
Regio - Donderdag 29 april jl. 
was niet alleen de dag van de 
‘lintjesregen’, ook was er een be-
noeming. De ministerraad heeft 
deze dag namelijk ingestemd 
met de voordracht van Provin-
ciale Staten van Noord-Holland 
om de heer J.W. Remkes (Jo-
han) te benoemen tot commis-
saris van de Koningin in de pro-
vincie Noord-Holland. Hij volgt 
Harry Borghouts op. 

De heer Remkes zal zijn huidige 
termijn als Kamerlid afmaken. 
Zijn benoeming gaat in per 1 ju-
li 2010. Op di dag, donderdag 1 
juli, zal de heer Remkes geïn-
stalleerd worden als commissa-
ris van de Koningin tijdens een 
extra vergadering van Provincia-
le Staten van Noord-Holland. De 
uit Groningen afkomstige Rem-
kes is 58 jaar en lid van de VVD. 
Hij is sinds eind 2006 lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal en was dat ook van 1993 
tot 1998. De heer Remkes was 

van 1998 tot 2002 staatssecreta-
ris van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieube-
heer en van 2002 tot 2007 minis-
ter van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
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Koninginnedag gelukkig 
weer een echte feestdag
Heemstede - Koninginnedag 2009 was een aflevering die we geen van allen als echte feestdag zul-
len herinneren door de aanslag in Apeldoorn waardoor acht mensen het leven lieten. Dit jaar is er geluk-
kig niets rampzaligs gebeurd. Koninginnedag 2010 gaat de boeken in als echte feestdag ondanks de re-
genval in de ochtenduren. Wel werd stilgestaan bij de verdrietige Koninginnedag van vorig jaar, maar daar-
na was het een heerlijk Oranjefeest voor jong en oud. Zie binnenin deze krant voor meer foto’s (gemaakt 
door Ton van den Brink)  

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

5.50
4 STUKS

GEPANEERDE
SCHNITZELS

HAARLEM - BLOEMENDAAL - AMSTERDAM

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Johan Remkes nieuwe 
commissaris N-H

En zij kregen een lintje...
Heemstede - Traditiegetrouw vindt daags voor Koninginnedag de ‘lintjesregen’ plaats. Dit jaar kregen één 
dame en drie heren Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Vlnr: L. Beausar van Os, P. Burghoorn, burge-
meester M. Heeremans, C. Kruseman-de Wal en M. van den Heuvel. Elders in deze krant het volledige ver-
slag en de bijbehorende foto’s door Ton van den Brink.

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

óók elke week op
www.heemsteder.nl
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De kapper van Job Cohen
In de Heemsteder van 28 april jl. 
genoten van de ‘Heemsteedse  
herinneringen aan  Job Cohen’.
Maar er staat een fout in. Ato van 
der Togt, de vader van Hans,  was 
geen kapper van beroep. Ato was 
een uitstekende keeper in het 
eerste van HFC (de huidige Ko-
ninklijke), een absolute topper in 
cricket (Rood en Wit en het Ne-
derlands elftal) en had een uit-
stekende baan in het P.R. Traject  
bij Heineken. Ik denk dat Job Co-
hen, als hij in Heemstede naar de 
kapper ging, naar de kapsalon 
ging van de heer Kuyken, op het 
hoekje van de  Zandvoortselaan/
Herenweg en slechts een paar 
huizen verwijderd van de heer 
Ato van der Togt.  
Paul Bouwman, Lorentzlaan 
89, Heemstede.

Reactie van de schrijver
De vader van Hans van der Togt, 

de heer Ato van der Togt die in 
1983 overleed, was inderdaad 
vertegenwoordiger in dienst 
van de firma Heineken en werd 
in 1946 in Maastricht gedeta-
cheerd. 
Ik baseerde me op het boek 
‘Haarlem bevalt!’ dat als volgt 
aanvangt: “Met belangstelling 
bladert Job Cohen door ‘Maas-
tricht bevalt!’ Hij was jarenlang 
hoogleraarr en rector magnificus 
aan de Universiteit Maastricht 
en kent bijna iedereen die in het 
boek staat. “Goh, wat grappig, 
Pieter van den Hoogenband heeft 
nog bij mijn zoon in de klas geze-
ten. Hans van der Togt? Die komt 
toch uit Heemstede en niet uit 
Maastricht? Ik heb zes jaar lang 
in Heemstede bij hem in de klas 
gezeten. Ik kan je een foto laten 
zien waarop hij staat. Zijn vader 
was kapper.” 
Hans Krol.

Een gebed
Leer me mijn ego klein maken
leer me leven vanuit mijn ziel

zodat mijn hart open blijft
leer me niet reageren 
maar respons geven

leer me zacht en met een glimlach
naar mijn aspecten kijken

leer me zien waar ik mijn ogen voor sluit
leer me luisteren naar wat ik niet wil horen

geef me inzicht in mijn leugens zodat
ik mijn waarheid leer kennen
leer me het mysterie van het

levensspel vertrouwen
leer me mijn haat omarmen zodat

ik de liefde kan ontvangen
leer me nederig zijn en vol

dankbaarheid buigen voor alles
wat het leven mij geeft

leer me leven vanuit mijn ziel
niet vanuit mijn aspecten.

Ik kies voor leven in het NU. 
Ada Lodder

Expositie in bibliotheek Heemstede

Vrolijke schilderijen 
van Joop Piets
Heemstede - Van 15 mei tot 1 
juli 2010 exposeert Joop Piets 
zijn schilderijen in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede. U bent van har-
te uitgenodigd de expositie tij-
dens openingstijden van de bi-
bliotheek te bezichtigen. Alles 
draait om vrolijkheid; Joop Piets 
verrast met een feest in vorm en 
kleur. Fantasierijke en uitbundi-
ge schilderijen in olieverf en in 
acryl op papier. Na eerst vooral 
naturalistisch en abstract te heb-
ben geschilderd, is nu het ma-
ken van op fantasie gebaseerde 
figuren het onderwerp van zijn 
schilderijen. Naast schilderijen 
kunt u ook een collage en veel-
gekleurde houten objecten zien.  
Joop Piets studeerde in 1952 af 
aan de Academie van Beelden-
de Kunsten in Rotterdam. Daar-

na was hij als ontwerper en il-
lustrator werkzaam bij een far-
maceutische handelmaatschap-
pij en ontwierp hij advertenties, 
affiches, folders en verpakkin-
gen bij diverse reclame- en ad-
vertentiebureaus. Hij stapte over 
naar de wereld van de tijdschrif-
ten en gaf vorm aan onder an-
dere Regina Mode, Sjors, Ok-
ki, Taptoe, Tina, Libelle en de Il-
lustratie. Hij schreef korte ver-
halen en maakte er illustraties 
bij. De afgelopen 17 jaar was hij 
eindredacteur bij diverse bladen 
en uitgeverijen. Ook volgde hij 
een cursus Monumentaal Beeld-
houwen bij Elsbeth Pluimers van 
het Amsterdams Beeldhouwers 
Collectief. Bekijkt u ook eens de 
website www.sbhaarlem.nl.
De expositie is gratis toeganke-
lijk.

Grootste plaats, kleinste 
opbrengst kledingactie
Heemstede - Half april heeft 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood in verschillende plaat-
sen in Bennebroek, Heemste-
de, Hillegom en Vijfhuizen kle-
dinginzamelingsactie gehouden. 
In totaal werd er 6.440 kg kle-
ding ingezameld. De opbrengs-
ten waren als volgt verdeeld: 
Bennebroek                    760 kg
Heemstede                     800 kg
Hillegom                       4080 kg
Vijfhuizen                        800 kg
De opbrengst van de inzame-
lingsactie komt grotendeels ten 
goede aan een project in Ke-
nia. Hier wordt de lokale bevol-
king geholpen om periodes van 
droogte beter door te komen 
door bijvoorbeeld het creëren 
van nieuwe waterbronnen. 

Op www.samskledingactie.nl  
vindt u meer informatie over de 
projecten en een overzicht van 
de vaste inleverpunten. 

Tegen paal 
gereden...
Heemstede - Maandagmor-
gen 3 mei om 02.20 uur kwam 
bij de politie de melding binnen 
dat een automobilist tegen een 
paal was gereden op de Heem-
steedse Dreef. De 78-jarige man 
uit Loenen aan de Vecht was ver-
ward, maar bleef ongedeerd. Te-
gen de man wordt proces-ver-
baal opgemaakt.

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

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

INGEZONDEN
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Sieraden van de samenleving
Gedecoreerden in 

Heemstede
Heemstede - Vier bijzonde-
re gasten werden donderdag 
naar het raadhuis gelokt. Burge-
meester Marianne Heeremans 
ontving donderdag sieraden uit 
de samenleving die een Konink-
lijke onderscheiding uitgereikt 
kregen. Met een smoes als zou 
het een 45-jarig huwelijk betref-
fen?  “Echt waar”? vroeg Hee-
remans. 

Het klopte ongeveer bij de heer 
P. Burghoorn die benoemd 
werd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Velen kennen 
hem van zijn activiteiten voor 
de protestante kerkgemeen-
schap. Als lid van het College 
van Kerkrentmeesters, het Col-
lege van Beheer en het College 
van Kerkvoogden bij de Protes-
tante Gemeente in Heemstede. 
Als Kerkmeester behartigt hij 
zaken van dit historische kerk-
gebouw waarin zich het grafmo-
nument van Adriaan Pauw be-
vindt en het Bolderorgel.  Geen 
onbekende, ook bij de gemeen-
te, want hij is de contactpersoon 
vanuit de kerk voor activiteiten 
op het Wilhelminaplein, zoals op 
Koninginnedag. 

De heer L. Beausar van Os, in 
het dagelijkse leven Leo van Os, 
ging na zijn pensioen als niet-
ouder zich inzetten voor de In-
ternationale School van Am-
sterdam, een topschool met een 
economisch belang voor Ne-
derland. Tien jaar senior-expert 
bij het PUM, waar zeer ervaren 
managers en experts voor kort-

stondige projecten worden uit-
gezonden naar ontwikkelings-
landen.   Enige jaren vicevoorzit-
ter van de Nederlandse Vereni-
ging van Hoofdpijnpatiënten en 
maatje van een voormalig psy-
chiatrisch patiënt. Sinds 1971 
heeft hij met zijn vrouw drie in 
nood verkerende pleegkinde-
ren in huis genomen. Tijdens 
zijn loopbaan in de reclamewe-
reld heeft hij zich ingezet voor 
Stichting Ideële Reclame, SIRE, 
bijvoorbeeld met de beroemde 
vuurwerkcampagnes. Hij werd 
benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 

Als burgenmeester Heeremans 
zegt Martin van den Heu-
vel, zullen de aanwezigen mis-
schien zeggen: “O ja, Martin van 
den Heuvel”. Want als Oost-Eu-
ropadeskundige was hij  re-
gelmatig te gast bij radio-en 
televisieprogramma`s. Jarenlang 
gaf hij commentaar in de TROS-
Nieuwsshow. Hij woonde in de 
jaren 60 drie jaar in Moskou en 
bezocht Rusland en de Oost-
Europese landen vele malen. Hij 
kende het Sovjetsysteem van 
binnenuit. Dat hij zorgde voor 
een ander geluid werd hem niet 
altijd in dank afgenomen. Van 
1985 tot 1996 was hij lid van de 
Adviesraad voor Vrede en Veilig-
heid van de ministeries van Bui-
tenlandse Zaken en Defensie, 
had er zijn eigen afwijkende me-
ning en zorgde voor tegenge-
luid. Hij zet zich met zijn vrouw 
Han in voor de actie “Help Tan-
te Maria in Armenië” waar Ma-

ria Goris, een Nederlandse ver-
pleegster in Armenië, een wees-
huis voor 140 kinderen leidt. Hij 
kreeg de versierselen opgespeld 
die horen bij Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 

Mevrouw C. Kruseman-de 
Wal is tweede secretaris van de 
Heemsteedse Kunstkring met 
1100 leden [niet 100 zoals ik in 
een vorig artikel over de Kunst-
kring schreef] die zich allemaal 
kunnen inschrijven voor concer-
ten en theatervoorstellingen en 
waarvoor zij alleen al 4000 boe-
kingen per jaar in de computer 
voert. Rekening houdend met 
specifi eke wensen. Van 1982 tot 
1996 was zij bestuurslid van het 
Wereld Natuurfonds Regio Ken-
nemerland. Ze verzorgt excur-
sies voor scholieren en  blinden  
voor het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland en inventariseert 
vlinders voor de landelijke Vlin-
derstichting. Zij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Tot slot vertelde Marianne Hee-
remans nog dat het Nederland-
se decoratiestelsel zijn oor-
sprong kent in 1815 . De Orde 
van Oranje Nassau, de orde die 
de vier gedecoreerden ontvin-
gen, is bij wet van 4 april 1892 
ingesteld. Het accent ligt op ver-
diensten jegens de maatschap-
pij. Uitgangspunt is dat de on-
derscheiding geen recht is maar 
een erkenning. Een onderschei-
ding is dus iets bijzonders, een 
sieraad!                     
Ton van den Brink

De heer Burghoorn.

De heer L. Beausar van Os.
                                                        Mevrouw C. Kruseman-de Wal

De heer M. van den Heuvel
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Moederdagcadeaus uit de hele wereld 
bij de Wereldwinkel van Heemstede
Heemstede - Bij een bezoek 
aan Wereldwinkel Heemste-
de valt altijd weer op hoe divers 
en veelkleurig de producten uit 
de derde wereld zijn. Voor jong 
en oud, en dus ook voor moe-
der vind je hier vrolijke cadeaus. 
Met een aankoop uit de Wereld-
winkel maak je niet alleen moe-
der blij; de producenten van de 
Fair Trade producten ontvan-
gen een eerlijke prijs voor hun 
product. Samen kunnen we de 
armoede wél bestrijden is het 
motto.
                   
