
brandweer had grote bezwaren 
ten aanzien van de brandveilig-
heid en de grote hoeveelheden 
asbest. Om de bewoners niet 
direct op straat te zetten heeft 
men de verhuurder opgedragen 
brandblussers en rookmelders 
te installeren en een aanzegging 
gedaan dat de huurders medio 
mei diende te vertrekken. De 
verhuurder gaf niet thuis waar-
na de brandweer, op kosten van 
de gemeenschap, de brandblus-
sers en rookmelders zelf maar 
installeerde.
Als er voldoende aanpassingen 
worden gedaan kan de schuur 
bewoonbaar worden gemaakt, 
maar dat past niet in het be-
stemmingsplan, want men mag 
daar niet bouwen en wonen.
De verhuurder is intussen over-
leden en de erven zijn niet onge-
lukkig met de huidige gang van 
zaken. Zij hebben van de ge-
meente een maximale dwang-
som opgelegd gekregen, maar 
die is veel lager dan het bedrag 
dat zij kwijt zouden zijn aan pro-
cedures om de bewoners er zelf 
uit te krijgen. Zij laten de ge-
meente dit klusje nu voor hen 
opknappen zodat de schuur na 
18 mei geheel leeg wordt opge-
leverd.

Raad steunt wethouder
De bewoners doen een beroep 
op de gemeente voor vervan-
gende woonruimte maar met 

Heemstede - Het lijkt onvoorstelbaar, maar anno 2009 blijkt 
het mogelijk om illegaal te wonen in Heemstede. Al jaren lang, 
volgens sommigen al 40 jaar, wonen er mensen in een oude 
bollenschuur op het terrein achter het pand Leidsevaart 21. 
De gemeente heeft de bewoners en de eigenaar nu gesom-
meerd om per 18 mei het pand te ontruimen. Waar de bewo-
ners heen moeten is onduidelijk.

een wachttijd van vijf jaar voor 
een huurwoning lijkt dit niet 
haalbaar.
Er zijn tal van urgente woning-
zoekenden en de bewoners heb-
ben volgens het college al maan-
den de tijd gehad naar iets an-
ders uit te kijken. De politiek ver-
baasde zich in hoge mate over 
het gebeurde. Een aantal partij-
en nam het op voor de bewoners 
en vroeg via een motie om uitstel 
van de uitzetting tot januari 2010. 
Wethouder van de Stadt wilde de 
verantwoordelijkheid niet op zich 
nemen het wonen na 18 mei nog 
langer te gedogen. Voor perma-
nente bewoning moet de schuur 
geheel afgebroken en weer her-
bouwd worden en daar wordt 
in het bestemmingsplan niet in 
voorzien.
Bij de stemming bleek dat een 
meerderheid van de raadsleden 
het college steunde en nu per 18 
mei (uiterste datum) de ontrui-
ming volgt. Het is een zaak tus-
sen de huurders en de verhuur-
der aan de ene kant en de ge-
meente versus de verhuurder 
aan de andere kant.
Het is niet onlogisch dat al-
le door de gemeente gemaakte 
kosten te zijner tijd door de ver-
huurder worden vergoed. Ook de 
huurders kunnen een procedure 
starten tegen de verhuurder die 
in dit geval willens en wetens de 
hand lichtte met de regels. De 
huurders zelf moeten wel gewe-
ten hebben van de situatie en 
hebben zich bewust of onbewust 
nooit afgevraagd wat hun huur-
status nu feitelijk was.
Het is niet uitgesloten dat er nog 
een aantal rechtszaken volgt 
om helderheid te krijgen hoe dit 
heeft kunnen gebeuren en wie 
er nu verantwoordelijk is. 
Eric van Westerloo