Een greep uit het assortiment
Sjaals uit Vietnam en India, sie-
raden uit Indonesië, Nepal, Pe-
ru en India. Spekstenen beeldjes 

uit Kenia en Zimbabwe, unieke 
notitieboekjes uit India. Boed-
dha’s uit Nepal, Sri Lanka en In-
donesië. Handbeschilderd aar-
dewerk (tapas) schalen uit Tu-
nesië, houten kommen uit de Fi-
lippijnen.
Kortom, teveel om op te noe-
men. En, als je niet kunt kiezen 
uit al deze leuke hebbedingen 
maken de medewerkers  speci-
aal voor jouw moeder een fees-
telijk pakket met producten uit 
het Fair Trade Food assortiment.
                               

8 Mei World Fair Trade Day
Op zaterdag 8 mei is het World 
Fair Trade Day. De internationale 
dag voor Fairtrade. Over de hele 

wereld besteden Fairtrade orga-
nisaties waaronder de Wereld-
winkels op deze dag extra aan-
dacht aan Fair Trade. Op die dag 
kunt u in Wereldwinkel Heem-
stede, als u er toch bent voor uw 
moederdaginkopen,  gratis  Fair 
Trade koffie, thee en de over-
heerlijke vruchtensappen zoals 
Zuid Afrikaans appelsap met li-
moen proeven.
Wereldwinkel Heemstede, in 
2009 voor de derde keer be-
kroond tot beste winkelketen op 
cadeaugebied. Raadhuisstraat 
29, www.wereldwinkelheemste-
de.nl
Openingstijden dinsdag / vrij-
dag 10.00 tot 17.30 uur, zaterdag 
10.00 tot 17.00 uur 

Bourgondisch genieten van Lim d’Or asperges

Zaterdag 8 mei Aspergedag 
bij ‘Lucas Primeurs’
Heemstede - Het is weer de 
tijd om bourgondisch te genie-
ten van de overheerlijke Lim 
d’Or®-asperges. Lim d’Or staat 
voor het Limburgse Witte Goud; 
exclusieve en authentieke as-
perges van Limburgse bodem. 
De Lim d’Or-asperge is een top-
product dat met recht exclusief 
mag worden genoemd. Exclusief 
enerzijds vanwege de duurzame 
en kleinschalige teeltwijze; de 
‘Keizerin der Asperge’ wordt ge-
teeld door geselecteerde telers. 

Het perfecte uiterlijk
Anderzijds is de Lim d’Or-asper-
ge uniek vanwege haar kwali-
teitskenmerken zoals het per-
fecte uiterlijk, de verfijnde struc-
tuur, de smaak en de presenta-
tie op het couvert. Het serveren 
van Lim d’Or-asperges is voor-
behouden aan Lucas primeurs 
en een beperkt aantal topres-
taurants. Lim d’Or is een initi-
atief van Aceera, het onafhan-
kelijke projectenbureau voor de 
Nederlandse aspergebranche.
Enkele Limburgse aspergete-
lers zijn uitverkoren om Lim 
d’Or-asperges te telen. Deze te-
len volgens een eigen teeltpro-
tocol en maken geen gebruik 
van plastic folie en grondver-
warming. De groei wordt dus 
niet geforceerd wat het uiter-
lijk én de smaak van de asper-
ge ten goede komt. Maar ook 

goede grond is een absolu-
te must. De Lim d’Or-telers ko-
zen daarom de meest vruchtba-
re percelen voor deze bijzondere 
asperge. En voor de oogst zet-
ten zij uitsluitend gekwalificeerd 
personeel in. Daarnaast is er in-
tensief contact tussen teler en 
Rob Lucas van Lucas Primeurs, 
de kwaliteitsgroentenzaak uit de 
Jan van Goyenstraat, waardoor 
kwaliteit en versheid nog meer 
gegarandeerd is. 
Kortom, de ideale setting voor 
het leveren van een topproduct! 
Het serveren van de Lim d’Or-
asperge is voorbehouden aan 
een aantal kwaliteitsrestaurants. 
Asperge op zich is voor de res-
tauranthouders een prachtige 
groente en de Lim d’Or-asperge 
geeft hier nog een extra dimen-
sie aan. Deze, op ambachtelijke 
wijze bereide, asperge mag dan 
ook niet ontbreken op de me-
nukaart. Volgens de restaurant-
houders proef je de pure smaak 
van asperges, mede door de 
authentieke teeltwijze. De Lim 
d’Or-asperge smaakt weer zoals 
de asperge moet smaken. 

Zaterdag: Aspergedag!
De Lim d’Or-asperge is echt 
iets bijzonders! Proeven? Kom 
dan naar Lucas primeurs in 
de Jan van Goyenstraat. En 
ontdek dat deze fijne groen-
te overigens veelzijdig is, voor 

soep, salade en uiteraard als 
‘wit goud’ op uw bord. Zater-
dag 8 mei is tot Aspergedag uit-
geroepen. Komt u ook langs bij 
Rob Lucas en zijn team? Jan 
van Goyenstraat 10, tel. 023-
5471248 
 
Waar haar bodem is gekoesterd
Wordt haar smaak in goud ver-
guld,
Spreekt de tong in zachte stilte:
Ik heb goddelijk gesmuld

Heemsteders
Moederdaghysterie

Ieder jaar kijk ik er stiekem 
naar uit. Moederdag. Niet zo-
zeer omdat ik bedolven wens te 
worden door de meest stomp-
zinnig cadeaus, die, door ver-
schillende concerns de ether in 
worden geslingerd. Echter wel 
omdat het mijn nazaten tot na-
denken noopt. Sterker nog, tot 
twee keer nadenken. Dit komt 
doordat ik rond moederdag ja-
rig ben. Eenmaal nadenken 
blijkt ieder jaar een behoorlijke 
opgave. Laat staan twee keer. 
Cadeaus zijn wat mij betreft 
niet echt noodzakelijk. Laten 
we wel wezen. Wat moet ik in 
vredesnaam met nog een stof-
zuiger, strijkbout, keukenweeg-
schaal, staafmixer of elektri-
sche tandenborstel. Hoewel 
de laatste twee tegenwoordig 
ook voor heel andere doelein-
den gebruikt kunnen worden. 
Echter dat ligt dan wel geheel 
aan het improvisatievermogen 
van de gebruikster. Een weeg-
schaal zullen ze me nooit meer 
geven. In een ver verleden heb-

ben ze het in hun hoofd ge-
haald om mij een exemplaar 
van plexiglas cadeau te doen. 
Waarschijnlijk met in hun ach-
terhoofd de gedachte, wanneer 
we het een beetje leuk verpak-
ken zal de impact niet zo groot 
zijn. Nou, daar hebben ze zich 
stevig in vergist. Mijn wraak 
was zoet. Toen wij een week la-
ter de caravan moesten wegen, 
alvorens deze kon worden aan-
gehaakt, is de desbetreffende 
weegschaal onder zijn gewicht 
bezweken. Op moederdag wil 
ik wakker worden van de kin-
deren. Wil ik me nog een keer 
kunnen omdraaien, terwijl ik op 
de achtergrond geluiden uit de 
keuken hoor.

Een stoel die bij het aanrecht 
wordt getrokken. Kastdeurtjes 
die zevenentwintig keer open 
en dicht gaan omdat ze het 
zout niet kunnen vinden. Even-
als de eieren, die zoals ieder 
jaar of ongekookt of fluores-
cerend  groen in het dopje be-

Om op te eten...
Prijzenwinnen bij 
‘de Konijnenberg’
Heemstede - Jack en Koos zijn 
er vast aan begonnen, de nieu-
we rebus & kleur placemets 
van Pannenkoekenhuis De Ko-
nijnenberg en Restaurant Lin-
naeushof. Ze liggen de hele zo-
mer tot en met einde seizoen 
van speeltuin Linnaeushof in 
beiden restaurants.
Huismascottes Bennie Broek en 
Karel Konijn zijn vrienden die 
graag samen sporten en spelen.
Terwijl je op je pannenkoek 

wacht, los dan de leuke rebus op 
en wie weet ben jij de wekelijk-
se  winnaar van de rebus. Mail 
of lever direct in, de oplossing 
van de rebus en iedere week 
krijgt een winnaar een cheque  
om 2 gratis  Bennie Broek Boxen 
of 2 gratis Karel Konijn Kinder-
menu’s te komen eten bij beide 
restaurants. Ga dus snel aan de 
slag, en los de rebus op!

Restaurant Linnaeushof, Rijks-
straatweg 4, Bennebroek, 023-
5845873 www.linnaeushof.nl  
Pannenkoekenhuis De Konij-
nenberg, Herenweg 33, Heem-
stede 023-5848096 www.deko-
nijnenberg.nl 

landen. Het dichtslaan van de 
koelkast. De bestek la die door 
het grove geweld bijna uit zijn 
voegen knalt. En uiteraard het 
stiekeme gefluister. 

De deur die opengaat. 
Daarna twee kleverige handjes 
die me omarmen. Het uit het 
hoofd geleerde versje. De op-
gerolde, prachtig ingepakte te-
kening. 

En niet te vergeten het 
kopje lauwe thee. 
‘Mam, moederdag’, hoor ik de 
jongste in gedachten al roepen, 
waarna de oudste, met baard in 
zijn keel, bromt; “Ze slaapt nog, 
zet maar op het nachtkastje”. 
Waarna ik quasi-slaperig over-
eind kom en heel hard roep. Oh 
jongens, wat een verrassing. De 
jongste kruipt lekker nog even 
bij me in bed terwijl de oudste 
niet snel genoeg weet weg te 
sluipen. 

Dat is pas moederdag. Laat die 
hysterie wat mij betreft maar 
weg. 

Ingrid de Bruijn
www.ingriddebruijn.nl
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Sander Wessels, 20 jaar eigenaar van Vosse 

“Onze klanten denken mee” 

Heemstede –  Sander Wessels, 
de eigenaar van Vosse Installa-
tiebedrijf, had het nog tegen zijn 
personeel gezegd. Zijn 20-jarig 
jubileum bij de zaak op 29 april 
vond hij geen feestje waard. 
Daar dachten ze bij Vosse an-
ders over. Een ballonnenboog 
begroette hem bij de deur en de 
rest van de dag werd het feest-
varken vakkundig van zijn werk 
gehouden, o.a. door de felicita-
ties van verschillende klanten.  
Een barbecue met het voltallig 
personeel en aanhang sloot de 
feestdag af.  

Sander Wessels (48) was in 1990 
werkzaam bij Nouris in Haarlem, 
toen dit bedrijf Vosse overnam. 
In het bezit van alle benodigde 

diploma’s werd hem verzocht de 
zaak in Heemstede te reorgani-
seren.
Vosse met een meer dan 80-ja-
rige geschiedenis als loodgie-
ters en wagenmakerbedrijf was 
toen gevestigd aan de Raad-
huisstraat. In de loop der jaren 
was het bedrijf vrijwel tot stil-
stand gekomen. Door hard wer-
ken en er veel tijd en energie in 
te stoppen, werd het vertrouwen 
bij de klanten teruggewonnen. 
Hoewel hij aanvankelijk geen 
ambities had voor een eigen be-
drijf, werd Sander enkele jaren 
later de eigenaar van Vosse. Hij 
stootte het elektrawerk af, nadat 
voor het personeel een nieu-
we baan was gevonden. Met de 
verhuizing naar de huidige loca-

tie aan de Kerklaan 9 kwam het 
bedrijf in een stroomversnel-
ling. “Onze business omvat al-
les van de kelder tot en met het 
dak van het huis” , zegt Sander 
Wessels. “Mijn eigen personeel 
tekent voor het loodgieterwerk 
zoals dakwerk en zinkwerk en 
natuurlijk alles rondom de cen-
trale verwarming. Voor het an-
dere werk betrekken we stuka-
doren, elektriciens en bouwkun-
digen.”  Het team van Vosse be-
staat naast Wessels uit de com-
merciële man Patrick Verburg, 
de spil op kantoor Charlotte jan-
sen  en acht goed opgeleide 
vakmensen, die klaar zijn voor 
de constante vernieuwing in het 
vakgebied.
Bij Vosse zien ze veel in de toe-
komst van alternatieve ener-
giebronnen als wind en zonne-
energie. “Energie die opgewekt 
wordt door de zon is er altijd, 
ook als het bewolkt is. Steeds 
meer klanten zijn echt gemoti-
veerd om te investeren in scho-
ne energie. Ook als het de eer-
ste jaren nog niet kosteffectief 
is. Milieuvriendelijke techniek 
is onze toekomst. Als een mo-
dern en dynamisch bedrijf zijn 
we daar volop mee bezig.” 
Sander Wessels heeft een dui-
delijke mening over de inwoners 
van Heemstede. “De mensen 
hier weten over het algemeen 
veel van techniek. Ze denken 
met je mee en zijn goed geïn-
formeerd. En wat ook zo leuk is 
aan Heemstede: bijna ieder huis 
is verschillend. Je leert hier echt 
nadenken over je vak.  

De vader van een 19-jarige 
dochter merkte enkele jaren ge-
leden dat hij zijn gezondheid 
in acht moet nemen. De lange 
werkdagen gingen zijn tol eisen 
en sindsdien besteedt hij meer 
tijd aan ontspanning. Het ge-
schenk dat hij donderdag van 
zijn personeel kreeg, een op 
maat gemaakte golfset , sluit 
daar prachtig bij aan.
Mirjam Goossens

                                                                                     Hulde voor de jubilaris onder de ballonnenboog

Nieuw voor Heemstede e.o.!
Met een High-TeaThuis is 
Moederdag nog leuker!
Heemstede - Sinds kort heeft 
Heemstede/Haarlem en om-
geving  er een zeer smakelijke 
nieuwe service bij.
Voor de populaire High-Tea be-
hoeft u vanaf nu niet meer de 
deur uit. Een kompleet verzorg-
de High-Tea met heerlijke rijk 
belegde sandwiches en vele 
zoete lekkernijen zoals scones 
met verse aardbeien en clotted 
cream worden via de bezorg-
dienst van High-TeaThuis.nl pre-
cies op de afgesproken datum 
en tijd bij u thuis afgeleverd.
Maar u kunt natuurlijk ook zelf 
uw familie, een lieve buurvrouw 
of een van uw medewerkers ver-
rassen met zo’n heerlijke trakta-
tie.

Voor de komende  Moederdag 
op zondag 9 mei a.s. is het na-
tuurlijk helemaal een waarde-
vol en leuk geschenk. Moeder 
of Oma zullen het zeer op prijs 
stellen wanneer zij in hun eigen 
huis zo verwend zullen gaan 
worden.
De populaire High-Tea is als 
twee verschillende arrangemen-
ten verkrijgbaar. Ook bestaat er 
de mogelijkheid voor het bestel-
len van een High-Tea Cadeau-
bon, met deze bon kan de ont-
vanger zelf beslissen wanneer 
hij de gekozen High-Tea Thuis 
laat bezorgen. 
Voor meer informatie en bestel-
lingen kunt u kijken op www.
high-teathuis.nl

Regio - Prezens, onderdeel van 
GGZ inGeest, organiseert op 19 
mei in Haarlem (gebouw Zuider-
poort) de cursus ‘Wakkere men-
sen’. Voor aanmelding en infor-
matie: secretariaat preventie 
Prezens, T (023) 518 7640 of E 
infopreventie@prezens.nl. 

Iedereen kent wel de gevolgen 
van slapeloosheid en een slech-
te nachtrust: je de hele dag niet 
fit voelen, moeite met concentre-
ren, overdag in slaap sukkelen. 
Slecht slapen komt vaak voor. 
In de cursus ‘Wakkere mensen’ 

wordt aandacht besteed aan de 
invloed van bezigheden over-
dag op het slaapritme, spanning 
en ontspanning; hoe om te gaan 
met piekeren en de invloed van 
denken en meer.

Deze cursus is ontwikkeld voor 
mensen die al langere tijd last 
hebben van slaapproblemen en 
willen leren hoe beter te slapen. 
Er wordt gewerkt met een cur-
susmap met achtergrondinfor-
matie en opdrachten. Hiermee 
gaan de deelnemers thuis aan 
de slag.

Cursus ‘Omgaan 
met slaapproblemen’
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Nieuwe brochure Welzijn Ouderen Heemstede

‘Nabestaandendossier’ grote 
steun voor nabestaanden 
Heemstede - Heeft u al wat ge-
regeld? Een eenvoudige vraag 
waar een hoeveelheid vragen 
achter schuilt. Wat moet er alle-
maal gebeuren als een dierbare 
komt te overlijden? Wat zijn de 
wensen van de overledene over 
zijn of haar begrafenis of crema-
tie?  Woensdagochtend gaf An-
nelie Brummer deskundig uitleg 
over het belang van een nabe-
staandendossier. Annelie is een 
professional organiser en heeft 
haar eigen adviesbureau Goed 
Geregeld in Heemstede. Over-
komt ons iets dan hebben on-
ze nabestaanden naast verdriet 
ook veel zaken te regelen. U 
kunt zich hier al op voorberei-
den. Door hierover te praten met 
uw dierbaren en/of belangrijke 
zaken vast te leggen. Dat geeft 
rust! De directeur van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Heem-
stede, Ted Herkes, heeft sa-
men met Welzijn Ouderen Ben-
nebroek, een boekje samenge-
steld waarin veel gegevens kun-
nen worden opgenomen die van 
belang zijn bij  overlijden. Gun 
u de tijd om het boekje door te 

nemen, alleen of samen met uw 
partner,familie of vertrouwens-
persoon.. Bij een notaris regelt 
u materiële zaken in een testa-
ment en in het handige boek-
je Nabestaandendossier legt u 
vast wat u graag geregeld zou 
willen zien. Voeg dan het Nabe-
staandendossier bij uw waarde-
papieren en vertel een vertrou-
wenspersoon waar die te vin-
den is. U kunt in dat boekje kwijt 
uw naam, geboortedatum en de 
plaats waar u geboren bent. Uw 
nummers van paspoort, identi-
teitsbewijs en waar die te vinden 
zijn. De naam van uw partner en 
een trouwboekje of samenle-
vingscontract. Uw medische ge-
gevens als: huisarts, ziekenhuis, 
donorcodicil, euthanasieverkla-
ring, tandarts, apotheek, fysio-
therapeut. De ziektekostenver-
zekering en de uitvaartverzeke-
ring. Uw levensovertuiging en 
telefoonnummer van pastorie. 
Uw Financiën als rekeningnum-
mers bij welke bank, opties en 
effecten, de accountant/admi-
nistrateur, notaris en executeur-
testamentair. Het pensioen-

fonds en AOW, uw Burger Ser-
vice Nummer, vroeger SOFI, uw 
DigiD-code, belastingadviseur, 
het Nutsbedrijf, telefoons, huis-
huur, leningen, abonnementen, 
lidmaatschappen wachtwoor-
den en inlogcodes. Leg erin vast 
wie dat bijzondere schilderij of 
dat ene aandenken later krijgt. 
Uw wensen over de begrafenis, 
crematie, waar, wie en hoe, wel 
of geen rouwkaarten en wan-
neer verzenden, welke uitvaart-
onderneming, plaats van opba-
ring en welke uitvaartplechtig-
heid.
Het vraagt even tijd om het boek-
je in te vullen, het vraagt ook een 
zekere moed om eraan te begin-
nen, maar als het gebeurt, is het 
boekje een grote steun voor de 
nabestaanden die al zo veel aan 
hun hoofd hebben. 
Welzijn Ouderen Heemstede kon 
dit boekje maken met de steun 
van de Bavo Stichting  Heemste-
de. Het Nabestaandendossier is 
verkrijgbaar bij Welzijn Ouderen 
aan de Lieven de Keylaan 24 in 
Heemstede.
Ton van den Brink 

Loes de Zwart van de Bavo Stichting neemt het eerste exemplaar Nabestaandendossier in ontvangst van  
Ted Herkes

Woensdagmiddagclub: 
Bootje van hout maken
Heemstede - Nu de warme da-
gen er weer aankomen kun je 
weer spelen met en om het wa-
ter. Lekker afkoelen, zwemmen, 
varen…. Op woensdag 12 mei 
gaan de kinderen bij de woens-
dagmiddagclub een zeilbootje 
maken van hout. Natuurlijk pro-
beren we hem uit op het water!  
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of – 

als het weer het toelaat – lekker 
buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is el-
ke woensdag van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
De woensdagmiddagclub kost 
per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden.

Casca-Kindervakantieweek 
met thema ‘Stenen Tijdperk’ 
Heemstede - Casca gaat back 
to basic in de laatste week van 
de zomervakantie met DE BUI-
TENBOEL! 
Het thema van deze fantastische 
actieweek voor kinderen van 6 t/
m 12 jaar is dit jaar het ‘Stenen 
Tijdperk’. Heel ver terug in de tijd 
leven de eerste mensen in holen 
en hutten, maken gereedschap-
pen van steen en communice-
ren met elkaar door de mooiste 
muurschilderingen van bijvoor-
beeld dieren en de jacht.

Vanaf dinsdag 17 augustus t/
m vrijdagochtend 20 augustus 
worden de jongens en meis-
jes meegenomen op ontdek-
kingsreis. De kinderen gaan sa-
men met een teambegeleider 
elke dag heel veel leuke dingen 
doen, o.a. een waterspektakel 
houden, het Buitenboellied ma-
ken, zwemmen en vooral veel lol 
maken en dat alles heeft te ma-
ken met het Stenen Tijdperk.

Door alle sportieve en creatie-
ve activiteiten is deze week één 
groot avontuur en hebben de 
kinderen een vakantieweek om 
nooit te vergeten. Ze gaan knut-
selen, sporten en zwemmen en 
kunnen aan allerlei spannende 
spelen meedoen. Dit alles uiter-

aard onder deskundig toezicht.
De Buitenboel vindt plaats op 
het terrein achter sportcen-
trum Groenendaal aan de Sport-
parklaan in Heemstede. 
De kinderen zijn bezig op dins-
dag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Donderdag 19 augustus is er 
een spetterende show voor de 
ouders en mogen de jongens en 
meisjes - als ze dat willen – blij-
ven slapen. 
De kijkavond is van 19.00 tot 
20.00 uur.

Vrijdagochtend 20 augustus om 
9.00 uur is het feest afgelopen. 
Meedoen kost 60,- euro (dit is 
inclusief 3 lunches en 1 ontbijt, 
drinken en wat lekkers). 
Een broertje of zusje betaalt 55,- 
euro.

Aanmelden kan door vanaf 
maandag 17 mei langs te komen 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.
De belangstelling is elk jaar 
erg groot, dus schrijf je kind 
snel in. Vol=vol! Eén volwasse-
ne kan maximaal 4 kinderen op-
geven. Natuurlijk mogen kinde-
ren aangeven bij wie ze in het 
groepje komen. Kijk ook op 
www.casca.nl

Winkeldief aangehouden
Heemstede - Personeel van 
een supermarkt aan de Binnen-
weg betrapte woensdagavond 
28 april rond 18.15 uur een 18-
jarige man op de diefstal van ar-
tikelen uit de winkel. De man, 

die uit Wijchen komt, is aange-
houden en overgedragen aan de 
politie. Hij is meegenomen naar 
het bureau en bekende daar de 
diefstal. Tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.

Buiten bewustzijn na 
vechtpartij op straat 
Heemstede – Omstreeks 01.00 
uur op vrijdag 30 april kwam 
een melding binnen van een 
vechtpartij op de Jan van Goy-
enstraat. Politieagenten trof-
fen vervolgens een naar later 
bleek 43-jarige man buiten be-

wustzijn aan op straat. De man 
is naar een ziekenhuis gebracht 
en daar opgenomen met hoofd-
letsel. Op aanwijzing van getui-
gen is de verdachte, een 50-jari-
ge man uit Limmen, aangehou-
den. 

Uit eerste onderzoek is naar vo-
ren gekomen dat de verdachte 
wilde wegrijden in zijn auto. Op 
dat moment sprong het slacht-
offer, dat ruzie had met een an-
dere man, op zijn auto waardoor 
er een ster in de voorruit kwam. 
Daarop is een vechtpartij ont-
staan tussen de twee mannen. 
waardoor het slachtoffer bui-
ten westen raakte. De verdach-
te is voor nader onderzoek inge-
sloten.

Workshop Labyrint
Heemstede - Op de zaterdagen  
15 en 22 mei geeft Deva Bouw-
meester een 2-daagse Work-
shop Labyrint in de praktijk van 
Tony Rekelhoff aan de Dr JR. 
Thorbeckelaan 45 te Heemste-
de.
Het labyrint is een mooi hulp-
middel om inzichten te krijgen 
in wat uw pad is. Op een van de 

dagen gaan de cursisten ook in 
een groot labyrint lopen.
 Kosten bedragen 60,- euro
(incl. materiaal en lunch)
Tijden zijn van 11.00 - 16.00 uur
Opgeven kan bij Tony Rekelhoff 
- 06-42617945 Via e-mail is ook 
mogelijk: 
tonyrekelhoff-manthar@quick-
net.nl
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Witte en oranje ballonnen 
op Koninginnedag 2010
Heemstede - Tegen  het warme 
welkom van burgemeester Ma-
rianne Heeremans had de druil-
regen weinig kans meer en kon-
den paraplu`s even dicht. De 
vlag kon droog gehesen worden 
door de scouts en daar klonk de 
roffel die nu eenmaal hoort bij 
het bereiken van de top. De bur-
gemeester feliciteerde de ko-
ningin én de echte jarige, prof.
mr. Pieter van Vollenhoven. Aan  
de koningin is de discussie over 
een pensioenregeling op 65 of 
67 jaar voorbijgegaan. Ze stond  
stil bij de slachtoffers en de na-
bestaanden van de ramp in 
Apeldoorn. 
De voorzitter van de Stich-
ting Nationale Feestdagen, Wil-
lem van den Berg, sprak ver-
der over het Oranjecomité, leg-
de uit waarom er geen ker-
mis meer is en geen vuurwerk. 
Kermisexploitanten komen niet 
meer, het was op het parkeer-
terrein van het sportpark nooit 
een succes. Vuurwerk wordt zo 
duur en er komen steeds meer 
bezwaren vanuit milieuoogpunt, 
dierenleed en  er komen steeds 
minder mensen. Burgemeester 

en wethouders lieten witte bal-
lonnen op ter herdenking van 
de slachtoffers van het drama 
van vorig jaar in Apeldoorn. Met 
oranje ballonnen kwamen kin-
deren van de Voorweg- en Jaco-
baschool naar voren om te zin-
gen. Een vrolijke Nederlandse 
medley, liedjes met een konink-
lijk randje en een sing-along 
met verhalen over m`n tante d`r 
bloes, geen bananen vandaag 
en het vreemde soepje van ze-
ven heksen.
 