Klimoptoernooi HBC

Tafeltennisjeugd slaat 
weer hard toe 
Heemstede - Het Klimoptoer-
nooi is een van de meest voor-
aanstaande jeugdtoernooien 
van de afdeling Noord Holland. 
Er doen al jaren meer dan 130 
deelnemers van velen verenigin-
gen mee. H.B.C. is er daar één 
van. Meestal de grootste. Ook 
dit jaar deden er weer ruim 30 
deelnemers mee. De hele groep 
verplaatst zich op zondag van 
het H.B.C. parkeerterrein naar 
de gezellige kleine sportzaal “de 
Struyck” in Zaandam. Hier werd 
de finale van het Klimoptoer-
nooi op 20 tafels gespeeld. Een 
toernooi bestaande uit 4 ron-
den. Elke vereniging geeft zijn 
spelers op sterkte op en vervol-
gens deelt de bond ze keurig 
naar sterkte in. Uiteindelijk zie 
je mensen dan stijgen of afdalen 
naar het niveau waar ze echt be-
horen. De finale bestaat dan ook 
meestal uit zeer veel spannen-
de partijen, want het onderlinge 
verschil is niet zo groot.
20 Poules waren er van mees-
tel 6 deelnemers. In de hoog-
ste poule ging de strijd om de 
grote wisselbeker. Hierop staan 
voor H.B.C. zeer bekende na-
men zoals;  Gilian Wolf (toen 
nog spelende voor het Hoofd-
dorpse HTC) en Jeroen Kuijt als 
winnaars vermeld. Beide werden 
uiteindelijk enkele jaren later 
Nederlandse kampioenen. 
De A-poule werd dit jaar gedo-

mineerd door H.B.C. Maar liefst 
4 van de 6 spelers. In de 4 voor-
gaande rondes had Joey Smit el-
ke keer laten zien de grote favo-
riet te zijn. Door alle 3 de voor-
rondes met overmacht te win-
nen. Mede finalisten waren Toi-
ne Weijers, Melle van der Linde 
en Simone Broersen. Het werd 
een onderling duel, waar alleen 
Jurre den Otter van TTV Stede-
broec zich kon mengen. De uit-
eindelijke winnaar werd Simone 
Broersen. Zij wist in een bloed-
stollende partij over 5 games 
te winnen van Joey met 15-13. 
Een prachtige prestatie en zij 
was hiermee trouwens het eer-
ste meisje in de geschiedenis 
(15 jaar) die deze beker wist te 
winnen. 2e werd Joey en 4e heel 
knap Melle. Want Melle speel-
de verre weg het laagst van alle 
A spelers. Namelijk 3e klas, ter-
wijl de overige spelers alleen uit-
komen in de Hoofdklasse of 1e 

klas. Onder deze A-poule deden 
er dus nog een kleine 30 overige 
H.B.C. deelnemers hun uiterste 
best om in de prijzen te vallen 
en dat lukte ze geweldig. Maar 
liefst 65% (20) van de deelne-
mers had een prijs gewonnen. 
Een mooie afsluiting van het 
competitieseizoen. Alhoewel er 
nog veel belangrijke toernooien 
gespeeld moeten worden in de 
komende maanden.
Ron Olijdam

Pinguins herstellen zich 
ten koste van Kinheim
Heemstede - Toen in 1995 de-
gradatie uit de hoofdklasse ge-
volgd werd door een vrijwel to-
tale leegloop van het team, volg-
de een vrije val, die eindigde in 
de kelder van het damessoftbal, 
de 6e klasse. Twee jaar gele-
den kwam de ommekeer. Rond-
om routiniers als pitcher Sandra 
Assendelft en catcher/1e honk-
vrouw Eva Verduijn werd een 
nieuw team geformeerd, dat 
hard ging trainen en tweemaal 
op rij promotie afdwong. Wat 
de 4e klasse gaat brengen staat 
nog lang niet vast, maar dat een 
nieuw kampioenschap niet van-
zelfsprekend is, werd direct in 
de openingswedstrijd duidelijk.
Het was ook niet bepaald een 
makkelijke tegenstander om te-
gen te beginnen: Onze Gezel-
len-2, de gedoodverfde kandi-
daat voor titel en promotie. Het 
werd een 12-5 nederlaag, maar 
anders dan de uitslag doet ver-
moeden werd RCH Pinguïns niet 