Vrijmarkt
Op de Jan van Goyenstraat werd 
goed verkocht. Menig huwe-
lijkscadeau verdween van de 
ene naar de andere zolder voor 
een habbekrats, maar veel van 
die kratsen zorgen toch voor 
een leuk dagje. Op de vrijmarkt 
op de Sportparklaan liep een 
knulletje van amper zeven zon-
der blikken of blozen helemaal 
van de Javalaan tot de jachtha-
ven met een dienblad limona-
de. Voor iedereen een onmoge-
lijke prestatie in die drukte.  Hij 
zag de rijkdom van Heemstede 
niet. De duizenden bezoekers 

zochten en vonden soms hun 
geluk in de kraampjes of uitge-
stald op de grond. Ook hier te-
vreden eendags- handelaren of 
een enkel mopperend kind dat 
die speelgoedrotzooi weer naar 
zolder moest! Leny van Schaik 
gaf de volle Oude Kerk weer  
haar muzikale appeltjes van 
oranje. De jonge RTV-NH repor-
ter benaderde Leny op het podi-
um, bekende  net vader gewor-
den te zijn en  kreeg prompt zijn 
Graaf die in Den haag woont. Bij 
levensliederen in die Oude Kerk 
moet je altijd de zakdoek bij de 
hand houden. Het oranjebitter-
tje bij de uitgang doet dan weer 
denken aan dat eerste appeltje 
van oranje.
Om buiten op het Wilhelmin-
aplein gelijk bij de Eigen Slager 
Ad Vreeburg een sateetje van de 
barbecue te eten en te proosten 
met een drankje van de Eerste 
Aanleg, waar  Cees Heger tapt 
als geen ander. Veel muziek met 
optredens van Groovy Tunes en 
Whatever waarbij je iedereen 
tegenkomt die je al maaanden 
niet gezien hebt.
Ton van den Brink

Wethouder Christa Kuiper laat een witte ballon vrij. Naast haar Willem van de Berg, achter haar burgemees-
ter Heeremans en wethouder Botter.
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Excursie voor 55+ 
Naar Van Gogh Museum 
Amsterdam – Paul Gauguin
Heemstede - Een belang-
rijk overzicht van de dierba-
re thema’s van het werk van 
Gauguin is nu te zien in het 
Van Goghmuseum in Amster-
dam op de tentoonstelling 
Paul Gauguin, de doorbraak 
naar moderniteit. Zijn 11 zin-
kografieën geschilderd op ka-
nariegeel papier met exotische 
landschappen van Martinique 
en scènes uit Pont-Aven en 
Arles, hingen tijdens de Parij-
se Wereldtentoonstelling van 
1889 in het Café des Arts van 
de heer Volpini. 
Paul Gauguin maakte de Vol-
pini-serie op aanraden van 
kunsthandelaar Theo van 
Gogh, om zijn schilderijen on-
der de aandacht te brengen.
In totaal zijn ongeveer 60 wer-
ken, schilderijen, maar ook 
werken op papier, sculpturen 
en keramiek van Paul Gau-
guin en zijn vrienden Charles 
Laval, Emile Bernard en Louis 
Anquetin, van musea van over 
de hele wereld naar Amsterdam gekomen. Sleutelstukken zo-
als Wees mysterieus uit het Musée dÓrsay, Dansende Breton-
se meisjes (uit de National Gallery Washington) en Zelfportret 
(uit het Poesjkin Museum) en de recente aanwinst van het Van 
Gogh Museum Spinnend Bretons Meisje. De tentoonstelling 
Paul Gauguin – de doorbraak naar moderniteit is tot stand ge-
komen i.s.m. The Cleveland Museum of Art. 
Deze deelcollectie geeft u een beeld van de belangrijkste ont-
wikkelingen van de Parijse grafiek van eind 19de eeuw.  

Naast deze bijzondere expositie zijn ook Meesters uit Museum 
Mesdag te bewonderen. 
Verzamelen op dinsdag 18 mei om 9.45 uur in de hal van station 
Heemstede en reizen met Openbaar Vervoer. Kosten: 16,50 eu-
ro, ANWB-pas: 14,50 euro, MK 2,50 euro (incl. entree en Cas-
cakosten, excl. reiskosten en consumpties) Geef u snel op! 
Opgeven en betalen uiterlijk woensdag 12 mei in de Luifel.

Gauguin ‘Bretons meisje’.

Heemstede - Zondag 9 mei:
Oude Kerk: 10.00 u. mw. ds. Do 
Kisjes-de Vries (Bennebroek), 

met crèche en kinderkring. Ken-
nemerduin: ds. Cees Meijer. 
Pinksterkerk: geen dienst.

Op vakantie met het Rode Kruis

Met vakantie gaan is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Dat 
begrijpt het Rode Kruis Haar-
lem en omstreken heel goed. 
Voor sommige mensen is het 
niet meer mogelijk om zelfstan-
dig op vakantie te gaan vanwe-
ge een chronische ziekte, han-
dicap of ouderdom. Maar nie-
mand zou verplicht thuis moeten 
blijven omdat op de vakantielo-
catie niet de juiste zorg beschik-
baar is. Of omdat de badkamer 
niet geschikt is voor mensen in 
een rolstoel. 
Daarom biedt het Rode Kruis 
Haarlem en Omstreken volle-

dig verzorgde vakanties aan in-
woners van de gemeenten Bloe-
mendaal (Bennebroek), Haarlem 
en Heemstede. Daartoe heeft 
het Rode Kruis beschikking over 
het hotelschip de Henry Dunant 
en twee aangepaste vakantieho-
tels, de Valkenberg en de IJssel-
vliedt. 
Ook organiseert het Haarlemse 
Rode Kruis in juni en september 
een week naar vakantieboerde-
rij De Imminkhoeve te Lemele. 
Voor alle accommodaties geldt 
dat zij volledig zijn aangepast. 
Gasten worden begeleid door 
vrijwilligers, waaronder een ver-

Heemstede/Bennebroek - Stelt u zich eens voor, een week 
lang genieten. Een week lang ontspannen en lekker weg uit 
de dagelijks omgeving. Alles even vergeten en andere men-
sen voor u laten zorgen. Dat is vakantie!

pleegkundige. 

De vakantiebrochure 2010 kunt 
u aanvragen. Hierin kunt u lezen 
over welke weken het Haarlemse 
Rode Kruis de beschikking heeft 
in 2010 en worden de accommo-
daties kort omschreven, zodat u 
een keuze kunt maken. Ook zijn 
dan de kosten van een vakan-
tieweek bekend. Gasten kunnen 
tegen een gereduceerd tarief op 
vakantie; het Haarlemse Rode 
Kruis betaalt de resterende kos-
ten vanuit eigen middelen. 

Wilt u nog in juni met vakan-
tie, neem dan telefonisch con-
tact op. U kunt de brochure te-
lefonisch aanvragen op 5411615 
(maandag, dinsdag en donder-
dag van 9.00 – 14.00 uur).

Koninklijk lintje voor mevrouw 
Kortekaas uit Bennebroek

Mevrouw Kortekaas woont in 
Bennebroek, gemeente Bloe-
mendaal en is sinds decem-
ber 1980 in dienst bij de provin-
cie Noord-Holland, waar zij di-
verse leidinggevende functies 
heeft vervuld. Ook is zij lid van 
de Bezwarencommissie Perso-
neelsbesluiten van de provincie 
Noord-Holland. Naast haar werk 
voor de provinciale organisa-
tie zet mevrouw Kortekaas zich 

in als vrijwilliger op diverse ter-
reinen van het maatschappelijk 
leven. Zo was zij van 2006-2008 
Lid van de Plaatsingscommissie 
in verband met de organisatie-
wijziging in de gemeente Hou-
ten. Sinds 2004 is zij lid van de 
Klachtencommissie Raad voor 
de Kinderbescherming Directie 
Noord-West. 

Sinds 2002 vervult mevrouw Kor-

Bennebroek - Op donderdag 29 april jl. heeft mevrouw A. Kor-
tekaas uit handen van de waarnemend Commissaris van de 
Koningin, Elisabeth Post een Koninklijke onderscheiding ont-
vangen. Mevrouw Kortekaas krijgt de onderscheiding voor 
haar jarenlange inzet in het maatschappelijke leven. Mevrouw 
Kortekaas is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

tekaas diverse functies voor de 
Hartekamp Groep, zoals Lid van 
de Deelcliëntenraad Dagbeste-
ding van De Hartekamp Groep; 
Lid, secretaris en penningmees-
ter van de Centrale Cliënten-
raad van De Hartekamp Groep; 
Lid van de Financiële Commissie 
CCR van De Hartekamp Groep. 
Van 1992 tot 1997 was zij Secre-
taris Stichting Welzijnswerk Cen-
trum Zuid, Haarlem en van 1990 
tot 1993 Secretaris Stichting 
Buurthuis de Hagedis, Haarlem. 

In de periode 1975 tot 1982 was 
zij secretaris van het Parochie-
bestuur van de O.L. Vrouwe He-
melvaart te Heemstede. 

Kerkdienst Protestantste Gemeente

Straatspeeldagen van Casca: 
Sport en spel-avonden 
in Heemsteedse wijken
Heemstede - De jaarlijkse 
straatspeel-avonden van Casca 
komen er weer aan!
Het is langer licht en dus mo-
gen kinderen ’s avonds wat lan-
ger buiten spelen. Casca speelt 
daar op in door in maar liefst 10 
wijken, verspreid over Heemste-
de, avonden vol sport en spel 
te organiseren. Of je nu 4 of 18 
jaar bent, er is voor iedereen wel 
wat. 
De jeugdwerkers en vrijwilli-
gers nemen een auto vol sport- 
en spelmateriaal mee: alle soor-
ten ballen die je maar kunt be-
denken, tennis- en badminton-
rackets, jongleermateriaal, mi-
nidoeltjes, volleybalnet, jeu de 
boules, tafeltennisbatjes, skate-
boards, frisbees. Maar de kin-
deren kunnen ook stelten lopen, 
hoepelen, elastieken, skippybal-
len, springtouwen, stoepkrijten 
en nog veel meer.

De hele buurt kan meedoen. En 
dat allemaal helemaal gratis! 
(Zorgt u wel zelf voor begelei-
ding voor uw kleine kinderen?)

Data
Maandag 17 mei is de straat-
speelavond in de Indische wijk 
aan de Meerweg/speelveld; 
Woensdag 19 mei in de Schil-
derswijk op het Jozef Israëls-
plein;
Maandag 24 mei in de wijk de 
Glip aan de dr. J.R. Thorbecke-
laan; 
Dinsdag 25 mei in de Wijk Mer-
lenhove bij de Roosje Voslaan/
Voetbalkooi;
Woensdag 26 mei: in het Cen-
trum bij het Res Novaplein;
Maandag 7  juni in de Rivie-
renwijk op het Haringvlietplant-
soen;
Woensdag 9 juni in de Bloemen-
wijk op het Rhododendronplein; 

Vrijdag 11 juni in de Vogelwijk 
aan de Ooievaarslaan;
Maandag 14 juni in de Provin-
ciënwijk aan de Zeelandlaan;
Vrijdag 25 juni in de Stationswijk 
op het Spoorplein;
Op deze avonden worden de be-
treffende straten afgesloten voor 
verkeer en kan er vanaf 
17.00 uur niet geparkeerd wor-
den. Omwonenden krijgen hier-
over vooraf bericht.
De straatavonden zijn van 18.30 
tot 20.30 uur en helemaal gratis! 
Dus kom lekker spelen en doe 
mee!

Kofferbakmarkt in Vogelenzang, 
er zijn nog plaatsen
Regio - Zaterdag 15 mei a.s. 
wordt weer een gezellige koffer-
bakmarkt in Vogelenzang (ge-
meente Bloemendaal) gehou-
den. 
Op het parkeerterrein van tuin-
centrum Bos aan de Vogelen-
zangseweg staan die dag weer 
vele tientallen uitgeladen koffer-
bakken met een diversiteit aan 

gebruikte goederen.
Aan deze markt kan iedereen, 
ongeacht het wel of niet in het 
bezit zijn van een kofferbak, 
deelnemen. Een ideale moge-
lijkheid om overbodig huisraad, 
te krappe kleding of uitgelezen 
boeken van de hand te doen. 
Een standplaats voor een auto 
kost slechts 17,50 euro.

De markt duurt van 9.30 tot 16 
uur en zowel de toegang als het 
parkeren is gratis.
Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u (dagelijks van 9.00 
tot 19.00 uur en in het weekend 
tot 17.00 uur) bellen naar: orga-
nisatieburo MIKKI, 0229-24 47 
39/24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.
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Onbekende episode in geschiedenis Bosbeek... 

Voorjaarseditie 2010 
HeerlijkHeden is uit!
Heemstede - Het kwartaal-
blad van de Historische Ver-
eniging Heemstede-Benne-
broek (HVHB) toont op de om-
slag een foto van een prach-
tig gegraveerd 18e-eeuws glas 
met daarop een afbeelding van 
de buitenplaats Bosbeek. In het 
blad zijn nog drie andere prach-
tige glazen en bokalen afge-
beeld. Hans Krol beschrijft de 
achtergrond ervan: in opdracht 
van wie ze vervaardigd werden 
en welke technieken er gebruikt 
werden.
Een voor deze meidagen toe-
passelijk verhaal speelt ook op 
Bosbeek. Hier werden vanaf half 
mei 1945 kinderen van geïnter-
neerde NSB-ers opgevangen. 
Mevrouw Zomerdijk werkte er 
als jonge vrouw en schreef een 
bijzonder verhaal over deze voor 
velen onbekende episode in de 
geschiedenis van Bosbeek en 
Heemstede. 
In februari van dit jaar heeft u in 
de kranten kunnen lezen over 

de plannen de Hartekamp z’n 
oorspronkelijke okergele kleur 
terug te geven. Een interessant 
verslag van het kleuronderzoek, 
verricht in opdracht van Hyl-
kema Consultants uit Utrecht, 
leest u in deze HeerlijkHeden. 
Wie bij okergeel denkt aan een 
vrij hard, zonnig geel, kan op de 
achterzijde van de omslag zien 
dat daarvan geen sprake is. 
Mevrouw Jongens, dochter van 
architect Jacob Cornelis Jon-
gens, schrijft over de drie dub-
bele herenhuizen die haar va-
der aan de Heemsteedse Dreef 
bouwde en de meubels die hij 
ontwierp. Op een foto die kort 
na de bouw van de huizen ge-
maakt werd, is de pas aangeleg-
de Dreef te zien met daarachter, 
aan de kant van de Componis-
tenwijk, nog weiland. 
Cees Peper sluit zijn serie over 
blekerijen en wasserijen in Ken-
nemerland af met een verhaal 
over Bennebroek, geïllustreerd 
met een kaart van Floris Tromp 

uit 1659.
Voor in het blad vindt u de uit-
nodiging voor de Algemene Le-
denvergadering op 20 mei om 
20.00 uur in de burgerzaal van 
het gemeentehuis van Heem-
stede. De korte ledenvergade-
ring wordt gevolgd door een le-
zing van Saskia Bloemen van 
het Landschap Noord-Holland 
over cultuurhistorische vernieu-
wingsprojecten in Heemstede 
en Bennebroek, met name bij de 
Overplaats van de Hartekamp, 
en nog enkele andere korte pre-
sentaties. De avond wordt af-
gesloten met een drankje. De 
HVHB schenkt daarbij z’n eigen 
wijnen met bijzondere etiketten. 
Ook niet-HVHB-leden zijn van 
harte welkom. 
Meer informatie over de HVHB 
is te vinden op www.hv-hb.nl. 
Losse nummers van Heerlijk-
Heden zijn voor 4,- euro  te ver-
krijgen bij Marloes van Buuren, 
023 5290756 (níet van 13 t/m 16 
mei).

Heemsteedse Dreef 144-146 (links) en 136-138, kort na de bouw in 1935. In de verte achter de huizen de 
Schouwbroekerpolder en helemaal rechts het bos bij Hageveld.

Nieuwe voorzitter met boodschap

Han Hulshof voelt zich 
thuis bij de KBO
Heemstede – Na drie maanden 
meelopen met de vergaderin-
gen wist Han Hulshof het zeker, 
hier voel ik me thuis, hier kan ik 
wat betekenen voor de Katho-
lieke Bond van Ouderen, KBO. 
Woensdagmiddag in die prachti-
ge tuinzaal van Overbos, hield de 
KBO haar jaarlijkse leden verga-
dering en werd zijn benoeming 
tot nieuwe voorzitter door  de 
druk bezochte vergadering be-
krachtigd. 

Een hele opluchting voor de 
1200 leden die het de laatste 
jaren steeds met een ad inte-
rim moesten doen. Mevrouw Ria 
Wenders en later Fried Jansen 
hebben goed op de winkel ge-
past, de handelsman Han Huls-
hof treedt aan.  In zijn eerste toe-
spraak zat al een belofte. Aan-
dacht voor de eenzamen in de 
samenleving. De materiële rijk-
dom van onze maatschappij leidt 
vaak tot grote vereenzaming. 
Jongeren duiken in housemusic 
parties waar geen goed gesprek 
meer plaats vindt. Ouderen slui-

ten zich op in hun huis en komen 
niet meer buiten. Vaak bang voor 
het boze buitengebeuren, wel of 
niet terecht. Wilt u niet vereenza-
men, dan moet u er op uit trek-
ken. Aktie ondernemen en daar-
bij wil hij graag helpen. Een zus-
je van de vereenzaming is de de-
pressie en daar hebben ouderen 
nogal eens last van. Ieder be-
stuurslid heeft zijn specialisme,  
Han Hulshof gaat zich inzet-
ten om de vereenzaming, cq de-
pressies tegen te gaan.  Niet al-
leen, hij spreekt de leden aan 
zelf ook hun steentje bij te dra-
gen. Het bestuur zoekt vrijwilli-
gers die bestuursfuncties met de 
bestaande bestuursleden kun-
nen en willen delen. Als er een 
uitvalt, kan alles toch gewoon 
doorgaan. Er zijn veel activitei-
ten, maar er zijn te weinig vrijwil-
ligers . Geen tijd hebben is onzin! 
Tijd heb je niet, tijd maak je ge-
woon! Voor inlichtingen over de 
KBO kunt u terecht bij de secre-
taris Fried Jansen, telefoon: 023-
5286267.
Ton van den Brink

Talentvolle B1 speler Reinier Martin benut kans op doelpunt.

Talentvolle B-junior RCH 
maakt debuut bij A-junioren
Heemstede - Zaterdag 1 mei 
gaf grote personele problemen 
bij de A-1 van RCH en daarom 
heeft B1-junior Reinier Martin 
zijn debuut gemaakt bij de A-
junioren. Zoon van referee Jos 
Martin.
Reinier heeft laten zien dat RCH 
zich geen zorgen hoeft te maken 
over de kwaliteit van de jeugd de 
komende jaren. Brutaal, uitste-
kende techniek en de juiste in-
stelling! Zaterdagmorgen moest 
hij eerst ballen tegen SV Zand-
voort en daarna als een speer 
naar RCH, waar de A-junioren 
thuis uitkomen tegen SCW A1. 
Deze wedstrijd moest wel met 
winst voor RCH eindigen, want 
SCW staat met 3 punten achter 
op de tweede plek.
Er werd gevochten voor wat de 
mannen waard zijn. Verschillen-

de kansen voor zowel RCH als 
SCW eindigden naast het net. 
Trainer John van der Zeijs ijs-
beerde langs de kant en moe-
digde zijn mannen aan tot nog 
hogere prestaties. 
Als dan het eerste doelpunt 
valt, vanuit een mooie kopbal 
van Kevin, is de ontlading bij 
het team groot! SCW bleef tot 
het einde doorvechten en kee-
per Dani zorgde voor een paar 
hele mooie reddingen. Kort voor 
tijd kreeg debutant Reinier een 
kans en benutte die ogenblikke-
lijk. Het is alleen door het vak-
manschap van de keeper van 
SCW dat deze mooie bal er niet 
in gaat!
De wedstrijd eindigt voor dit 
kampioensteam in een 1-0 voor 
RCH A1. Nog steeds ongesla-
gen, na 19 wedstrijden gespeeld 

te hebben, waarvan er 17 zijn ge-
wonnen. De A1 van RCH staat op 
nummer 1, bovenaan met 1 wed-
strijd minder gespeeld dan num-
mertje 2 en 3.
Ook de ¼ finale van de KNVB 
jeugdbeker is door deze mannen 
gewonnen. De eindstand van de 
afgelopen woensdag gespeelde 
wedstrijd was 0-0, maar 3 van de 
5 penalty’s die op de gelijkstand 
volgden werden door de kanjer 
van een keeper gehouden.

Op naar de ½ finale! Deze wordt 
gespeeld bij Legmeervogels in 
Uithoorn op zaterdag 15 mei om 
19.30 uur. 



de zwepenboom! De broedvo-
gels van Leyduin zijn weer vol-
op bezig. Het zingen van de me-
zen en de boomklevers is over-
al te horen; het voorjaar is be-
gonnen! 
Op deze landgoederen vind je 
een mooie combinatie van na-
tuur, cultuur, historie en recre-
atie. Met open plekken met al-
leenstaande bomen die bijzon-
der van sfeer zijn. Grote kans 
om reeën tegen te komen. Op 
Woestduin lag tussen 1902 en 
1909 ooit de beroemde paar-
denrenbaan, nu is deze ´Vloek 
van Kennemerland` een open 
terrein waar de houtsnip in het 
voorjaar al knorrend zijn rondjes 
vliegt. De groep kijkt ook even bij 
de Belvedère, appelkelder en bij-
zondere grenspalen. Wie kennis 
wil nemen van de mooie ´voor-
jaar`-natuur en de bijzondere 
geschiedenis van Leyduin is van 
harte welkom om met deze IVN-
excursie mee te gaan. 

Vertrek om 19.00 uur bij de par-
keerplaats van Leyduin, Man-
padslaan. Duur: 1,5 uur. Deelna-
me is gratis. Aanmelden vooraf is 
niet nodig. Informatie bij 
Marc van Schie, 023-5351239 of 
kijk op www.ivn.nl/zuidkenne-
merland
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Heemstede
Zaterdag 8 mei
• Auteur Susan Smit bezoekt 
boekhandel Blokker om 14.00 
uur. Toegang: vrij.

T/m 14 mei
• 12 KZOD leden exposeren 
hun werk in het Raadhuis te 
Heemstede. Titel: In de sporen 
van Gerard von Brucken Fock.
Zie de website: www.kzod.nl

Tot eind juni
• Werk van de Heemsteedse 
kunstenaar Albert Rollich bij 
Kasim mode aan de Jan van 
Goyenstraat. 

Van 15 mei t/m 1 juli
Joop Piets exposeert vrolij-
ke kunstwerken in bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 

Regio
Donderdag 6 mei
• Klassiek kamermuziekcon-
cert in GGZ inGeest Benne-
broek. Aanvang: 12.30 uur. 
Locatie: Rijksstraatweg 113 
te Bennebroek. Met Naomi 
Bach, viool.

Vrijdag 7 mei
• Drugsbeleid belicht in Tref-
puntcafé Bennebroek. Gas-
te is mevrouw Horstink-Von 
Meyenfeldt, lid Nederlandse 
commissie drugsbeleid. Aan-
vang: 20u. Locatie: Akonieten-
plein 1.

Zaterdag 8 mei
• Populair Theaterorgelcon-
cert in het Kunkels Draaiorgel 
museum. 
Aanvang om 15.00 uur. Loca-
tie Kunkels Draaiorgelmuse-
um: Kuppersweg 3 in Haar-
lem.

Zaterdag 8 mei
Jan Hage speelt werken van 
Chopin/Liszt, Dupré en |Wa-
gemans. Aanvang: 15u. Kathe-
drale Basiliek St. Bavo, Leidse-
vaart 146 Haarlem.

Zaterdag 8 mei
Boekenmarkt op de Dreef in 

Agenda
Cultuur

Haarlem. Van 9.00 - 16.30 uur: 
Thema: Stephen King.

T/m zondag 9 mei
• Walter van Dieren expo-
seert in Galerie de Waag aan 
het Spaarne te Haarlem. Titel: 
“Gelukkige Ogenblikken”. Zie 
ook www.kzod.nl 

Zondag 9 mei
Gewelventocht in Bavo Kathe-
draal Haarlem. Leidsevaart, in-
gang Bottemanneplein. Start: 
13.30 uur. Entree: 3,50 euro. 

T/m zaterdag 15 mei
• Tentoonstelling 30 jaar Be-
vrijdingspop in de Bibliotheek 
Haarlem. Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem.
De expositie is gratis toegan-
kelijk.

Zaterdag 15 mei
Paisajes brengt Tierra de Na-
die, programma met Spaanse 
dans en muziek. Locatie: kapel 
RHH, Hagestraat 10, Haarlem. 
Kaarten: 023-5409845. Aan-
vang: 20.15u.

22 T/m 24 mei
Grote Regionale Kunstmani-
festatie tijdens Pinksterdagen
aan de Leidsevaart in Haar-
lem in  het grote kantoorge-
bouw en in de remise op het 
voormalige Connexxion-em-
placement. Initiatief van een 
5-tal beeldende kunstenaars 
uit Heemstede: (Vera Brugge-
man, Liesbeth Jimmink, Marja 
Ploeger, Jacintha Reijnders en 
Hans de Bruin).

T/m 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Mu-
seum Haarlem. Groot Hei-
ligland 47, Haarlem. Tel: 023 
5422427. Site: www.histo-
rischmuseumhaarlem.nl

Voorjaar op Leyduin met 
zijn vele verrassingen
Heemstede - Dinsdag 11 mei 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een excursie over het 
landgoed Leyduin met als the-
ma ‘Voorjaar!’. Onder de noe-
mer Leyduin vallen enkele land-
goederen die nu als een geheel 
worden beheerd: Leyduin, Oud-
Woestduin en Vinkenduin. Land-
schappelijk gezien zijn er op de-
ze landgoederen een paar aar-

dige verrassingen te beleven. 
Op Oud-Woestduin is een voor-
malige paardenrenbaan. In dit 
complex van parken, bossen en 
speelweiden is het altijd mooi 
wandelen: genieten van de laat-
ste mooie stinsenplanten zoals 
wilde hyacinth en het prachtige 
daslook. Sommige bomen ko-
men in blad en andere wachten 
nog even! We staan even stil bij 

Kamermuziekconcert in 
GGZ inGeest Bennebroek
Bennebroek – Op donderdag 6 
mei, om 12.30 uur, vindt in GGZ 
inGeest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek 
een klassiek kamermuziekcon-
cert plaats. Naomi Bach op vi-
ool, zal werken van J.S. Bach en 
Eugene Ysaÿe brengen. Het pro-
gramma duurt 50 minuten.
Naomi Magdalena Bach (1980) 
kreeg op haar 4e jaar de eerste 
vioollessen van haar moeder en 
daarna van Angela Veerling. Op 
haar 8e jaar werd ze opgemerkt 
door de vioolpedagoog Lex Korff 
de Gidts en werd ze toegelaten 
tot de afdeling Jong Talent van 
het Conservatorium van Utrecht 
bij Joyce Tan. Ze speelde in 
het Nederlands Jeugd Strijk-
orkest waarmee ze CD opna-
mes maakte en tournees naar 
o.a. Aberdeen en New York en 
optrad in grote concertzalen 
als Carnegie Hall. Ze deed op 
haar 14e jaar mee aan het Prin-
ses Christina Concours waar zij 
een Eervolle Vermelding behaal-

de. Naomi studeerde achtereen-
volgens bij Peter Brunt en Kees 
Koelmans aan het Conservato-
rium van Amsterdam, waar zij 
in 2005 haar eerste fase diplo-
ma behaalde. Hierna heeft Nao-
mi haar studie vervolgd bij Eeva 
Koskinen aan het Utrechts Con-
servatorium, waar zij in 2007 met 
zeer goed resultaat haar diplo-
ma “Master of Music” heeft be-
haald. Tijdens haar Master’s stu-
die heeft Naomi een uitwisseling 
gemaakt naar de Royal Colle-
ge of Music te Londen, waar ze 
bij Janice Graham gestudeerd 
heeft.
Naomi werkte in orkesten met 
o.a. Bernard Haitink, Frans 
Bruggen, Murray Perahia, Jaap 
van Zweden en Neeme Jer-
vi . Ervaring als concertmees-
ter heeft zij opgedaan bij onder 
andere het Nederlands Studen-
ten Orkest onder leiding van Ot-
to Tausk en het Symfonieorkest 
van het Utrechts Conservatori-
um onder leiding van Jan-Wil-

lem de Vriend. Naomi volgde 
Masterclasses bij: Ilya Grubert, 
Kees Hulsman, Philippe Graffin, 
Enrico Gatti en het Escher trio. 
Ze houdt zich veel bezig met 
kamermuziek en heeft daar-
voor lessen gevolgd bij Frans 
van Ruth. Voor orkestpartij-stu-
die volgde ze lessen van Janet 
Krause en Liz Perry. Naomi heeft 
stage gelopen bij het Residen-
tie Orkest.

Zwangerschap en 
ziekte van Crohn
Regio - Op dinsdag 18 mei or-
ganiseert het Kennemer Gast-
huis, in samenwerking met 
de patiëntenvereniging CCU-
VN, een informatiebijeenkomst 
over zwangerschap bij de ziek-
te van crohn en colitis ulcero-
sa. De ziekte van Crohn en co-
litis ulcerosa zijn beide chro-

Oogdruppel instructie 
voor glaucoompatiënten
Regio - Voor glaucoompatiën-
ten is er de mogelijkheid om in 
het Spaarne Ziekenhuis op iede-
re derde dinsdag van de maand 
een uitleg te krijgen over het ge-
bruik van oogdruppels. 
Op dinsdag 11 mei is er tus-
sen 13.30 en 15.30 uur een in-
structrice aanwezig die met u 
het ogen druppelen oefent. Zij 

is voor u bereikbaar op de po-
likliniek oogheelkunde (route 40 
rood) van het Spaarne Zieken-
huis locatie Hoofddorp.