weggespeeld. Tegenover de 15 
honkslagen van OG, waaron-
der een aantal lucky hits, ston-
den er 11 van de Heemstede-
naren, maar het waren de in to-
taal 8 veldfouten, die het ver-
schil maakten. Ook de anders 
zo oerdegelijke korte stop Bian-
ca de Graaff tastte 2 x mis, maar 
zij smaakte wel het genoegen 4 
honkslagen in even zovele slag-
beurten te produceren, waaron-
der een spetterende 3-honkslag. 
Na de 2e inning leek de wed-
strijd al beslist. Vier honkslagen, 
gevoegd bij 2 veldfouten, brach-
ten de stand op 0-5, maar de 3-
6 stand na de 4e inning gaf nog 
hoop. Die verdween in de 5e 
slagbeurt, toen op 2 honkslagen 
en opnieuw 2 veldfouten OG 3 
x scoorde. De uiteindelijke ne-
derlaag van 5-12 was verdiend, 
maar geflatteerd. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd 
is op dinsdag 5 mei om 19.30 
uur tegen Kinheim-2.

zoekt bezorgers
Heemstede – De Heemsteder 
is naarstig op zoek naar en-
thousiaste jongens en meiden 
die deze leukste krant van de 
regio willen bezorgen! Dat doe 
je op woensdagmiddag of ui-
terlijk donderdagmorgen. De 
Heemsteder, die ook in Benne-
broek en Haarlem-Zuid wordt 
verspreid, brengt elke week 
het meeste nieuws en is zó po-
pulair dat niemand ‘m wil mis-
sen! Daarom dus deze oproep 
voor krantenbezorgers. Zo-

wel ‘vaste’ als vakantiebezor-
gers worden gezocht. Geef je 
snel op want krantenlopen le-
vert je een mooi zakcentje op. 
Het is makkelijk om te doen en 
je maakt er de mensen nog blij 
mee ook. Krantentassen krijg 
je van de uitgever. Overigens 
zijn 55-plussers ook van har-
te welkom. Bel voor informa-
tie naar VerspreidNet en vraag 
naar Martin, tel. 0251-674433. 
Mailen kan ook: info@ver-
spreidnet.nl

Een deel van de H.B.C. winnaars.

Winkeldievegge 
opgepakt
Heemstede – Een 30-jarige 
vrouw probeerde donderdag 23 
april omdat goederen uit een 
winkel te stelen. Dat gebeur-
de op de Binnenweg, rond 15.00 
uur. Personeel hield de winkel-
dievegge aan. Een man, die bij 
de diefstal betrokken was, wist 
te ontkomen. Op het politiebu-
reau bleek de vrouw illegaal in 
het land te verblijven. Zij is over-
gedragen aan de vreemdelin-
genpolitie en zal worden uitge-
zet.

Zanzaretta Kwintet
Regio – In de serie lunchconcer-
ten treedt in de Grote of Bavo-
kerk Haarlem zaterdag 2 mei het 
Zanzaretta Kwintet op. Dit vocaal 
ensemble begint 13.15 uur. Het 
concert duurt een half uur.
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Evenementen

• Werk aan de weg

• Toekomst Wilhelminaplein

• Expositie Dircke

De gemeente Heemstede eert op 
maandag 4 mei de landgenoten 
die in de Tweede Wereldoorlog hun 
leven gaven voor ons vaderland. 
Daarnaast herdenken wij allen die 
sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Overdag
In de ochtend zal een delegatie van de 

gemeente samen met vertegenwoordi-

gers van B&W van regiogemeenten in 

besloten kring een krans plaatsen op 

de Eerebegraafplaats in Overveen. 

Tevens leggen burgemeester en wet-

houders van Heemstede kransen bij de 

vier graven van Heemsteedse verzets-

helden op de Eerebegraafplaats. 

Aansluitend wordt op 4 mei om 11.30 

uur in Heemstede een krans geplaatst 

bij de gedenksteen in de Jacob van 

Campenstraat in Heemstede. 

Avond
De burgemeester nodigt de inwoners 

van Heemstede uit haar te volgen in de 

stille tocht ’s avonds. De stoet vertrekt 
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In juni 2006 heeft een aantal gemeenten 

in de regio Kennemerland en IJmond 

het initiatief genomen om te komen tot 

de oprichting van een regionaal inkoop-

bureau. Na een intensief voorbereidings-

traject is op 18 december 2008 de Stichting 

Regionaal Inkoopbureau IJmond/Kennemer-

land (RIJK) opgericht. De Stichting wordt 

gevormd door de gemeenten Beverwijk, 

Bloemendaal, Castricum, Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, 

Wormerland en Zandvoort. 