Contact
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met patiën-
tenvoorlichting van het Spaarne 
Ziekenhuis (023) 890 83 60

Op zoek naar 
de Houtsnip  
Regio - Op donderdag 13 mei 
van 19.00-20.30 uur maakt bos-
wachter Peter de Jong  van 
Landschap Noord-Holland een 
avondwandeling over het land-
goed Oud Woestduin. Hij wil 
graag het  bijzondere broedge-
drag van de houtsnip laten zien.  
Aanmelden is noodzakelijk, 
tel.088-0064455. Kosten bedra-
gen 6,50 euro. 

nische aandoeningen van het 
maagdarmkanaal. Vrouwen met 
IBD kunnen gewoon zwanger 
worden. Maar er zijn wel advie-
zen nodig over zwanger worden, 
het zwanger zijn, de bevalling en 
de medicatie tijdens deze peri-
ode. Het programma duurt van 
19.00-22.00 uur. Plaats: Kenne-
mer Gasthuis, locatie zuid, am-
fitheater. Aanmelden liefst per 
e-mail: info@kg.nl, tel.: 023-545 
3138/4138
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Indonesische 
Keuken
Heemstede - In de Indonesi-
sche Keuken staat lekker eten 
voorop. Het bereiden gebeurt 
op een makkelijke en smaak-
volle manier. U leert o.a. het 
samenstellen van een rijsttafel 
en speciale Indische gerech-
ten. Ook is er aandacht voor 
het gebruik van (uitheemse) 
kruiden en het gebruik van ty-
pisch Indonesisch keukenge-
reedschap. 
De Indonesische Keuken is 
een korte kookcursus van 
4 lessen bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de op dinsdagavond van 19.30 
tot 22.30 uur. De start is op 26 
mei. Opgeven kan telefonisch 
op werkdagen van 9-12 uur: 
tel: 023-548 38 28-1. 

Reactie Cohen
De schrijver van de serie ‘Heem-
steedse herinneringen aan Job 
Cohen’ ontving een reactie van 
de broer van de PvdA-voorman. 

Geachte heer Krol,
Vanmiddag laat zat bij de post uw 
derde en laatste zending in twee-

voud. Ik wil u hartelijk dank zeg-
gen voor het hele reeksje. Gister-
avond was ik bij mijn broer op be-
zoek, hij had er ook plezier in, en 
het bleek dat we allebei zowat elk 
gemeenteraadslid op die foto nog 
bij name hadden weten te plaat-
sen.
Met vriendelijke groet,
H.F. Cohen

Meld je nu aan! (vóór 15 mei)
In de metamorfose bij 
Hair & Beauty Lounge
Heemstede- Al een echte hit 
wordt de maandelijkse meta-

morfose die wordt georganis-
eed door en gehouden bij Hair 

INGEZONDEN

VEW heeft al twee 
kampioenen in huis
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was een succesvolle dag voor 
VEW. De E-1 junioren wonnen 
met maar liefst 11-1 van Jong 
Aalsmeer en werden kampioen 
in de tweede klasse. Op de fo-
to zien jullie het succesteam van 
Hans en Frans. Bovenste rij: An-
ton, Nick, Hans en Frans en op 
de onderste rij Niels, Bas, Floris, 
Darius, Gert en Timo. Liggend 
keeper Darrin. Op de tweede 
foto staan vaste scheidsrech-
ter Roland van der Veldt, trainer 
Hans van der Steeg en teamlei-
der Frank van der Pol.
VEW-3 werd ook kampioen na 
een 4-2 zege op Castricum. De 
basis van dit elftal wordt ge-
vormd door oud eerste elftal 
spelers: Marten Jukema, Jos 
Verbeek, Anthony Baptist, Mar-
tijn Han en Arthur Snoeks.Het 
leuke van dit kampioenschap 
was dat beide concurenten, vol-
gend op één punt, verloren, dus 
het feest kwam geheel onver-
wacht.
Ook waard om te vermelden: 
VEW-2 heeft zich veilig gespeeld 
door AMVJ in Amsterdam op 2-
2 te houden.
Het programma, tot nu toe, op 

8 mei:
VVC- VEW-4                14.30 
uur
VEW-b- Zandvoort-b     10.30 
uur
HBC-e- VEW-e2            09.00 
uur.
Er kunnen nog aanvullingen en/
of wijzigingen binnen komen!!!
Het activiteiten programma:
Vrijdag 7 mei: laatste ronde kla-
verjas kapioenschap. Aanvang 
20.00 uur
Vrijdag 21, zaterdag 22 en zon-
dag 23 mei:  Het “wereldbe-
roemde” kampweekend in het 
clubhuis. Alle jeugdleden en na-
tuurlijk ook nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Inlichtingen 
zijn te verkrijgen bij Onno Stol-
tenborg, tel-0235637856. Ook 
om je op te geven als nieuw lid 
kan je Onno bellen.
Zaterdag 5 juni: het zeven tegen 
zeven toernooi. Vanaf 10.30 uur 
tot 16.30 uur wordt er gevoet-
bald. Het feest wordt afgesloten 
met een BBQ.
Zaterdag 12 juni: De E-1 junio-
ner organiseren dan een BBQ 
voor de ouders, broertje en zus-
jes. (nog even onder voorbe-
houd).

De E1.

Mooie nieuwe kippen- 
hokken voor ‘t Molentje
Heemstede - Woensdag 28 
april was het feest op de kinder-
boerderij. In het bijzijn van ruim 
90 kleuters werden door be-
heerder Ingrid en enkele kleu-
ters ballonnen opgelaten. 
De drie kleutergroepen verte-
genwoordigden alle leerlingen 
van de Bosch en Hovenschool 
en zij openden namens hen de 
nieuwe kippenhokken. In deze 
hokken zullen Oudhollandse ra-
skippen worden gehouden, zoals 
de Barnevelder en  Lakenvelder 
kip. Tijdens de afgelopen kerst-
markt hebben alle leerlingen van 
de Bosch en Hovenschool o.a. 
zelfgemaakte lichtjes en hou-
ten kerstboompjes verkocht en 
was het schoolplein omgetoverd 
in gezellige kerstmarkt. Heel bij-
zonder was volgens juf Julia de 
plotselinge sneeuwval waardoor 

de kerststemming er helemaal 
inzat!  Besloten werd de gehe-
le opbrengst te doneren aan kin-
derboerderij ’t Molentje, die met 
het geld de Oudhollandse kip-
penrassen heeft aangeschaft. 
De Vrienden van de Kinderboer-
derij zijn nog steeds op zoek naar 
sponsors, nieuwe donateurs en 
projecten om geld in te zame-
len voor het nieuwe bijenmuse-
um die tijdens de brand in janu-
ari verloren is gegaan. Maar he-
laas ook voor de uitbreiding van 
de beveiligingssystemen! Meer 
informatie is te vinden op www.
kinderboerderijheemstede.nl 

Kinderboerderij ´t Molentje be-
vindt zich in het Groenendaal-
se Bos , Van Rappardlaan 1 in 
Heemstede. Kom je ook eens 
kijken?

Derde nederlaag voor 
softballers RCH
Heemstede - Het gaat nog 
steeds niet van een leien dakje 
bij het 1e damessoftbalteam van 
RCH-Pinguïns. Naast het bles-
sureleed komt het team steeds 
meer tot de conclusie dat het 
dit seizoen wel in een heel zwa-
re poule is ingedeeld. Waren het 
vorig jaar nog uitsluitend tegen-
standers uit Haarlem en directe 
omgeving, nu zijn er ook oppo-
nenten uit Alkmaar en Heerhu-
gowaard. Vooral Alcmaria Vic-
trix-3 maakt indruk en zal het 
de eeuwige kampioenspreten-
denten DSS-3 en Olympia-3 
erg moeilijk gaan maken. Voor 
RCH-Pinguïns waren de Alk-
maarders in ieder geval een ma-

tje te groot. Aanvallend had de 
Heemsteedse thuisploeg niets in 
te brengen tegen werpster An-
nemiek de Rover. In haar 4 in-
nings op de heuvel moest zij 
slechts 1 pinguïn met 4 wijd tot 
het 1e honk toelaten. Maar ook 
aanvallend waren de bezoek-
sters oppermachtig. Sandra As-
sendelft zag in de 3 slagbeurten 
dat zij de Heemsteedse verdedi-
ging leidde 7 honkslagen langs-
komen met een onoverbrugba-
re 0-4 achterstand als gevolg. 
Ook Daniëlle Kuipers ontmoet-
te weinig mededogen van de 
Alkmaarse slagvrouwen. Hoe-
wel haar cijfers (4.1.5.1 in 4⅓ in-
ning) helemaal niet zo slecht 

waren kon Alcmaria nog 6 x sco-
ren, ook al omdat RCH/P wei-
nig verweer had tegen een reeks 
van perfecte stootslagen. Dat de 
wedstrijd toch de volle 7 innings 
mocht duren was te danken aan 
een opleving in de 6e slagbeurt, 
nadat Alcmaria haar starting 
pitcher in de voorafgaande in-
ning had vervangen door Bianca 
van Houten. Na honkslagen van 
Shelley Franssen en Kim Wes-
terveld, gevolgd door een dou-
ble van Daniëlle Kuipers werd 
het 1-10 en had de Heemsteed-
se ploeg nog  2 loopsters op de 
honken bij 1 uit. Maar ongeluk-
kig honklopen, waarbij op een 
gegeven moment 2 loopsters op 
1 honk terecht kwamen, maak-
te een einde aan de hoop op een 
wat eervoller resultaat. Maar uit 
het feit dat de ‘mercy rule” niet 
hoefde te worden toegepast kon 
enige troost put worden.  

Gewelventocht
Regio - In de St. Bavo Kathe-
draal te Haarlem aan de Leidse-
vaart wordt zondag 9 mei een 
gewelventocht gehouden.
De tochten vinden plaats om 
13.30 uur (eerste) en de laatste 
is om 15.00 uur. Entree bedraagt 
3,50 eur per persoon (volwasse-
nen). 

Juiste telefoon 
nummer ‘Bitter’
Heemstede - Modezaak ‘Bit-
ter’ aan de Binnenweg 88 ver-
leende zijn medewerking aan 
de Metamorfose die wordt 
verzorgd door Hair & Beauty 
Lounge Heemstede.

Vorige week was de tweede 
aflevering met ditmaal ‘Brigit-
te Witteman’ in de hoofdrol. 
Helaas is een foutief telefoon-
ummer van ‘Bitter’ in de krant 
gekomen. Het juiste is: 023-
5475110.  

7 Beauty Lounge Heemstede 
aan de Blekersvaartweg 14 A. 
De profs bij deze salon laten elke 
vrouw weer van haar allermooi-
ste kant zien.

Wil jij ook een nieuw uiterlijk? 
Geef je dan op bij Hair & Beuaty 
Lounge Heemstede, vóór 15 mei. 
Tel: (0)23-5474435 of mail: 
info@hblheemstede.nl
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Uit de raadsvergadering

Energiegebruik Raadhuis 
behoorlijk toegenomen
Heemstede - Veel bijzonde on-
derwerpen stonden er niet op de 
raadsagenda deze maand.

Milieujaarverslag
Het milieujaarverslag over 2009 
werd ter goedkeuring aangebo-
den aan de raad. Wat opviel was 
de grote stijging van het ener-
gieverbruik van juist het raad-
huis. Een verklaring kon daar 
niet direct voor worden gege-
ven. Wel blijkt dat het dak van 
het oude gedeelte van het raad-
huis onvoldoende is geïsoleerd. 
Van de 132 deelnemende ge-
meenten aan een onderzoek 
hoe duurzaam deze gemeentes 
zijn, eindigde Heemstede op de 
51e plaats. 
Er was in de verslagperiode ge-
keken naar een locatie en de 
bouw van een aardgastanksta-
tion om de toenemende vraag 
naar het autorijden op aardgas 
te accommoderen. Aan 27 huis-
houdens is subsidie verstrekt 
voor het aanbrengen van zon-
nepanelen. 

Meer klachten
Het per inwoner aangeboden 
huishoudelijke afval liep terug 
van 234 kg naar 217 kg het GFT 
echter nam juist toe van 121 
naar 157 kg per inwoner. De 
overige ingezamelde stoffen zo-
als glas, papier en grofvuil ble-
ven nagenoeg op het niveau van 
2008. Volgend jaar zal er een 
aanvang worden gemaakt met 
het afkoppelen van het regen-
water van het rioleringsnet.
Er zijn 52 klachten door burgers 
ingediend (stijging van 73%) 
vooral met betrekking tot geluid 
en stankoverlast van bedrijven. 
Tijdens de behandeling van dit 
onderwerp bleek dat de D66 
fractie om extra inspanningen 
vroeg van het college op het ge-
bied van milieu. Ook vroeg de 
fractie het basisplan uit 2007 te 
heroverwegen omdat doelstel-

ling mogelijk niet zouden wor-
den gehaald. De overige par-
tijen probeerden de D66 frac-
tie wat kennis van zaken bij te 
brengen met de mededeling dat 
er over een paar maanden al 
een nieuw plan voor 2011 op ta-
fel komt. Het CDA waarschuwde 
D66 voor incidentenbeleid en de 
PvdA wilde wel eens weten hoe 
D66 hun principes vertaald zien 
binnen het collegeprogramma. 
Het antwoord hierop bleef uit.
D66 wethouder Jur Botter vroeg 
de raad naar de lange termijn te 
kijken, hij stelde een nulmeting 
voor, uit te voeren door Eneco, 
binnen het raadhuis. Voor isole-
rende maatregelen van het oude 
raadhuis wil hij geld uit de re-
serves halen. Ook vroeg hij de 
raad prioriteiten te stellen. De 
PvdA was van mening dat de 
wethouder aan zet was en niet 
de raad.