Ondertekening samenwerking
Op woensdag 22 april jl. hebben de kersverse 

directeur van de Stichting, de heer Ditmar 

Waterman en de vertegenwoordigers van de 

colleges van burgemeester en wethouders 

van de deelnemende gemeenten de samen-

werkingsovereenkomsten in de raadzaal van 

Heemstede ondertekend. De samenwerking 

beoogt de kwaliteit van het proces van de ge-

meentelijke inkoop te verhogen en fi nancieel 

voordeel te behalen door professionaliteit en 

inkoopvolume. Het Inkoopbureau zal de 

De gemeentelijke afdelingen zijn op de 

volgende (feest)dagen gesloten:

- donderdag 30 april (Koninginnedag)

- donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)

- vrijdag 22 mei

- maandag 1 juni (tweede pinksterdag)

De sluiting geldt ook voor Loket 

Heemstede en het Serviceloket 

Begraafplaats.

4 mei-herdenkingSamenwerking tussen gemeenten in IJmond/Kennemerland

Oprichting Regionaal Inkoopbureau 

Openingstijden 
gemeente rond 
de feestdagen

gemeente door specifi eke expertise bij in-

gewikkelde aanbestedingstrajecten onder-

steunen. Inhuur van externen kan hierdoor in 

het vervolg achterwege blijven. Nu al hebben 

andere gemeenten uit de regio belangstelling 

getoond tot de Stichting toe te treden.

Ook de provincie Noord-Holland is van het 

nut van samenwerking op het gebied van 

inkoop overtuigd. Als tegemoetkoming in 

de oprichtingskosten stelt de provincie een 

subsidie van € 35.000,-- beschikbaar.

Samenstelling 
1 april 2009 is de heer Ditmar Waterman 

benoemd tot directeur. Het algemeen 

bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen 

van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks 

bestuur bestaat uit de gemeentesecretarissen 

van Heemstede (voorzitter), Haarlemmerliede

en Spaarnwoude (penningmeester) en 

Beverwijk (secretaris). Het bureau is ge-

huisvest in het gemeentehuis van 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
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om 19.40 uur vanaf het raadhuis en arri-

veert kort voor 20.00 uur bij het monument 

aan de Vrijheidsdreef. Vanaf 20.00 uur 

worden twee minuten stilte in acht genomen 

ter nagedachtenis aan de gevallenen. Dit 

tijdstip wordt gemarkeerd door het einde 

van klokgelui en het Taptoesignaal. Na de 

twee minuten stilte worden het eerste 

en zesde couplet van het Wilhelmus 

gezongen. Vervolgens dragen leerlingen 

uit Heemstede een gedicht voor en spreekt 

mevrouw W. Straathof, rector van college 

Hageveld, een kort woord ter herdenking. 

Aansluitend leggen de burgemeester, 

gemeentesecretaris en de teamchef van 

Basisteam Duinrand (politie Kennemerland) 

een krans namens de gemeente Heemstede, 

gevolgd door een afvaardiging van de 

schooljeugd en tot slot een afvaardiging 

van de veteranen van Heemstede. Aan-

sluitend wordt eenieder in de gelegenheid 

gesteld bloemen te leggen aan de voet van 

het monument. 

Het programma van de avondherdenking 

en de gedichten worden ter plaatse aan de 

aanwezigen uitgereikt. Voor de minder-

validen is een zitplaats beschikbaar.

Indien u de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog wilt herdenken door op 4 mei 

halfstok te vlaggen dan wordt dit door het 

gemeentebestuur bijzonder op prijs gesteld. 

Het eerbetoon is vanaf 18.00 uur tot zons-

ondergang (kort na 21.00 uur).