Bouwplan Voorweg 67
Tegen de tweede fase van de 
bouw heeft één bewoner uit 
de omgeving protest aangete-
kend. Op basis van dit protest 
is de bouw voorlopig stilgelegd. 
Bij toekennen van de vergun-
ning voor de nieuwbouw van de 
begane grond was er geen be-
zwaar gemaakt. Nu er een twee-
de aanvraag ligt, voor de dak-
constructie, is er dus één be-
zwaar ontvangen.
D66 wilde de bouwaanvraag te-
rugverwijzen naar de commis-
sie ruimte.  Johan Maas (PvdA) 
stelde richting D66 dat als er 
één inwoner klaagt dat nog 
geen reden is om een heel pro-
ces dan maar te stoppen. Alle 
overige partijen waren het hier-
mee eens. 
De raad had al eerder aange-
geven het vreemd te vinden dat 
de sloop al was begonnen voor-
dat de vergunning was verleend. 
De wethouder had daar toen op 
geantwoord dat als de vergun-

ning niet werd verleend de ei-
genaar alles in oude staat dien-
de terug te brengen. Het colle-
ge is echter wel van plan de ge-
vraagde vergunning te verlenen, 
omdat het in hun ogen een de-
gelijk plan is met juist voorde-
len voor de omgeving. De klacht 
van de bezwaarmaker dat hem 
zonlicht wordt ontnomen is on-
derzocht en dat blijkt volgens de 
gemeente niet het geval. Zodra 
de bouwvergunning wordt ver-
leend hebben belanghebben-
den nog zes weken de mogelijk-
heid bezwaar te maken.

Ingezonden brieven.
Normaal gesproken wor-
den brieven aan de raad door 
de griffier beantwoord. De-
ze maand stonden er o.a. twee 
brieven op de lijst van de heer 
Kruijer. De toonzetting van de-
ze brieven beviel de raadsleden 
niet en de griffier voelde zich 
door de inhoud persoonkijk on-
derdeel van de twist tussen de 
gemeente en de heer Kruijer. De 
griffier vroeg de raad daarom 
het antwoord op de brieven sa-
men te doen met de fractievoor-
zitters. Hier was de raad het niet 
mee eens. Als de griffier advies 
wil is zij welkom, maar de raads-
leden spraken hun vertrouwen 
uit in de griffier en achten haar 
bevoegd en in staat de brieven 
op een passende wijze te beant-
woorde.

Buiten fatsoensnormen
Leenders (VVD) en Heeremans 
(CDA) vonden de schrijfwijze 
van de brieven ongepast en bui-
ten de fatsoensnormen. Johan 
Maas (PvdA) vond het gênant 
dat er zolang tijd werd besteed 
aan dit onderwerp. Gewoon de 
griffier laten antwoorden na-
mens de raad en daarmee is de 
kous af.

Eric van Westerloo

Foto: FL-fotografie

Voetbalbond spelbreker 
voor de Kon. HFC
Regio - Een bizarre zondag was 
het voor de Kon. HFC. Vlak voor 
aanvang van de wedstrijd tegen 
Houten werd HFC op de hoogte 
gebracht dat de medekandidaat 
voor directe promotie, Zeebur-
gia, door de voetbalbond op een 
punt achterstand was gezet. Dit 
naar aanleiding van onregelma-
tigheden tijdens een wedstrijd 
op 2e paasdag. De bond had 
drie weken de tijd gehad maar 
de bureaucratie wint het kenne-
lijk van de actualiteit. Zeeburgia 
is tegen de straf in beroep ge-
gaan, zodat het nog steeds on-
duidelijke is wat de clubs mo-
gen verwachten. De bond laat 
door haar optreden de twee be-
trokken clubs in het ongewisse. 
Mocht de straf ongedaan wor-
den gemaakt volgt aanstaan-
de donderdag een beslissings-
wedstrijd tussen Zeeburgia en 
de Kon. HFC. Beide clubs deden 
zondag wat zij moesten doen. 
Zeeburgia versloeg Pancratius 
deze laatste verspeelde daar-
mee de titel aan VVIJ.

HFC begon slecht aan de wed-
strijd tegen Houten. Interim 
coach Tom Van Schaik wilde het 
technisch verzorgde voetbal te-
rug brengen in zijn team en had 
daarom aanvaller Steve Beverley 
buiten de ploeg gelaten. Het ge-
wenste voetbal kwam niet terug 
en het veel fellere Houten was 
de bovenliggende partij. Hou-
ten doelman Freek Boon hoefde 
maar eenmaal in actie te komen 
de eerste helft.
Houten schiep zich wat kansjes 
maar miste de zuiverheid in de 
afwerking. In de 20e minuut was 
het dan raak voor Houten. Met 
een prachtig schot, van zeker 25 
meter, ramde Ronald Koopman 
de bal in de bovenhoek. Carlos 
Opoku kreeg vlag voor rust nog 
een kopkans voor HFC maar de 
bal verdween aan de verkeerde 
kant van de lat.
In de rust bracht Van Schaik Ste-
ve Bevreley en Fabian Munster-
man in de ploeg. Het was Mun-
sterman die van meet af aan be-
gon te sleuren en daarmee zijn 
ploeg op sleeptouw nam. HFC 
ging duels winnen en begon te 
geloven in eigen kunnen. Steeds 
nadrukkelijker werd het doel 

van Houten gezocht.
Zowaar kwam bij vlagen de 
combinaties weer terug en ont-
stond er gevaar voor het doel 
van Houten. In de 65e minuut 
kwam de bal via een vloeien-
de aanval bij de vrijstaande Bart 
Nelis. Op de rand van de 16 me-
ter haalde hij uit en kwam HFC 
op gelijke hoogte met Houten.
Nog in de zelfde minuut direct 
na de aftrap tastte centrumver-
dediger Carlos Opoku mis op 
een diepe bal en verleende We-
sley Kints vrije doorgang. Kints 
gaf doelman Van Rossum het 
nakijken 1-2.
HFC toonde veerkracht en bleef 
strijden voor een beter resul-
taat. Een toegekende vrije trap 
werd door Hakim Ajnaoua vanaf 
20 meter onbereikbaar voor de 
Houten doelman ingeschoten 2-
2. Munsterman bleef sleuren en 
dwong de tegenstander tot het 
maken van fouten.
Een derde treffer hing in de lucht 
en tijdens een onoverzichtelij-
ke situatie in het doelgebied van 
Houten was het Pascal Averdijk 
die de bal het laatste zetje kon 
geven 3-2. Beverley werd vol-
gens de scheidrechter onregle-
mentair gevloerd en HFC kreeg 
een penalty. Boosdoener Peter 
Van der Reijden kreeg de rode 
kaart waardoor Houten de laat-
ste minuten met 10 man verder 
moest. 
Carlos Opoku eiste de bal op 
maar schoot vervolgens hard op 
de paal. Waarom de altijd tref-
zekere Yener of Averdijk de-
ze taak niet op zich namen was 
niet erg professioneel. De 90 mi-
nuten waren al lang voorbij toen 
Bart Nelis zich ontdeed van zijn 
tegenstanders en op de valreep 
nog een fraai doelpunt scoor-
de. Bart speelde, met twee doel-
punten, zo wie een goede wed-
strijd maar vooral het optreden 
van Fabian Munsterman was er 
een van klasse.
Tot de uitslag van de beroeps-
kwestie mag HFC zich gepro-
moveerd weten naar de 1e klas-
se. 
Alleen de voetbalbond kan het 
feestje nog verzieken en HFC en 
Zeeburgia dwingen een beslis-
singswedstrijd te spelen. 
Eric van Westerloo

Open dag duikteam
Regio - Op dinsdag 11 mei or-
ganiseert Duik Team Zandvoort 
een Open Dag. Deze zal plaats-
vinden in de thuishaven van de 
vereniging, het zwembad van 
Sunparks Zandvoort.
Van 21.00 tot 22.00 uur is ieder-
een van harte welkom om ken-
nis te maken met de club.
Vanaf 1981 is DTZ al actief bezig 
de duiksport in al zijn facetten 
te beoefenen en te bevorderen. 
Dit houdt in dat de leden weke-
lijks in het zwembad lekker be-
zig zijn. De ene week wordt er 
hard aan de conditie gewerkt, 
de andere week gaan de dui-

kers met uitrusting onder water 
om allerlei oefeningen te doen. 
Beide avonden worden perfect 
begeleid.
Tijdens de zomerperiode (15/6 t/
m 14/9) gaan de leden op dins-
dagavond heerlijk buiten duiken 
in de omgeving. Veel kantdui-
ken, maar ook regelmatig boot-
duiken. Na de duik worden on-
der het genot van een hapje en 
een drankje de ervaringen van 
de duik besproken. Er wordt ook 
regelmatig een BBQ verzorgd.

Tijdens de open dag kan kennis-
gemaakt worden met de actieve 

duikvereniging. Meld je aan via 
bestuur@duikteamzandvoort.
nl . Vergeet niet om badkleding 
mee te nemen!
Zwembad Sunparks, Tromp-
straat 2 te Zandvoort.
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NIEUWS

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.

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  -  5  M E I  2 0 1 0

•  Hoe laat ik mijn kind veilig 

internetten? 

•  Expositie Antonío Corbo 

• Werk aan de weg 

•  Agenda's

•  Inloopochtend burgemeester

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Voorjaar op Leyduin

De gemeente wil begin volgend jaar starten 

met de herinrichting van de zuidelijke 

parallelweg van de Zandvoortselaan tussen 

het Roemer Visscherplein en de Vondelkade. 

Het voorlopig ontwerp van de nieuwe in-

richting ligt nu ter inzage. U kunt tot 16 juni 

2010 hierover uw mening geven.  

Voorstel herinrichting parallelweg 
Zandvoortselaan
Het voorlopig ontwerp omvat de volgende 

onderdelen: 

-  het schuin parkeren wordt vervangen door 

langsparkeren aan beide zijden van de 

parallelweg. Het aantal parkeerplaatsen 

blijft hierbij gelijk.

-  De bestaande bomen worden (indien 

mogelijk) verplant naar een nieuwe 

groenstrook tussen de hoofdrijbaan van 

de Zandvoortselaan en de noordelijke 

parkeerstrook. Deze groenstrook wordt  2 

meter breed. 

-  De uitstraling van de parallelweg en ook 

de maatvoering wordt vergelijkbaar met 

de nieuwe Binnenweg. Een rijbaan van 

Dinsdag 11 mei organiseert het IVN Zuid-

Kennemerland een excursie over het land-

goed Leyduin met als thema 'Voorjaar!'. 

Onder de noemer Leyduin vallen enkele 

landgoederen die nu als een geheel worden 

beheerd: Leyduin, Oud-Woestduin en 

Vinkenduin. Landschappelijk gezien zijn er 

op deze landgoederen een paar aardige 

verrassingen te beleven. Op Oud-

Woestduin is een voormalige paardenren-

baan. In dit complex van parken, bossen en 

speelweiden is het altijd mooi wandelen: 

genieten van de laatste mooie stinsenplanten 

zoals wilde hyacinth en het prachtige das-

look. Sommige bomen komen in blad en 

andere wachten nog even. De broedvogels 

van Leyduin zijn weer volop bezig. Het zingen 

van de mezen en de boomklevers is overal te 

horen; het voorjaar is begonnen! 

Op deze landgoederen vind je een mooie 

combinatie van natuur, cultuur, historie en 

recreatie. Met open plekken met alleen-

staande bomen die bijzonder van sfeer zijn. 

Grote kans om reeën tegen te komen. Op 

Woestduin lag tussen 1902 en 1909 ooit de 

beroemde paardenrenbaan, nu is deze 

‘Vloek van Kennemerland’ een open terrein 

waar de houtsnip in het voorjaar al knorrend 

zijn rondjes vliegt. Ook de Belvedere, appel-

kelder en bijzondere grenspalen worden 

aangedaan bij deze excursie. Wie kennis wil 

nemen van de mooie ‘voorjaars’-natuur en 

de bijzondere geschiedenis van Leyduin 

is van harte uitgenodigd om met deze IVN-

excursie mee te gaan. 

Informatie
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats 

van Leyduin, Manpadslaan. Duur: 1,5 uur. 

Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is 

niet nodig. Informatie bij 

Marc van Schie, tel. (023) 535 12 39 of kijk 

op www.ivn.nl/zuidkennemerland

Inloopavond
Op dinsdag 25 mei is er een inloop-

avond in de Burgerzaal van het raad-

huis. Tussen 19.30 tot 21.00 uur kunt u 

het plan bekijken, hierbij uitleg krijgen 

en kunt u reageren. Bij een inloopavond 

kunt u vrij binnenlopen, het is dus niet 

noodzakelijk dat u vanaf het begin van 

de inloopavond aanwezig bent.

Foto: Landschap Noord-Holland

4.60 meter breed met daarin een fi ets-

strook van 1.50 meter breed. 

-  Op de parallelweg wordt fi etsen in beide 

richtingen toegestaan, autoverkeer blijft 

alleen in de huidige richting mogelijk.

-  Het trottoir voor de winkels wordt 3.50 tot 

3.70 meter breed.

De parallelweg wordt bestraat met hetzelfde 

materiaal als nu op het Roemer 

Visscherplein ligt. In het trottoir komen geel/

bruine klinkers en in de rijbaan rood/bruine 

Herinrichting 
Zandvoortselaan
voor winkels ten westen van station

Vervolg op pag. 2



HeemstedeNieuws

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  -  5  M E I  2 0 1 0

Werk aan de weg   

Aanleg verkeersplateau hoek Overijssellaan - Utrechtlaan
Op maandag 3 mei is gestart met de aanleg van een verkeersplateau op de hoek 

Overijssellaan – Utrechtlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting een week. De 

weg is ter plaatse afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting van het werkgebied 

wordt met borden aangegeven.

Spoorwegovergang Manpadslaan
Van vrijdag 7 mei tot en met maandag 10 mei wordt door NS/ Prorail gewerkt aan de spoor-

wegovergang bij de Manpadslaan. De Manpadslaan is drie nachten gestremd tussen 23.00 

en 06.00 uur. De afsluiting wordt met borden aangegeven.