Gewijzigde opzet
Vergeleken met voorheen is de ceremonie 

bij de herdenking op de Vrijheidsdreef 

sinds vorig jaar iets veranderd. De burge-

meester wil de Heemsteedse gemeen-

schap meer betrekken bij de dodenher-

denking. Daarom heeft zij mevrouw Wille 

Straathof gevraagd om een toespraak te 

houden tijdens de herdenking op 4 mei. 

De ceremonie wordt geleid door de heren 

N. van Keppel en J.L. Vrij namens de vete-

ranen in Heemstede die in de Tweede 

Wereldoorlog of daarna het koninkrijk 

hebben gediend in oorlogssituaties of 

vredesoperaties en -missies.

De gemeente nodigt alle inwoners van 
Heemstede uit om mee te denken over de 
toekomst van het Wilhelminaplein. U kunt 
dit doen via internet. De eerste internet-
discussie is verlengd t/m woensdag 6 mei. 
U heeft dus nog een week de tijd om uw 
mening te geven en te reageren op de 
mening van andere deelnemers. Het ge-
meentebestuur gebruikt de uitkomsten 
van de internetdiscussie voor verdere 
besluitvorming over het Wilhelminaplein.

Aanmelden
De gemeente wil het historisch karakter 

van het Wilhelminaplein beschermen. Het 

is de bedoeling zoveel mogelijk belangheb-

benden te betrekken bij de ideeën-/plan-

vorming voor het plein. Daarom nodigen 

wij u van harte uit mee te praten via inter-

net. De internetdiscussie verloopt in twee 

sessies: eerst het inventariseren van de 

behoeften en daarna het in kaart brengen 

van de eventuele knelpunten en dilemma’s 

die uit de eerste sessie naar voren komen. 

Sessie 1, de behoeftenanalyse, loopt van 

17 april t/m 6 mei. U kunt zich aanmelden 

via de website van Synmind, het bureau 

dat deze internetdiscussie ondersteunt: 

www.synmind.com. Op de homepage klikt 

u rechtsboven de tekst ‘Dialoog 

Wilhelminaplein’ aan. U krijgt dan binnen 

24 uur de inloggegevens. Heeft u geen in-

ternet, maar wilt u wel graag meepraten 

over het Wilhelminaplein? Neemt u dan 

contact op met het bureau Synmind, tele-

foon (023) 711 44 43.

Toekomst Wilhelminaplein: 
internetdiscussie verlengd t/m 6 mei

Van 29 april a.s. tot 8 juni exposeert de 

Hillegommer Jan Dircke Smit onder de naam 

Dircke zijn fi guratieve schilderijen in de centrale 

hal van het raadhuis in Heemstede. Opvallend 

aan zijn werk is vooral de diversiteit aan onder-

werpen en uitvoering. 

Als je zijn werk bekijkt, herken je de vroegere 

grafi cus. Als retoucheur leerde hij van de 

bekende Haarlemse kunstenaar Cor Hak het 

penseel hanteren. Pas later ontwikkelde hij 

zich als schilder.

De beelddragers die Dircke gebruikt zijn 

divers; schildersdoek, panelen en linnenpapier. 

Zijn favoriete materiaal is olieverf en soms 

maakt hij in combinatie daarmee gebruik van 

technieken, zoals acryl (voornamelijk voor 

onderschilderingen) en inkt. Details zijn heel 

belangrijk in het werk van Dircke. Verder werkt 

hij op papier met potlood en houtskool. Het 

werk is altijd herkenbaar aan de kracht van 

vorm en kleur en vooral het perspectief dat 

hij in sommige schilderijen weet te bereiken. 

De schilderijen hebben niet alleen aan onder-

werpen een grote diversiteit, ook de uitvoeringen 

hebben vaak zo’n groot contrast met elkaar 

dat je je in eerste instantie afvraagt of het werk 

wel van dezelfde schilder is. 

De expositie is tijdens openingstijden van het 

raadhuis te bezichtigen. 

Expositie 
Dircke 

Openbaar groen heeft dorst! 
De droogte heeft er voor gezorgd dat het openbaar groen in de gemeente Heemstede 

behoefte heeft aan water. Aangezien de gemeente niet alle beplanting van water kan voor-

zien, vragen wij uw medewerking om het groen in uw woonomgeving in de avonduren te 

besproeien. 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Gemeentegids 
online?

www.heemstede.nl
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Bouwplannen

Agenda

Drank- en horecavergunning

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

Energie. Joulz gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie. 

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

Julianalaan).

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

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

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

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

Als eerste wordt het weggedeelte aangepakt tussen de Mozartkade en de 

Diepenbrocklaan. Bestemmingsverkeer voor de Mozartkade, Johannes Verhulstlaan en 

Van Breelaan wordt omgeleid via de Diepenbrocklaan. 

De kruising Von Brucken Focklaan/Bernard Zweerslaan/Van Breelaan wordt afgesloten 

voor alle verkeer. De Beatrixschool is gedurende deze eerste fase alleen bereikbaar via 

de Von Brucken Focklaan. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording 

aangegeven.

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

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

Lanckhorstlaan. 

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Cruquiusweg, van Nijverheidsweg tot Wipperplein
Van 4 mei tot en met begin juni 2009 is de noordelijke parallelweg van de Cruquiusweg, tussen 

Nijverheidsweg en Wipperplein, afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is noodzakelijk 

voor de uitvoering van rioleringswerkzaamheden in het gebied. Het afgesloten gedeelte is 

met wegafzettingen en bebording aangegeven. Fietsverkeer wordt omgeleid via de 

Nijverheidsweg, de Van den Eijndekade en Heemsteedse Dreef. In verband met de realisatie 

van een tijdelijke doorgang voor hulpdiensten op de kruising Nijverheidsweg - noordelijke 

parallelweg Cruquiusweg, wordt het verkeer op de hoofdrijbaan van de Cruquiusweg naar 

één rijbaan geleid. Verkeer, komende vanuit Hoofddorp ondervindt hier vertraging door.

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

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

kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

 

Roemer Visscherplein/Camphuysenlaan/Vondelkade
Van half mei tot en met juli 2009 wordt in het gebied Roemer Visscherplein/

Camphuysenlaan/Vondelkade de bestrating van de wegen hersteld. Bewoners van dit 

gebied ontvangen binnenkort een brief over de planning van de werkzaamheden.

Werk aan de weg 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 7 mei 2009 om 

20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

- 20.00 uur bezwaren tegen de aanschrijvingen met dwangsom Leidsevaartweg 21

 - openbaar -
- 20.45 uur bezwaren tegen de openstelling van de Dekamarkt op zon- en feestdagen en 

de weigering van een ontheffing voor openstelling op zon- en feestdagen t.b.v. Albert Heijn 

- openbaar - 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Op 17 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een drank- en 

horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan Bij Bomans B.V., 

Binnenweg 1 B (souterrain).

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

Zaken, tel. (023) 548 56 07. 

Aanvragen bouwvergunning
2009.054 een gevelwijziging en inpandige - Wilhelminaplein 2 

 verbouwing

2009.085 het vergroten van twee dakkapellen op - Jan Steenlaan 30

 het zijgeveldakvlak

2009.086 het uitbreiden van een woonhuis - Beethovenlaan 49

2009.087 het veranderen van een vlonder en - Jan van Gentlaan 9

 aanbrengen damwand ten behoeve 

 van grondkering

2009.088 het plaatsen van een erfafscheiding en - Herenweg 148

 een toegangspoort

2009.089 het plaatsen van een dakkapel op - Glipperweg 40B 

 het zijgeveldakvlak

2009.090 het plaatsen van een erfafscheiding - Kraanvogellaan 9

2009.091 het plaatsen van een dakkapel op - Amstellaan 3

 het voordakvlak

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op

vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 24 april 2009)
2009.067 het plaatsen van een berging met luifel - Achterweg 28

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 24 april 2009)
2009.027 het plaatsen van een steiger - Paulus Potterlaan 14

2009.064 het plaatsen van een zwembad - Jeroen Boschlaan 1

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 24 april 2009)
met vrijstelling bestemmingsplan
2008.174 het uitbreiden van een supermarkt - Jan van Goyenstraat 21-23

Verleende sloopvergunning (verzonden 24 april 2009)
2009.917 het verwijderen van asbest - Dr. J.R. Thorbeckelaan 61

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur 

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan 
2009.073 vergroten dakkapel op voor- en - Jan van den Bergstraat 58  

 achterdakvlak

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 30-04-2009 gedurende 6 weken op maandag 

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

de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 

hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.