Brabantlaan, tussen Utrechtlaan en Zeelandlaan 
Tot eind mei 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Utrechtlaan en Zeelandlaan 

de bestrating en riolering vervangen. Ook is de Zeelandlaan gedeeltelijk afgesloten voor door-

gaand verkeer. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aangegeven.

Fietspad Leidsevaartweg, tussen Amstellaan 
en grens Bennebroek
Tot medio mei 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het fi etspad langs de 

Leidsevaartweg tussen Amstellaan en Bennebroek. Om overlast tot een minimum te beperken 

wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder ondervinden van het werk 

en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer half juni 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband 

met de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse 

Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers 

en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan 
tot Heemsteedse Dreef
Tot begin juli 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de Heemsteedse 

Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk kan 

via één rijbaan in de richting de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de algemene veilig-

heid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor fi etsverkeer zijn 

omleidingsroutes aangegeven. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

-  Tot 21 mei is het gedeelte vanaf de Cloosterlaan tot de Hendrik Peeperkornstraat afgesloten 

voor autoverkeer (werkfase 7). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig 

over loopschotten) langs het werkgebied. 

-  De Cloosterlaan is ter hoogte van de Binnenweg afgesloten. Zodra de Cloosterlaan weer 

beschikbaar is voor verkeer, wordt het doorgaand verkeer via de Cloosterlaan en 

Landzichtlaan naar de Spaarnzichtlaan geleid. In de Spaarnzichtlaan geldt dan tijdelijk 

eenrichtingsverkeer. Het doorgaand verkeer vanuit het noorden wordt via de Oosterlaan 

en Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid. 

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Hoe laat ik mijn kind 
veilig internetten?

Expositie Antonío Corbo
6 mei - 30 juni 2010

Inloopochtend burgemeester

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kinderen 

op een veilige manier internetten? Veel 

ouders maken zich zorgen hierover. Het 

Centrum voor Jeugd en Gezin helpt u 

graag met dit soort vragen. 

Hieronder volgen een aantal tips voor een 

veilig internetgebruik:

- Surf samen

- Maak duidelijke afspraken.

- Houd goed zicht op de computer.

-  Leer je kind om zorgvuldig met privacy 

om te gaan.

-  Bekijk regelmatig de history van de browser.

- Gebruik een goede virusscanner.

-  Vertel je kind af te blijven van onbekende 

software en leer hen voorzichtig om te 

gaan met het downloaden van onbekende 

sites.

-  Leer je kind wie bekenden en onbekenden 

zijn.

-  Toon interesse in het surfgedrag van je 

kind en wijs hem regelmatig op de minder 

leuke kanten van internet.

-  Laat weten, vooral bij vervelende ervaringen, 

er altijd te zijn voor je kind.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over kinderen en internet-

gebruik of heeft u een andere vraag? Voor 

alle vragen over opvoeden en opgroeien 

kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 

en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand 

ouder bent u van harte welkom. U kunt 

zonder afspraak langskomen, bellen of een 

e-mail sturen. Er zijn geen kosten voor u 

verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 09.00 - 12.00 uur, 

wo 14.00 - 17.00 uur

Van 6 mei tot 30 juni 2010 exposeert 

Antonío Corbo met zijn schilderijen in de 

centrale hal van het raadhuis in Heemstede. 

Antonío Corbo is geboren in 1943 te 

Campobasso (Italië), waar hij nog steeds 

woont. 

Antonío Corbo schildert al onophoudelijk 

vanaf de jaren 60, voortdurend zoekend en 

onderzoekend, waarbij verschillende vormen 

van schilderkunst op een vruchtbare manier 

aan elkaar gevlochten worden. Vaak 

ontwerpt hij affiches voor belangrijke 

historische gebeurtenissen, bijeenkomsten 

en congressen. Hij heeft vele tentoon-

stellingen georganiseerd, nam deel aan 

collectieve tentoonstellingen en exposities 

in zowel Italië als in het buitenland. 

Tijdens de openingstijden van het raadhuis 

bent u van harte welkom de expositie van 

Antonío Corbo te komen bewonderen.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopoch-

tend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De eerstvolgende inloopochtend 

vindt plaats op vrijdag 7 mei van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, 

om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede

klinkers. Tussen de rijbaan en de parkeer-

vakken komt een 40 cm brede verlaagde 

band die vergelijkbaar is met de grijze 

banden op het Roemer Visscherplein. De 

daadwerkelijke herinrichting staat gepland 

in de komende winterperiode.

Reageren op het herinrichtingsplan
U kunt op verschillende manieren uw mening 

geven over de plannen. Dit kan mondeling 

tijdens de inloopavond op 25 mei.

U kunt ook schriftelijk reageren. Stuur uw 

schriftelijke reactie voor 16 juni 2010 naar: 

Gemeente Heemstede, t.a.v. afdeling 

Voorbereiding Openbare Ruimte, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.  

Meer informatie
Een digitale versie van de tekening van het 

complete herinrichtingsplan is te down-

loaden vanaf de gemeentelijke website. De 

tekening is in een groot formaat in te zien 

tijdens de inloopavond en gedurende kan-

tooruren in het raadhuis. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Sjoerd Vente van de afdeling Voorbereiding 

Openbare Ruimte, bereikbaar via telefoon-

nummer (023) 548 57 87.

Vervolg van pag. 1 herinrichting Zandvoortselaan
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Bouwplannen Agenda's

Handhavingsactie roeiboot Zandvaart

Aanvragen bouwvergunning
2010.089 het plaatsen van een dakkapel - Zandvoortselaan 40

 op het voorgeveldakvlak

2010.090 het plaatsen van een tijdelijk bouwbord  - Herenweg 5

 (10 maanden) t.b.v. renovatie van het 

 hoofdgebouw van de Hartekamp

2010.091 het plaatsen van een dakkapel - Molenlaan 12

 op het zijgeveldakvlak

2010.092 het plaatsen van een balkonhek - Lindenlaan 34

 op het dakterras

2010.093 het plaatsen van een dakkapel - Von Brucken Focklaan 45

 op het voordakvlak

2010.096 het plaatsen van een overkapping - Heemsteedse Dreef 262

2010.097 het wijzigen van de achtergevel - Oosterlaan 2

Aanvragen sloopvergunning
2010.912 het verwijderen van asbesthoudende - Bartoklaan 2-106

 privacyschermen van balkons

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 6 mei 2010 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 29 april 2010)
2010.069 het plaatsen van een dakkapel - Johanna Westerdijklaan 2

 op het voordakvlak

Verleende sloopvergunning ( verzonden 29 april 2010)
2010.909 het verwijderen van asbest - Bartoklaan 2-106

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase ( verzonden 29 april 2010)
2008.065 het uitbreiden van een woonhuis - Sportparklaan 57

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 6 mei 2010 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 (artikel 3.23 Wro)

2010.90 plaatsen tijdelijk bouwbord (10 maanden) - Herenweg 5

 t.b.v. renovatie hoofdgebouw Hartekamp

Het verzoek en het ontwerpbesluit ligggen vanaf  06-05-2010 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 zienwijzen 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. 

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 10 mei a.s. om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

- Vaststellen agenda commissievergadering van 10 mei 2010 

- Spreekrecht burgers

- Presentatie Wet ruimtelijke ordening (Wro)

- Vaststelling ISV-programma Heemstede 2010-2014 - A-stuk

- Intentieovereenkomst uitvaartcentrum op begraafplaats Herfstlaan 3 - B-stuk

- Programma onderhoud wegen 2010 - C-stuk

-  Ingekomen Bezwaar van Juridisch Adviesbureau Van der Aa b.v. namens P. Wetselaar, 

Herenweg 

- Overzicht bouwprojecten 

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 12 mei a.s. om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

- Vaststellen agenda commissievergadering van 12 mei 2010 

- Spreekrecht burgers

- Jaarrekening 2009 gemeente Heemstede - A-stuk

- Jaarverslag 2009 Paswerk en Jaarrekening 2009 Paswerk - A-stuk

- Jaarverslag Rekenkamercommissie Heemstede 2009 - A-stuk

- Wijziging tarieventabel bij legesverordening - A-stuk

- Herziening Verordening commissie bezwaarschriften - A-stuk

- Doorontwikkeling digitale dienstverlening 2010 - C-stuk

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de VRK 

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

De commissie Samenleving van 11 mei komt te vervallen.

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

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

binnenwateren is in opdracht van burgemeester en wethouders een (omgeslagen) roeiboot 

ter hoogte van de Zandvaartkade 6 gelicht. 

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode van 13 weken - met ingang van 5 mei 2010 - 

opgeslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige 

eigenaar zijn vaartuig ophalen onder betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig 

niet wordt opgehaald, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig verkopen dan wel 

vernietigen.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

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

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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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 invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door bin-
nen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van 
bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aange-
geven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk 
uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw 
reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep 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 de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 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 betrek-
king 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). 

‘Nog steeds afval in verkeerde bak’

Frisse nieuwe website voor 
Afvalbedrijf de Meerlanden

Regio - Afval- en grondstoffen-
bedrijf De Meerlanden heeft de-
ze week haar compleet nieuwe 
website gelanceerd. 
De site www.meerlanden.nl 
heeft de frisse uitstraling van de 
nieuwe huisstijl en moet meer 
overzicht bieden aan de bezoe-
ker. Bovendien brengt de ver-
nieuwde website meer moge-
lijkheden met zich mee voor on-
der andere bewoners en onder-
nemers. Tegelijkertijd presen-
teerde De Meerlanden de speci-
ale actiewebsite die haar nieuwe 
campagne moet ondersteunen:
www.geefafvaleentoekomst.nl. 
Deze website wordt gedurende 
de campagne steeds meer uit-
gebreid.

Spreekbeurten
Op de website van De Meerlan-
den kunnen bewoners, bedrij-
ven, overheden en scholieren 
terecht voor informatie die voor 
hun relevant is. Zo kunnen be-
woners bijvoorbeeld makkelijk 

en snel de afvalkalender down-
loaden of een grofvuilafspraak 
maken. Bedrijven kunnen met 
een klik op de muis zien wat De 
Meerlanden voor hen kan bete-
kenen. Ook overheidsmedewer-
kers kunnen terecht voor uitge-
breide informatie over het be-
drijf en haar werkzaamheden. 
Voor scholieren is er werkstuk- 
en spreekbeurtmateriaal te vin-
den en klassen kunnen zich via 
de website aanmelden voor een 
rondleiding of zwerfafvalactie.

Actiewebsite
Met de lancering van de nieuwe 
website lanceert De Meerlanden 
tevens de campagne ‘Geef afval 
een toekomst!’ met daarbij de 
gelijknamige actiewebsite. Deze 
website wordt de komende peri-
ode uitgebreid en laat zien wel-
ke afvalstoffen De Meerlanden 
inzamelt en wat daarmee ge-
beurt. Met de campagne legt 
het bedrijf uit dat afval grondstof 
is voor nieuwe producten en wil 

bewoners nog bewuster maken 
van het scheiden van afval.
Nog steeds verdwijnt veel afval 
in de verkeerde container. Dat is 
jammer, want afval dat geschei-
den wordt ingezameld, kan wor-
den hergebruikt. Ook uw afval-
container bevat nog waardevol-
le materialen!
Door uw gft-afval in de groenbak 
te doen, uw klein chemisch af-
val naar de milieustraat te bren-
gen en uw oude glas, plastic, pa-
pier en textiel naar de breng-
parkjes te brengen, blijven ma-
terialen in de kringloop. Het afval 
is dan geen afvalproduct meer, 
maar een grondstof. Geef afval 
een toekomst!

Succes voor Matthijs Klijn
Heemsteedse winnaar 
Clips voor Vrijheid
Met veel genoegen presenteert 
Clips voor Vrijheid, het online 
animatieproject waarmee jon-
geren hun gedachten over vrij-
heid vormgeven, de winnende 
clipmakers 2010! 
De organisatie kreeg dit jaar een 
recordaantal van 4000 inzendin-
gen te verwerken. Gisteravond 
koos de jury uit twaalf genomi-
neerde clipmakers de winnaars: 
Matthijs Klijn (15 jaar), Eric Ant-
wi (15 jaar) en Joost Zonneveld 
(16 jaar) & Romy de Jong (15 
jaar). Alle twaalf clips zijn op 5 
mei op bevrijdingsfestivals door 
het hele land op grote schermen 
te bewonderen! De clipmakers 
zijn op de bevrijdingsfestivals in 
hun regio aanwezig om hun prijs 
in ontvangst te nemen. Mat-

thijs Klijn (15 jaar) uit Heemste-
de maakte de clip ‘Van Bom tot 
Ballon’, waarin de bommen uit 
een bommenwerper veranderen 
in een regen van ballonnen bo-
ven het bevrijdingsfestival. Mat-
thijs zegt: “Ik wou laten zien dat 
op een plek waar iets vervelends 
is gebeurd, ook de vrede gevierd 
kan worden.”

Volgens de jury is dat goed ge-
lukt: “Een clip met een onver-
wachte draai! Wie nu naar bo-
ven kijkt heeft niets te vrezen, 
maar ziet feestelijke rode lucht-
ballonnen zweven. Verrassend 
simpel en brutaal idee. De mis-
schien onbewuste keuze voor 
ballonnen geeft ook de kwets-
baarheid van die vrijheid aan.”

Ouders van 
kinderen met 
astma
Regio - Op dinsdag 18 mei orga-
niseert het Kennemer Gasthuis 
(KG) Haarlem een informatie-
avond voor ouders van kinderen 
met astma. Astma is een chroni-
sche ontsteking van de luchtwe-
gen die zowel bij volwassenen als 
bij (jonge) kinderen kan voorko-

men. Het is van belang goed te 
weten hoe om te gaan met de-
ze benauwdheidsklachten. Bijna 
1 op de 20 kinderen heeft astma. 
Op de avond voor ouders geeft 

de kinderarts een presentatie. 
U kunt ook met vragen terecht. 
Tijd: 19.30-21.30 uur Aanmelden: 
per e-mail: info@kg.nl, of: (023) 
545 3138/4138