Meldpunt overlast

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  2 9  A P R I L  2 0 0 9

HeemstedeNieuws

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit 
en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de ter-
mijn van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken na dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van 
naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden 
van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Evenementen

Vaartuig zonder melding in gemeentelijke haven

Handhavingsactie gezonken vaartuig Kadijk

‘Heemstede Jazz’
Op 23 april 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.2.2. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan Coöperatie Gebr. Van 

Campen & Co te Heemstede voor het houden van een evenement genaamd ‘Heemstede 

Jazz’ op het Wilhelminaplein op zaterdag 20 juni 2009 van 17.00 tot 24.00 uur.

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

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de vol-

gende wegen af te sluiten:

- Op vrijdag 19 juni 2009 vanaf 13.00 uur het Wilhelminaplein m.u.v. de doorgaande weg 

die loopt van de Achterweg naar de Camplaan;

- Op zaterdag 20 juni 2009 de Camplaan vanaf de Bosboom Toussaintlaan, de Cloosterweg vanaf 

de Molenwerfslaan, het gehele Wilhelminaplein en de Achterweg vanaf de Laan van Insulinde;

- Op zondag 21 juni 2009 vanaf uiterlijk 12.00 uur zijn alle genoemde wegen weer vrij voor 

doorgaand verkeer.

Antiek- en brocantemarkt
Op 21 april 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5.2.4. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 

‘Jan van Goyen’ voor het organiseren van een antiek- en brocantemarkt in de Jan van 

Goyenstraat en de Willem van de Veldekade op zaterdag 29 augustus 2009.

Ten behoeve van het bovenstaande is tevens, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven voor het afsluiten van de Willem van de Veldekade tussen 

het A. van Ostadeplein en de J.C. van Oostzanenlaan van 08.00 tot 17.00 uur.

Indien u meer informatie wenst over deze vergunningen kunt u contact opnemen met de 

afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Op grond van artikel 8, eerste lid van de Verordening op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren moet de gezagvoerder van een vaartuig waarmede ligplaats wordt genomen 

in de gemeentelijke haven de aankomst van zijn vaartuig binnen 24 uur melden aan burge-

meester en wethouders.

De gezagvoerder van het navolgende vaartuig wordt dringend verzocht zich per direct te 

melden bij bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op telefoonnummer (023) 548 56 30:

- jacht met de naam FAR 4, gelegen op de kop van de haven aan de zijde van de 

Havenstraat

Indien de gezagvoerder van bovengenoemd vaartuig zich niet binnen 14 dagen na deze 

publicatie heeft gemeld bij bureau Handhaving noch met zijn vaartuig uit Heemstede is 

vertrokken, zullen burgemeester en wethouders bestuursdwang toepassen en het vaartuig 

laten verwijderen. Het vaartuig kan dan worden weggesleept en voor een periode van 13 

weken worden opgeslagen bij de bewaarhaven te Amsterdam. De gezagvoerder kan zijn 

vaartuig binnen die periode terugontvangen na betaling van de kosten die zijn gemoeid met 

de uitoefening van de bestuursdwang. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald binnen 

bovengenoemde periode dan zullen burgemeester en wethouders overwegen om het vaar-

tuig openbaar te verkopen.

In het kader van artikel 17 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is in opdracht van burgemeester en wethouders het volgende gezonken vaartuig gelicht: 

- witte boot met stootband voorop, gelegen in het water ter hoogte van Kadijk 5.

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode van 13 weken met ingang van 29 april 

2009 opgeslagen. Gedurende deze periode kan de rechtmatige eigenaar tegen betaling 

van de kosten van het verwijderen van het vaartuig en de opslagkosten zijn /haar vaartuig 

terugontvangen. Indien het vaartuig niet worden opgehaald, zullen burgemeester en wet-

houders het vaartuig verkopen dan wel vernietigen. 

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 56 30.


